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Tegenstellingen remmen Veiligheidsraad
INDIA WIL ISOLERING
VAN OOST-PAKISTAN

Bommen op
steden en havens

NEW VORK, 6 dcc. (NYT,!
AP, Reuter, UPI) — In de
Veiligheidsraad van de UNO
is men gisteren niet tot een
besluit gekomen over de oor j
log tussen India en Pakistan, j
omdat de grote mogendheden
die respectievelijk voor een
Van beide landen partij kie-
ken, niet tot een overeenstem-
ming konden komen. De Sov-
Jet-Unie heeft alle landen
dringend gewaarschuwd zich
buiten het conflict te houden.

Van het front zelf wordt ge-
field, dat India zijn aanvallen
concentreert op Oost-Pakistan, in
samenwerking met de guerrille-ros van de Moekti Bahini, terwijl
het in het westen probeert Pakis-
taanse aanvallen tegen te hou-
den. Pakistan heeft in het westen
fridia's gebied veroverd, maar in
«et oosten veel prijs moeten ge-ven. Indiase eenheden rukken
vanuit het oosten op naar Dacca,
de hoofdstad van Oost-Pakistan.
.De zaterdag in spoedvergadering
bijeengeroepen Veiligheidsraad raak-|? bijna verward in procedurekwes-
"es om een Russisch voorstel, ook
j*n vertegenwoordiger van Bangla
jj>esj te horen. Het voorstel werd op
Je lange baan geschoven om de ver-tegenwoordigers van India en Pakis-
'an het woord te geven. Beiden be-
"chuldigden elkaar van oorlog e:i in-
menging. Daarna kwam de Ameri-kaanse resolutie aan de orde, die

verworpen door het Russischeveto. Het debat werd zondag ver-
volgd.
, China en negen andere leden van<|e Veiligheidsraad stemden voor de
j«nerikaanse resolutie, die voorstelde
Jpt stopzetting van de vijandelijkhe-
*en, tot wederzijdse terugtrekkingvan strijdkrachten, tot stationeringvan UNO-waarnemers aan de grrens
*i tot het scheppen van gunstige
ïporwaarden voor terugkeer van de
Pakistaanse vluchtelingen.
.Engeland en Frankrijk onthielden

*ieh van stemming, en gaven te ken-
2en dat zij dit deden omdat zij een
Russische veto voorzagen. Tegen stern-en Polen en de Sovj et-Unie en om-?at dc Sovjet-Unie een permanent lid
!|, van de Veiligheidsraad, betekende
"'t een veto.

Vier ontwerpen
Vier andere ontwerp-resoluties lig-

«en ter tafel, waarvan er drie|.e en staken van het vuren vragen.

**et was dit element van het staken

van het vuren in de Amerikaanse re-
solutie, die onaanvaardbaar was voor
India en daarm ook voor de Sovjet-

Iradia en daarom ook voor de Sovjet-
bleem Oost-Pakistan is. Dit element
is vervat in de Russische resolutie,
die aandringt op een politieke rege-
ling in Oost-Pakistan en een beroep
doet op de Pakistaanse regering om
„alle daden van geweld van de Pa-
kistaanse strijdkrachten in Oost-Pa-
kistan" te stoppen.

In UNO-kringen gal' men deze Sov-
jetresolutie weinig kans omdat zij
niet veel meer dan twee stemmen -van Polen en de bovjet Unie — zou
halen. Er resteren dan nog de drie
resoluties, twee tóan de met-perma-
nente leden van de Veiligheidsraad
en een van China, waarin een volle-
dige veroordeling van India is vervat.

" " .. Excellentie . . . iemand
voor politiek asiel ..."

De eerste foto's van de strijd tussen India en Pakistan komen uit Oost-Pakistan. Hier rukken Indiase
eenheden de grensplaats Darsana binnen, dat volgens India moeiteloos in Indiase handen viel.

Geschokt
De Indiase regering reageerde gis-

teren fel op de Amerikaanse resolu-
tie en minister van buitenlandse za-
ken Kaul verklaarde: „Wij zijn ge-
schokt en verrast dat de Verenigde
Staten de kern van het probleem
moest negeren en dat zij het paard
achter de wagen moesten spannen
door een staken van het vuren voor-
te stellen voordat het basis-probleem
is opgelost". Kaul zei verder, dat de
Amerikanen „de werkelijke zaken
waar het om gaat niet begrijpen",
waarmee hij de Pakistaanse „militai-

"Niet onverschillig"
De Sovjet-Unie publiceerde via het

rageringspersbureau Tass de waar-
sohuwing, dat het „niet onverschil-
lig" kan blijven tegenover de ont-
wikkelingen in het Indiase subconti-
nent omdat die plaatsvinden bij de
Russische grenzen en daarom de vei-
ligheid van de Sovjet-Unie raken. De
regering van de Sovjet-Unie is van
mening, „dat de regeringen van alle
landen zich dienen te onthouden van
stappen die ar op duiden dat zij op
deze of andere wijze betrokken zijn
bij het conflict, en die kunnen leiden
tot een verdere versieeh ering van de
toesta:id. 'In de verklaring die volgens waar-
nemers duidelijk is gericht tegen
China, wordt nogmaals aangedrongen
op „spoedige beëindiging van het
bloedvergieten en voqr een politieke
regeling in Oost-Pakistan op basis
van erkenning en respecteren van
de wettige irechten en belangen van
het volk."

Hulpaclie Rode Kruis
voor slachtoffers
in Oost-Pakistan

(Van onze correspondent)
DEN HAAG, 6 dcc. — Het Neder-

landse Rode Kruis gaat hulp bieden
aan de slachtoffers van het conflict
tussen India en Pakistan. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen maandag
reeds 20 duizend plastic zakken met
elk een halve liter infuusvloeistof, 20
duizend toedienlngsystemen, 10 dui-
zend bloedtransfusieflessen en voorts
tweeduizend flacons anti d-serum,
naar Genève worden overgevlogen.
Met deze eerste zending is een be-
drag gemoeid van enkele honderd-
duizenden guldens.

D&ze hulpactie volgt op een drin-
gende oproep van het internationale
Rode Kruis in Genève. Het Neder-
landse Rode Kruis heeft tevens be-
sloten het giroauimmer 777 open te
stellen ten behoeve van deze hulpac-
tie. Dit is gebeurd in overleg met de
voorzitter van de Stichting Neder-
lands Comité Vludhteiinigenhuilp 1971,
mr F. J. van Thiel. Dit comité, waar-
van ook het Rode Kruis deel uit-
maakt, zamelt nog steeds gelden in
voor huilp aan de Qostpakistaarase
vluchtelingen in India.

re onderdrukking" in Oost-Pakistan
bedoelde.

Er is een verschil van standpunt,
tussen het Amerikaanse ministerie
van buitenlandse zaken, dat de uit-
barsting van het gewapende conflict
de schuld van India noemt, en het
Witte Huis, dat zich voorzichtig op-
stelt. President Nixon laat zich voort-
durend op de hoogte stellen maar
heeft nog geen verklaring afgelegd.

China heeft tot dusver gereageerd
in de ontwerp-resolutie en via het

persbureau Nieuw China, dat giste-
ren de Sovjet-regering verweet India
te hebben opgestookt tot een aanval
op Pakistan.

Burgerstrijd
Premier Kosygin die van een be-

zoek aan Denemarken in Noorwegen
arriveerde, heeft samen met de
Deense premier een oproep gedaan
om het conflict tussen India en Pa-
kistan vreedzaam te regelen.

Kosygin verklaarde op een pers-
conferentie: „Wij zien het conflict
niet in de eerste plaats als een oorlog
tussen India en Pakistan, maar veel-

Olie in beekje
na doorsnijden
van leiding

(Van onze correspondent)
VENLO, 6 dcc. — De toevoerlei-

ding van zware stookolie voor een
tuinderskas in Venlo is zaterdag door
onbekenden doorgesneden, waardoor
de Rijnbeek in de buurt van de kas
ernstig is vervuild. Talrijke watervo-
gels zijn in moeilijkheden gekomen.

Leden van de Vereniging ter be-
scherming van dieren in Venlo heb-
ben zondagmiddag de oevers van de
beek afgezocht naar in nood verke-
rende dieren. In totaal vijftig eenden
en een gans zijn bedekt met stookolie
naar het dierenasiel gebracnt, waar
geprobeerd zal worden hun verendek
weer schoon te maken.

Jongelui aangehouden
na serie diefstallen

(Van onze correspondent)
VENLO, 6 dcc. — De gemeentepo-

litie te Venlo heeft vier jongeluiaan-
gehouden, die ervan worden verdacht3e laatste weken een reeks diefstal-
len en inbraken te hebben gepleegd.

Ben tiental inlbraiken met een buit
van enkele duizenden guldens aan
geld en goederen faeibtoen zij reeds
bekend. De aangehoudenen gijn de
li6-jarige P.G. uit de 27-jari-
ge G.G., de 13-jarige A.W en de 16-
-jarige LH. allen uit Venlo

eer als een burgeroorlog in Oost-Pa-
kistan. Het conflict is niet ontstaan
als gevolg van meningsverschillen
tussen India en Pakistan, maar van
verschillen in Oost-Pakistan", aldus
Kosygin die hieraan toevoegde, dat
het volgens hem niet mogelijk is een
einde aan het conflict te maken door
druk van buitenaf. Daarom is voor
alles nodig' „de democratische grond-
rechten te herstellen, een einde te
maken aan de onderdrukking van de
progressieve krachten, het vuren te
staken tussen de Westpakistaanse
troepen en de verzetsstrijders, de
vluchtelingen in staat te stellen naar
hun land terug te keren en de uitslag
van de verkiezingen van december
1970 in acht te nemen," aldus Kosy-
gin.

Spanje krijgt
progressieve
kerkleiders

MADRID, 6 dcc. (NYT, Reuter) —
Paus Paulus VI heeft de progressie-
ve aartsbisschop van Toledo be-
noemd tot aartsbisschop van Madrid.
Deze ongebruikelijke benoeming is
blijkbaar bedoeld om de invloed van
de conservatieven in de Spaanse ka-
tholieke kerk te verzwakken.

De benoeming is ongebruikelijk
omdat de 64-jarige kardinaal Enrique
y Tarancon primaat van Spanje was,
een functie die gekoppeld is aan de
standplaats Toledo. De kardinaal
moet dit primaatschap nu dus opge-
ven, maar wordt in plaats daarvan
voorzitter van de Spaanse bisschop-
penconferentie. Van de kardinaal is
bekend dat hij op de laatste confe-
rentie een aantal betrekkelijk libera-
le moties heeft ingediend, die hem de
vijandschap hebben bezorgd van de
conservatieve priesters en van de
Spaanse regering.

De nieuwe kardinaal van Madrid is
een uitgesproken voorstander van
een kerk die vrij is van staatsbe-
moeienis. Als het Vaticaan de gebrui-
kelijke procedure had gevolgd, zou
de hulpbisschop van Madrid zijn be-
noemd, de conservatieve José Guerra
Campos, een vurig aanhanger van
Franco's regering.

Primaat van Spanje wordt nu de
huidige aartsbisschop van Barcelona,
Marcello Gonzales Martin. Ook hij
staat als liberaal bekend. Voorts zijn
nieuwe aartsbisschoppen benoemd in
Pamplona en Barcelona en nieuwe
bisschoppen in Cordoba, Bilbao en
Santander. De lijst van benoemingen
vormt in zijn geheel een afspiegeling
van het compromis dat het Vaticaan
en de progressieve groepering heb-
ben moeten sluiten met de Spaanse
regering en de conservatieven. Onder
het concordaat heeft het staatshoofd,
Franco, een belangrijke stem in deze
benoemingen.

Overijssel over schaatskwestie

, Voorkeurging uit
naar Lamberts'
Japanner Hida
500m in 38.40

(Van onze sportredactie)

AMSTERDAM, 6 dcc. — Er be-
staan nog steeds problemen rond
de dames-kernploeg. Gerard
Maarse is nog maar twee dagen
benoemd als coach van de
schaatsenrijdsters of hij wordt al
geconfronteerd met protesten uit
het gewest Overijssel. De be-
stuursleden van dat district zijn
het er niet mee eens, dat binnen-
kort al trainingskampen worden
gehouden en stellen zich op het
standpunt, dat de kernploeg pas
moet worden geformeerd na de
Nederlandse kampioenschappen (8
en 9 januari), zoals was toegezegd.

Bovendien beweert het gewest
Overijssel, dat na het gesprek met
de dames de voorkeur duidelijk
was uitgegaan naar Henk Lam-
berts, die thans in Deventer enke-
le toprijdsters onder zijn hoede
heeft, en niet naar Maarse. Er
wordt gesproken van een verhou-
ding van zes tegen twee, maar
Wierd Wynia, voorzitter van de
Technische Commissie van de
Schaatsbond, ontkent dit. Boven-
dien woog het ibij de besluitvor-
ming zwaar, dat Maarse op lange-
re termijn als coach kan optreden.
Maarse zeM, die een onffbrtuinlijke
start heeft gelooft, dat de moei-
lijkheden snel zullen zijn verdwe-
nen.

In Japan, waar ove.r twee maan-
den de Olympische Winterspelen
worden gehouden, vinden ook be-
langrijke schaatsgetoeurtenissen
plaats, zij het op het puur sportie-
ve vlak. Takayoiki Hida raasde
gisteren in Karuizawa de 500 meter
af in 38.40 seconden. Hiij bleef
daarmee 'twee honderdsten van
een seconde onder het wereldre-
cord van de Westduitser Erhard
Kefrler. Deze tijd kan echter niet
als een record worden erkend,
omdat de betreffende wedstrijd
niet was oipgegeiven aan de inter-
nationale Schaats Unie.

Bij Sparta—FC Utrecht schreef
scheidsrechter Van der Kroft
drie spelers op. Hier noteert hij
de naam van de Utrechter
Cabo, die een tegenstander aan
het shirtje had vastgehouden.
Eenzelfde straf voor dezelfde
overtreding kreeg de Spartaan
Heyerman. Bovendien ging de
Rotterdammer Van Veen in het
boekje wegens het begaan van

teveel overtredingen.

Hertelling
stemmen in
Uruguay

MONTEVIDEO, 6 dcc. (Reuter) —Alle stemmen die uitgebracht zijn tij-
dens de nationale verkiezingen in
Uruguay op zondag 28 november zul-
len opnieuw moeten worden geteld.
Dit heeft de president van de verkie-
zingscommissie meegedeeld. Dit bete-
kent dat de uitslag niet voor eind ja-
nuari bekend zal zijn. Bovendien zul-
len 80.000 stemmen van Uruiruayanen
die buitenslands vertoeven moeten
worden meegeteld.

Volgens cijfers die tot nu toe door
het Uruguyaanse ministerie van bui-
tenlandse zaken zijn bekendgemaakt
leidt de Colorado-partij met 595.570
stemmen. De Blancos hebben 585.974
stemmen, terwijl het pas gevormde
linkse Breed Front er 276.636 had. In
de strijd om het presidentschap heeft
Colorado Juan Maria Bordaberry een
voorsprong van 9.596 stemmen op
Blanco Wilson Ferreira Aldunate.

GEEN KRITIEK
Deden zich gisteren in het ama-

teurvoetbal op enkele plaatsen be-
treurenswaardige incidenten voor,
bij de professionals ging het er
rustig aan toe. Opzien baarde wel
Ajax-voorzitter Van Praag, die
namens de spelers voor de aftrap
van de wedstrijd tegen Den Bosch
het publiek vroeg zich te onthou-
den van kritiek bij het bekendma-
ken van de opstelling:. Het gebeur-
de de laatste tijd nogal eens, dat
het noemen van een naam van een
bepaalde speler met boe-geroep
werd ontvangen. Van Praag: „Ze
doen allemaal hun best om een zo
goed mogelijke show te brengen."
Toen daarna de opstelling, met
Dick van Dijk op de plaats van
Haan, werd omgeroepen, werd een
beginnend „boe" snel gesmoord.

Ondanks het Sinterklaas-feest
werden de wedstrijden in de ere-

divisie behoorlijk bezocht. Al-
thans veel beter dan de wedstrijd
om de Europa Cup 111 op 24 no-
vember tussen Rapid Wien en Ju-
ventus. Door de abnormale weers-
omstandigheden waren toen
slechts 265 betalende bezoekers
aanwezig, een record in de ge-
schiedenis van het Europese voet-
bal. Het werd overigens geen fi-
nancieel debacle, want de Oosten-
rijrkse tellevisie had de uitzend-
rechten gekocht voor zestig mil-
le. Woensdag staan beide clubs
voor de return in Turijn opnieuw
tegenover elkaar.

EREDIVISIE
Ajax—FC Den Bosch s—o
FC Twente—Volendam 4—o
FC Den Haag—Telstar 2—2
Sparta—FC Utrecht 2—l
Excelsior—Feijenoord o—l
FC Groningen—MW I—o
NAC—-Go Ahead Eagles o—l
PSV—DWS I—o
NEC—Vitesse .. 2—o

EERSTE DIVISIE
FC VW—De Graafschap . I—o
SW—De Volewijckers I—o
Wageningen—Heerenveen I—4
AZ'67—Heracles 4—o
Haarlem—Willem II 2—l
HVC—Veendam I—o
DFC—PEC Zwolle 2—o
Blauw Wit—Helmond Sport 2—o
SC Cambuur—Fortuna VI .. o—l
Fortuna SC—Eindhoven ... o—l

(ADVERTENTIE)

AAN HET PARLEMENT I
De jeugd dreigt op te draaien voor de inflatie,
uw kiezers maken zich zorgen over uw keuze,
daarom: verdedig geen begroting,
verdedig het onderwijs.
Leraren van de Osdorper Schoolgemeenschap,
te Amsterdam.

Sport oppagina's
7 tot en met 12

Zie verder pagina 4, kolom 1

(ADVERTF.NTIE)

spreek af
in utrecht

Jaarbeurs Congrescentrum
verbonden met Centr. Station

Onbeperkt parkeren
Vergaderzalen

?t—■l? van groot tot klein

trf> Restaurant Longchamp
'Zzè Bistro Boekanier
JGT" Counter Pepperbox
kp9 Jaarbeursplein
bi> Tel. 030-914914^

Het weer
VERWACHTING TOT
HEDENAVOND:
Overwegend droog en nevelig weer
met op de meeste plaatsen mist of
laaghangende bewolking. Zwakke tot
matige wind uit zuidelijke richtin-
gen. Maximumtemperaturen van 3
graden in het zuidoosten tot 8 gra-
den in het noordwesten van het land.
VOORUITZICHTEN VOOR
MORGEN EN OVERMORGEN:
Plaatselijk wat regen of motregen en
temperaturen meest boven normaal.
DTNSDAG 7 DECEMBER:
Zon op: 08.33 onder: 16.30
Maan op 22.25 onder: 12.18fIGOEDGÏBAAN

En dat tot 1 januarivoor slechts f 2.45
"" 9<

'n open envelop zonder postzegel sturen naar:
de Volkskrant, Antwoordnummer 2277, Amsterdam.

Bezorg mij tot en met 31 december de Volkskrant voor ’ 2,45
Naam:
Straat: „.
Plaats: Giro —
Daarna wil ik graag een: maand-abonnement voor ’ 7,90*

kwartaal-abonnement voor ’ 23,25*
jaar-abonnementvoor ’ 89,60*

") Doorhalen wat nietwordt verlangd

Wacht a.u.b. met betalen van deze voordelige aanbieding op onze accept-girokaart

rAD VERTEN SIE)

■ filtïjlllH
HEREN

WINTERJASSEN
59.- 75.- 95.-

- ■ IV ■

...toch voordeliger %EJ§y
kijk zelf maar ,



Muziek wat meer ingetogen

UNIEK GITAARSPEL
VAN B. B. KING

DE hernieuwde kennismaking
met B. B. King en zijn mu-

ziek kon in meer dan één opzicht
bekoren. Zaterdag was deze laat-
ste onder de grote blues-artiesten
na een afwezigheid van enkele
jaren voo-r de tweede keer in Ne-
derland voor een avondconcert in
Den Haag en een nachtoptreden
in het Amsterdamse Concertge-
bouw. Met na-me zijn gitaarspel,
maar toch ook zijn vocale presta-
ties zijn nog steeds uniek in de
langzamerhand afstervende we-
reld van de blues.

In vergelijking met zijn vorige
tournee leek zijn muziek wat meer
ingetogen te zijn geworden, en tot de
rumoerige taferelen die zich bij zijn
vorige tournee voordeden kwam het
deze keer niet. Maar B. B. King is ei-
genlijk nooit een echte harde agres-
sieve bluesjongen geweest. Hij be-
schikt, in tegenstelling tot velen van
zijn collega's, over een zeer gedegen
bluescultuur, die hij mede heeft kun-
nen opbouwen doordat hij lange tijd
bluesprogramma's voor de radio in
Memphis heeft verzorgd.

Maar ook zijn stijl is nooit agres-
sief geweest. B. B. King tendeerde
altijd meer naar het lyrische, met
lange syllaben die over de maatstre-
pen heen werden gezongen. Een
schoolvoorbeeld hiervan is zijn
Sweet Little Angel, één van zijn
vroegste successen. Hij bracht het
ook nu ten gehore, tot grote vreugde
van alle echte Kingfans.

B. B. King is inderdaad de laatste
onder de grote bluesartiesten. De

Kalveren mishandeld
(Van onze correspona.

TILBURG. 6 dcc. — Zaterdagnacht
zijn in Tilburg vier pinken met stok-
ken of ijzeren staven zo ernstig mis-
handeld dat zij waarschijnlijk moe-
ten worden afgemaakt. De dieren
stonden in een schuur op een wei-
land. Van de daders ontbreekt nog
elk spoor.

stijl waarin hij zingt, en die ontwik-
keld werd door hem en anderen in
het zuidwesten van de Verenigde
Staten, is inmiddels genetisch gezien
het eindpunt van de blues. De verde-
re ontwikkeling van deze stijl heeft
later geleid tot soulmuziek en tot het
afsterven van de echte blues.

Maar goed. 8.8. King leeft nog
steeds en zijn muziek mag er nog
steeds zijn. Hij had een groep meege-
nomen die in aansluiting op zijn ei-
gen spel ook nogal ingetogen musi-
ceerde. Van zijn vroegere Side-Men
was alleen drummer Sonny Freeman
overgebleven. De negentienjarige
trombonist Joseph Burton bleek met

zijn aan Keg Johnsco herinnerende
geluid een belofte in te houden.

Samen met deze groep maakte 8.8.
King een muziek die vrijwel geen in-
zinkingen vertoonde. In het voorpro-
gramma traden Cuby and the Bliz-
zards op, een buitengewoon gelukki-
ge programmering. Want als er één
Nederlandse groep is die past in een
voorprogramma bij 8.8. King, dan is
het die van Cuby. Voorgaande zin
dient uitgelegd te worden als een
compliment aan het adres van deze
Nederlandse groep, die op sterke en
hechte wijze zijn eigen versie van de
blues bracht

EUDY KOOPMANS.

Stationschef
overvallen

(Von onze correspondent)
KERKRADE, 6 dcc. — De 53-jarige

chef van het NS-station Chevremont
te Kerkrade is in de nacht van zater-
dag op zondag rond tien voor half
een, kort nadat de laatste trein was
vertrokken en nadat hij het gebouw
had afgesloten overvallen door een
gemaskerde man die plotseling van-
uit de struiken tevoorschijn kwam.
De man had waarschijnlijk een vuur-
wapen in de hand.

De spoorwegemployé werd ge-
dwongen met hem terug te gaan naar
het station en hem de sleutels te ge-
ven. Ze waren nauwelijks binnen of
de stationschef werd in een muurkast
opgesloten. De overvaller nam uit de
kluis ongeveer driehonderd gulden
mee. De stationschef wist zich na een
half uur te bevrijden. Hij alarmeerde
de politie. Rond half twee zou in de
buurt van het station een verdacht
individu in een telefooncel hebben
gestaan, aldus de politie.

Onnozel optreden
Black Sabbath

ZATERDAGAVOND traden in het
' J Concertgebouw twee weinig
imponerende popgroepen aan: het
voorprogramma werd gevuld door de
Nederlandse formatie Earth en Fire,
die drie langdurige, halfsymfonische
en volstrekt bloedeloze nummers ten
gehore bracht. Zand er maar over.

De Engelse Black Sabbath kwam
daarna, een groep die te beschouwen
is als de derde, of misschien wel de
vierde generatie „heavy" popmuzi-
kanten. Visueel was het in eerste in-
stantie nog wel aardig, want welke
groep heeft nu een bassist, die de
show steelt? De Catweazle-achtige
bassist van Black Sabbath deed dat,

Memorandum
artsen wijst
abortus af

(Van onze correspondent)
UTRECHT, 6 dcc. — De stuurgroep

bestaande uit twaalf van de twee-
honderd artsen die hun collega's be-
gin vorige maand hebben opgeroepen
tot een protest tegen de richtlijnen
inzake abortus provocatus van de Ko-
ninklijke Nederlandse Maatschappij
tot Bevordering van de Geneeskunst
(KNMG), heeft haar standpunten
neergelegd in een memorandum dat
volgende week wordt toegestuurd aan
regering en parlement.

Het elf punten tellende memoran-
dum is zaterdag op een vergad
van de stuurgroep met het vo.'
bestuur van de KNMG voorgelezen
door de Amsterdamse gynaecoloog dr
T. K. Eskes. Öaarin wordt gesteld dat
binnen het medisch handelen geen
plaa actieve b g van
menselijk leven en dat net sociale
vraagstuk van de ongewenste zwan-
gerschap met maatschappelijke tuid-

en maatreet.en tegemoet moet
worden getre I

De stuurgroep heeft er tijdens he:
drie uur durend gesprek bij het

maatschappijbestuur op aangedron-
gen de regering in deze .-: n te advise-
ren en zijn richtlijnen te wijzigen dat
daarin de absolute eerbied voor het
menselijk leven als norm voor het
medisch handelen wordt opgenomen.
De voorzitter van de KNMG, prof. dr
Th. Vossenaar, heeft de stuurgroep
toegezegd dat het hoofdbestuur zich
op korte termijn zal beraden over
zijd antwoord op dit verzoek.

Een van de 'eden van de stuur-

froep. de Utrechtse zenuwarts dr A.
L van der Does de Willeboi-s, noeun-

de de besprekingen met het bc.stuur
na afloop van de vergadering „uiter-
mate zinvol". Beide partijen, zo zei
hij, hebben hun argumenten co
helder en niet geëmotioneerd naar
voren gebracht.

Krantenfusie in
Oost-Nederland

(Van onze correspondent)

AMSTERDAM, 6 december — Vijf
dagbladen in het oosten van Ne-
derland gaan samenwerken. Mo-
menteel voeren de uitgevers van
deze bladen daarover onderhand
gen. Het zijn de Provinciale Zwolse
en Overijsselse Courant (Tijl in
Zwoile). Deventers Dagblad (Klu-
wer). Dagblad van het Oosten (Hïïa-
r:us). Nieuwe Apeldoornse Courant
(Wegener) en De Graafschapsbode
(ELsevier-Misset). Ook wordt er ge-
praat over een eventuele samenwer-
king op het gebied van tijdschriften.

maar zijn act werd al in het tweede
nummer stereotiep. De lead-gitarist
zag eruit als een kantoorklerk, die
met kennelijk succes naar de rol van
/onderlinge popster heeft gesollici-
teerd. "

Zijn soli kwamen vrijwel nooit bo-
ven de drie onderste akkoorden van
zijn instrument uit en tijdens deze
machinaal uitgevoerde handelingen
stond hij duidelijk aan zijn honora-
rium te denken. Zodra het treinge-
raas, dat de groep voortbracht in een
hogere versnelling werd gegooid,
werd zijn optreden aangevuld met
het gekwelde gezicht dat de sologita-
rist nu eenmaal wel eens heeft als hij
zijn ziel in zijn muziek legt.

Van valsheid was bij Black Sab-
bath eigenlijk niet eens meer sprake,
het was een manifestatie van pure
onnozelheid. En wat dat treingeraas
betreft: de Nederlandse Spoorwegen
produceren een heel wat subtieler
geluid, terwijl ze, vooral op de lange
baanvakken, een aanmerkelijk pitti-
ger ritme weten te ontwikkelen.

Het ergerlijkst waren bij dit optre-
den nog de kwistig gebruikte peace-
tekens na elk nummer, een gebaar
dat overgenomen is van bekende
voorbeelden en dat een even in-
houdsloze imitatie was als de muziek.
Even ergerlijk waren de teksten die
op dezelfde stereotiepe wijze over
Black Panthers en (natuurlijk Ame-
rikaanse) oorlogshandelingen gingen.

Als straf een werkbezoek van en-
kele weken aan Noord-lerland bren-
gen zou misschien een heilzame wer-
king hebben op in elk geval de tek-
sten van Black Sabbath. Dat zou te-
gelijk ook nog enig vertier betekenen
voor de jeugd van Belfast. want geen
enkele Engelse popgroep durft daar
op het ogenblik nog op te treden.

ELLY DE WAARD

B. B. KING
knap concert...

Enkele deelnemers aan de demonstratie die zondag in Amsterdam werd
gehouden tegen invoering van een bromfietsbelasting. De betoging die
door hel Algemeen Nederlands Jeugdverbond was georganiseerd, trok maar

weinig belangstelling.

Buitenlanders
uitgewezen

(Van onze verslaggever)

SCHIPHOL, 6 dcc. — Twee inter-
nationaal als saboteurs gesignaleerde
mannen, een Irakees en een Jorda-
niër, zijn zondagmiddag op Schiphol
Nederland uitgezet. De mannen wer-
den zaterdag door de Amsterdamse
recherche aangehouden, omdat zij op
ten verlopen visum in Nederland ver-
bleven. Vrijdag had het tweetal kans
resten op dit verlopen visum dow de
marechaussee-controle op Schiphol te
glippen.

De Amsterdamse politie had aan-
wijzingen ontvangen, dat de twee
mannen terroristen zouden zijn. die
wel eens bij vliegtuigkaping en sabo-
tage betrokken waren geweest. Een
woordvoerder van het ministerie van
Justitie deelde mee dat het niet be-
kend is of het tweetal, dat deze week
op het vliegveld van Kopenhagen

engehouden en weggestuurd,
naar Amsterdam was gekomen om
sabotagedaden te plegen. Bij het ver-
hoor door de recherche hebben de
beide mannen niets los gelaten over
het doel van hun komst naar Neder-
land. „Zij bleven aardig glimlachen,
maar er kwam niets uit. Zij hebben
zich in Nederland niet aan een straf-
baar feit schuldig gemaakt. Alleen
hun visa waren verlopen. Daarom
werden zij het land uitgezet," aldus
een politie-woordvoerder.

De beide uitgewezenen ziin de 25-
-jarige Jordaniër K. A. uit Endor en de
26-jarige F. R. uit Bagdad. De man-
nen hadden een vliegbiljet voor een
reis naar Beiroet op zak. Een van de
mannen werd aangehouden in Am-
sterdam, de ander in Bodegraven.

BROMFIETSERS PROTESTEREN

Het is met Sint Nicolaas in Neder-
land zo ongeveer als met geloven in
het algemeen: je doet er wat aan of
je doet. er niets aan. Daartussen in zijn
vele bèlevingsvormen mogelijk, maar
ze zijn in hoge mate oninteressant.Dé NOS moet in de afgelopen we-
ken op een afgrijselijke manier met
deze vraag geworsteld hebben. Niet
met de vraag: Bestaat hij of bestaat
hij niet? (Wie dat ook zou willen:
Sinterklaas is niet dood), maar met
de vraag in hoeverre aan het feest op
de buis tegemoetgekomen moest wor-
den.

Laten we met het eerste het beste
beginnen. Zondagmiddag bracht de
NOS een meer dan voortreffelijke
musical van Mies Bouhuys gelijkelijk
voor de groten en voor de kleinen.
Een huis in een schoen, erg goed ge-
regisseerd ook en in beeld gebracht
door Loet Steenbergen.

Gewoon een fijn feestprogramma
waarin net genoeg sociale onder-
grond zat om niet helemaal mallotig
te zijn en wel zoveel feestelijks dat
het ook erg plezierig bleef om naar
te kijken. Er was ook volwaard in
gemonteerd zodat de overgangen snel
waren en de vaart erin gehouden
werd, en er werd bovendien op ni-
veau geacteerd door bekenden zoals
Pier Romer, Leen Jongewaard, Elsje
de Wijn etc. Goed werk dus.

's Avonds in Panoramiek (even-
eens NOS) was met ook niet mis.
Hier ging het over de stand van ons
gebit, een programma waarin dus
veel gaten vielen, maar dat kan in
dit land nu eenmaal niet anders. Erg
overtuigend was aan het eind prof.
Groen, die zei dat snoep geven aan
kinderen en het vragen om snoep
door kinderen iets te maken heeft
met verkeerd opvoedingsgedrag van
de kant van de ouders, omdat er dan
kennelijk aan die kinderen niet vol-
doende tijd en aandacht wordt be-
steed op andere meer normale wijze
en dat dat tekort op deze manier afge-
kocht moet worden. Een goed en zeer
relevant op het heerlijk avondje met
veel suikergoed en marsepein slaan-
de uitzending.

Maar daarna begon Kort Geding,
in Sinterklaassfeer, met meerdere
Sinterklazen, een overdaad aan Pie-
ten, pepernoten, met mr dr Benno
Stokvis, Peter Lohr, meneer Bakker
Schut (deze avond al helemaal een
warme bakker) allemaal giechelende
en zichzelf op de knieën van pret
slaande mensen en nog een onder-
werp ook: zijn de activiteiten van

Sint Nicolaas een bedreiging voor de
volksgezondheid?

De eindexamenklas geeft zijn
schoolfuif. Een populaire leraar is
Sinterklaas en een vervelende gaat in
de zak. Hoe komen ze erop, hoe komt
de NOS erop? Het is toch al meer
dan tien jaar geleden dat de omroep-
ster schaatswedstrijden in een bloed-
hete studio aankondigde met skitrui
aan een schaatsmuts op om de kij-
kers alvast in de stemming te bren-
gen. Wie heeft er in vredesnaam toen
over dit Kort Geding werd gesproken
gezegd: „Laten we er een feest van
maken, dat vinden de mensen thuis
leuk"?

Goed, dat was het dus niet. Al het
andere had het misschien gehaald,
had er een boeiende draai aan kun-
nen geven. Het ergste, vooral op TV.
is dat je een stel hotsende en heisen-
de mensen bij elkaar ziet die denken
dat de 101, die zij daar allemaal zo
overtuigend met elkaar hebben ook
automatisch overkomt op de kijker.
Die is thuis met stomheid geslagen
en denkt met angst wat het volgende
onderwerp zal zijn an Kort Geding.

De echte omroepen deden het wat
dat aangaat gewoner, doe maar zoals
je bent, zullen ze gedacht hebben.
Dat geldt met. name voor Willeke Al-bertf die een gesprek had met Ad
Langebent (KRO). Het was natuur-
l'iriik omgekeerd, Langebent inter-
viewde mevrouw Oonk-Verbrugge,
maar die slaagde erin een half uur
lang zo 'natuurlijk, zo direct persoon-
lijk (zij betrok alle vragen zonder
enige schroom op zichzelf) over te
komen, da.i je de carnavailaganger
van Kort Geding wel eeins voor een
enkele minuut naar het andere net
had willen jagen. In „dat milieu"
gaat het namelijk wat eerlijker toe.

En erg gelachen heb iik bij Johnny
en Rijk, die een kostelijke schets
hadden over de 'buut-sinterklazen die
het in deze dagen zeiker niet makke-
lijk hebben. Zij hielden zich name-
lijk allemaal bij hun stiel, zij deden
wat je van hen kon verwachten, en
met vakmanschap.

Sint Nicolaas is in vele opzichten
een heel menselijk feest met veel
wrange trekken, hebberigheid en

komen nooit zo gecon-
centreerd tegenover elkaar te staan
als op dat kookpunt van 5 december.
Echte humor en vreselijke ongein
ook niet. Misschien iets voor Kort
Geding om volgend jaar een pro-
gramma over te maken.

Jrvdß

INUTRECHT

Commissie geeft
voorkeur aan

vuilverbranding
(Van onze correspondent)

UTRECHT, 6 dcc. — In de provl»'
cic Utrecht verdient vuilverbranding
de voorkeur boven afvoer via d'
Vuilverwerkingsmaatschappij (VAM*'
Dit concludeert de door het provW
ciaal bestuur ingestelde commis*''
„Verwerking van de vaste afvv'
stoffen in de provincie Utrecht" "een zaterdag gepubliceerde nota. W
commissie heeft becijferd dat "
kosten per ton vuil bij VAM-afvo«'
in 1980 23,59 gulden zullen bedrag*'
en bij verbranding 22,92 gulden.

De samenstelling van het afval v
zodanig, dat daarvan niet meer
dertig tot veertig percent kan wor]
den omgezet in compost. Dat betg'
kent, dat de rest van het afval lv.
stort zou moeten worden. Vo"1

Utrecht zou dat erop neerkomen,
In 1980 voor ongeveer 250
ton vuil stortruimte moet worden ie.
vonden. Bij verbranding blijft v°K
gens de commissie maar 17 perceV,
van het afval over, ofwel 75 duizel*
ton. Deze restanten, aldus de coi"j
missie, zullen voor een groot dcc
kunnen worden gebruikt als fund e]
ringsmateriaal in de wegenbouw, z°
dat de behoefte aan stortruimte b?
trekkelijk gering zal zijn.

Over de milieuhygiënische aspef
ten zegt de commissie, dat bij VA^5'
verwerking vogels, ratten en insekte,
kunnen worden aangetrokken. He !
geen gevaren voor de volksgezond'
neid met zich meebrengt, terwijl °*en bij de verwerkingsplaatsen bovef1'dien stankoverlast en brandgevaar 'duchten zijn. Verder bestaat kans °r
ernstige verontreiniging van het b<>
demwater. De luchtverontreinigill*die bij verbranding van afval onltstaat kan volgens de commissie me
technische middelen worden b 6
heerst.

Bundeling van

Vrije pompen'
DEN HAAG, 6 dcc. (ANP). — O*

besturen van het Verbond van Ha,
delaren in Kolen en Aardolie»!-:
ten en de organisatie van 'Pomphouders hebben overeenste*"]
ming bereikt over een nauwe
werking op het gebied van de hand6,
in benzine en oliën. De
zullen worden voortgezet onder d,
naam Stichting Voorlichting en
trol* Vloeibare Brandstoffen 'VCi>
dat wordt gevestigd in Amsterda";
De organisatie van vrije pomp
ders telde 250 leden; door het só
gaan met het verbond komt het aal
tal vrije pomphouders op ruim 49JJdat is circa 50 percent van het 'aantal vrije pompen in Nederland, z
werd gezegd.

(ADVERTENTIE)

Nieuwekopieerautomaat
van 3M: de 271.

Biedtu
méérvoordelen

dan lagekopieprijs
alleen!

3 M introduceert een nieuwe kopieerautomaat vol voordelen.
Die volautomatisch het door u gewenste aantal kopieën verzorgt van

stapels originelen. Die u laat kiezen uit drie gramsgewichten papier: 65,
80, of 120 gr. En die zónder toners en zónder vloeistoffen en zónder

zinkoxyde, maar alléén met schoon papier en schone elektriciteit, zorgt
voor superieure kwaliteit. Die zich daarbij niets aantrekt van de
problemen die uw origineel aan andere apparaten zou kunnen

verschaffen. En maakt dat er voor al die bedrijven die duizendenkopieën
per maand nodig hebben, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■eenvoudigweg géén f

betere oplossing f 'HHH JSZ; Stuur mij uitvoerige
bestaat. Dus als u nü f MBÊiA informatie over de |

contact opneemt g /~~~~L wk ! nieuwe 271.
met 3M, dan hebt u . i#i; ; ~~~ __M ~'. 1 O Demonstreer mij
in een ommezien de M de nieuwe 271.

kopieerautomaat te^jjjjgjg^jflj
waar u nooit meer ' Naam'naar om mimi I
hoeft te I iH^tillillllll'■■*«— Adres: I

zien. kitftfi | ■
Plaats:

JBM T.a.v.:
(") I Invullen, uitknippen en zonder
V postzegel opsturen aan

000 I Minnesota [Nederlandl N.V.. I
Antwoordnummer 251, Leiden. |

■ Tel.: (01710) 450 44. VK-i-tl I
L-..........................rf

Voortreffelijke musical

(ADVERTENTIE)

Koffie a
laJaski

Koffie-op-bet-werkI smaakt even goed
als koffie-thui.--.■ H Uit een JaskiBiH. . automaat. Jaski

" " heeft nu eenmaal
* fcO " de betere auto-

maten.Automaten
die zorg besteden
aan elke beker

ta |—B' koffie of thee.
■ I Die bovendien

weinig onderhoud
vragen,ruimte en kosten besparen
en altijd voor iedereenklaar staan.
Doe niemand - ook uzetf niet -tekort.Bel Jaski.Vandaag nog.

JASKI
AUTOMATEN ftV.
Hilversum-Poatbus-VA
Verkoop 021."i0ö0841

(ADVERTENTIE)

LUNS OP TV
Minuten lang applaudisseerde een
wild-enthousiast publiek voor „Minis-
ter Luns" in de „Vuist" van Willem
Duys op vrijdagavond jl.

Miljoenen Nederlanders in de huiska-
mers hoorden van het nieuwe boek
„LUNS... ik herinner mij" door Mi-
chel van der Plas. de fascinerende
herinneringen uit een bijna 20-jarig
ministerschap.

De reacties waren werkelijk onge-
looflijk. Vrijdagnacht al werden boek-
handelaren uit hun bed gebeld voor
een exemplaar van het boek. De hele
zaterdag was er een stormloop op de
boekhandel. Grossiers raakten uitver-
kocht. Een grote groep vrijwilligers
van onze uitgeverij werkte de hele
zaterdag om de stroom van bestel-
lingen te verwerken.

Het gevolg was dat de eerste oplage
van 25.000 exemplaren zaterdagmor-
gen om 11 uur was uitverkocht. Wij
noteerden daarna bestellingen op de
2e druk. die over 10 dagen verschijnt.
Ook die druk was drie uur later uit-
verkocht. De boekhandel noteert nu
zijn bestellingen op de derde druk,
die hopelijk begin januari zal ver-
schijnen.

Wees dus niet boos op uw boekhan-
delaar, wanneer hij u niet direct aan
een exemplaar kan helpen. Wij doen
al het mogelijke om hem zo spoedig
mogelijk opnieuw te bevoorraden. En
bedenk: het is zó'n bijzonder boek,
dat het de moeite waard is om er even
op te wachten!
„LUNS ... ik herinner mij" door Mi-
chel van der Plas. f 12,50 in de boek-
handel (maar u moet wél een beetje
geluk hebben!)

A. W. SIJTHOFF'S
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

LEIDEN

Je\olksL».awt van MAANDAG 6 DECEMBER 1971_

(ADVERTENTIE)
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BESPREKINGEN AFGEBROKEN

Overleg in Berlijn
in nieuwe crisis

(Van onze correspondent)
BONN, 6 dcc. —Bij het opstellen van praktische regelingen voor het

verkeer in de verdeelde stad Berlijn zijn op het laatste moment toch
nog ernstige moeilijkheden gerezen. De onderhandelaars van West-
en Oost-Berlijn, Muller en Kohrt, hebben hun besprekingen afgebro-
ken en gisteren was nog niet de datum bekend waarop ze zullen wor-
den hervat

Bonn blijft
optimistisch

Van een paraferen van overeen-
komsten was zaterdag dan ook geen
sprake meer. Weliswaar hebben de
Westduitse staatssecretaris Egon
Bahr en zijn Oostduitse gesprekspart-
ner Michael Kohl een akkoord over
het verkeer van en naar Berlijn be-
reikt, maar Bahr kon dit akkoord za-
terdag nog niet van de eerste letters
van zijn naam voorzien. De Bondsre-
gering heeft besloten, dat beide over-
eenkomsten gelijktijdig geparafeerd
zullen worden om zo de enge banden
tussen Bonn en West-Berlijn te de-
monstreren.

Zowel West- als Oost-Berlijn heeft
zich bereid verklaard het overleg te
hervatten. Concrete afspraken ter
overwinning van de impasse zijn nog

niet gemaakt. Oost-Berlijn wil alleen
nog spreken over de voorbereiding
van de parafering van de overeen-
komst. Dit vindt West-Berlijn een te
smalle basis om het overleg te her-
vatten.

Bonn vertrouwt erop dat de plotse-
ling ontstane crisis overwonnen kan
worden. Regeringswoordvoerder Ah-
lers zei gisteren: „Deze laatste horde
zullen we ook nog wel nemen." Ah-
lers wees er verder op, dat aanvan-
kelijk een regeling was bereikt, maar
dat de Oostduitsers later bij de bepa-
lingen ter uitvoering van deze rege-
ling moeilijkheden maakten.

MALRAUX:

Vliegtuigkaper
voorBengalen
is nobel man

(Van onze correspondent)
PARUS, 6 dcc. — De Franse

schrijver en ex-minister André Mal-
raux heeft geweigerd de actie van
Jean Kay — de Fransman die vrijdag
een Pakistaanse Boeing op de grond
hield om twintig ton medicünen
Voor de Oostpakistaanse vluchtelin-
gen te krijgen — luchtpiraterij te
noemen- „Jean Kay is een nobel
ntens en daar zijn er niet veel van,
aldus Malraux, die enige maanden
geleden bekend maakte zelf in actie
te willen komen voor de Bengalen in
Oost-Pakistan.

Jean Kay heeft gezegd dat hij in.
de gevangenis zijn levensverhaal, dat
hij dit afgelopen voorjaar vergeefs
bij de uitgevers heeft aangeboden,
zal herschrijven. Het gaat over zijn
avonturen bij de OAS in Algerije, de
huurlingen in Kongo, zijn ervaringen
in Biafra en bij een oppositiegroep in
Jemen. Jean Kay zegt ook een keer
in Israël te hebben geopereerd voor
een Palestijnse organisatie.

Kay liet zich overigens teleurge-
steld uit over Malraux. Hij had hem
onmiddellijk na de bekendmaking
Van de plannen van de schrijver een
brief geschreven en hem aangeboden
in dienst te treden van een Bengaals

Op deze brief
had hij nooit antwoord gekregen.
Kay verklaarde tenslotte nog, dat hij
van plan was geweest met het vlies-
tuig en medicijnen naar India te vlie-
gen om zich daar aan te melden bij
de Mbekti Bahini. Zijn vrouw en
dochtertje zouden hem vandaag zijn

Kay was erg tevreden dat
de medicijnen alsnog ter beschikking
Van de Oostpakistaanse vluchtelingen
zullen worden gesteld.

op dekorte golf

Compromis
Deze uitspraak bevestigt, dat West-

en Oost-Berlijn een compromis heb-
ben bereikt over het bezoek van
Westberlijnse burgers aan Oost-Ber-
lijn. Dit compromis bepaalt: elkeWestberlijner kan elke dag naar
Oost-Berlijn, maar per jaar niet meer
dan in totaal dertig dagen. De Oost-
duitse eis dat per dag maar een be-perkt aantal Westberlijners naar
Oost-Berlijn kon komen, is vervallen.

Bij de uitwerking van dit compro-
mis ontstonden moeilijkheden, die tot
nu toe onoverkomelijk zijn gebleken.
De DDR staat op het standpunt dat
bezoekerspasjes uitgegeven „kunnen"
worden; dat de zes bureaus die deze
pasjes uitgeven op zon- en feestdagen
gesloten moeten zijn en dat de West-
berlijners niet per auto naar Oost-
Berlijn kunnen komen. West-Berlijn
daarentegen meent dat bezoekerspas-
jes uitgegeven „moeten" worden, dait
de bureaus elke dag open moeten zijn
en dat de Westberlijners ook hun
auto moeten kunnen gebruiken.

Oost-Berlijn doet thans of deze
moeilijkheden niet bestaan. Zowel de
overeenkomst Bahr-Kohl als de
„overeenkomst" Müllèr-Kohrt is in-
middels officieel door het politiebu-

reau van de partij en de ministerraad
van de DDR goedgekeurd.

De bekende chef-commentator van
de Oostduiitse televisie, Von Schnitz-
ler, sprak zaterdagmiddag demon-
stratief vanuit de lege zaal van het
gebouw van de ministerraad in
Oost-Berlijn, waar de overeenkomst
Bahr-Kahl geparafeerd zou worden.
De schuld voor het feit dat dit niet is
doorgegaan, werd door Von Schnitz-
ler op de schouders van de Westber-
lijnse burgemeester Klaus Schütz ge-
schoven.

De Oostduitse commentator zei:
„Söhütz heeft; zich aan de spits van
onverantwoordelijke krachten ge-
steld, hij behandelt de zaken niet se-
rieus en hij stelt aanmatigende ei-
sen."

Von Schnibzler deed ook alsof nu
elke kans op een speciale regeling
voor het bezoek met Kerstmis is ver-
keken. Maandag had de Oostduitse
regering bekend willen maken, dat
Westberlijners van 20 december tot
20 januari hun familieleden in Oost-
Berlijn hadden kunnen bezoeken, al-
dus de Oostduitse chef-commentartor.
Dat gaat nu niet door. Van dit laatste
is men in de Bondsrepubliek niet
overtuigd.

Sportvliegtuig
blijft hangen aan
verkeerstoestel

RALEIGH (Noord-Carolina), 6 dcc.
(AFP) — Een straalverkeersvliegtuig
van de „Eastern Airlines" is zaterdag
bij het_ vliegveld van Raleigh-Dur-
ham, in de Amerikaanse staat
Noord-Carolina,, in botsing gekomen
met een sportvliegtuig van het type
Cessna.

Het verkeersvliegtuig vloog enkele
minuten lang met het andere toestel
aan zich „gekleefd" vérder. Daarna
raakte de Cessna los en kwam op het
genoemde vliegveld terecht waar het
in brand vloog. De twee inzittenden
verloren het leven. Het passagiers-
vliegtuig landde enkele minuten la-
ter. Het had geen schade van beteke-
nis opgelopen.

op de korte golf
♦ In Nederland floreren 185 Rota-
ry-clubs met bijna 8000 leden om
"Un wil om te dienen aan te moedi-
gen, en te versterken. De internmiona-
J« president komt van 13 tot 15 de-
cember een en ander nog eens bena-
drukken. Hij wil ook een paar van de
*>rote jongens van dichtbij zien. ♦
£wee vrolijke mannen hebben in
Sinterklaasstijl in Bergen op Zoom
<?en manege voor gehandicapte kin-
deren geopend. Hoewel iets verlaat
door een lekke band hield Pieter van
"allenhoven zijn toespraak op rijm.
Pc oppei-.-.talmeester Bissehoff van
JJeemskerck verblikte noch ver-
bloosde. ♦ Overigens viert de ko-
ninklijke familie op donderdag 23
december het kerstfeest met het per-
soneel in het dorpshuis in Uddel. ♦
ui Blerick werd de eerste paal -*esla-
ften voor een gigantisch flatgebouw,

uit 16 bouwlagen met 498
inningen. U vraagt wat dat moet
ïjsten? 28 miljoen gulden ♦ Mooie

kwam zojuist voorbij, neu-
ïjjbd „What ever happened to Baby
,'roufrou". Het is een thema dat ve-
J«ni al geruimte tijd bezighoudt. ♦
s*e heemikundige studiekring De Acht
Zaligheden geeft volgend jaar een

van de heemkunde-cursus
°ver de Kempische prehistorie en ge-

Secretaris van de studie-
kring woont Gaobertstraat 8 in Eer-
JP1- Deze maand kunt u zich opgeven.
f Elke dag kam in Made en Dnimme-%i de 10.000ste inwoner worden ver-
dacht. Men rekent er met een jong-
geborene, wanneer tenminste Urlelpanman zich niet onverwachts laat
inschrijven. Hij schijnt Made en
yrirrtmelen een poets te willen spe-
fin- Misschien dat de politie alvast«an uitkijken. ♦ De Grote Hond vam

is teruggekeerd. Zondag-
avond tegen elf uur werd het Vrese-
zJJ* Huilen vernomen achter een

in de tuin van de burgemees-
J?r- ♦ Pater J. B. van Broonenburg,
lfian,s conservator van het Afrika Mu-
°eum in Berg en Dal, meent er eenefklaring voor te hebben. Hrj werd
wast begiftigd met de zilveren mv-

die, Vonhoff hem
jwam brengen. ♦' Hiermee is vaa-uaag ook onze wereld rond.

LID BAADER-MEINHOFGROEP

Gezochte extremist
in Berlijn gedood

Politie beschoten
bij arrestatie
(Van onze correspondent)

BONN, 6 dcc. — Bij de groot-
scheepse actie ter opsporin~ van le-
den van de links-extreme Baader-
Meinhofgroep in de Bondsrepubliek
is opnieuw een dode gevallen. Bij
een schietpartij in West-Berlijn werd
zaterdagmiddag een lid van de bende
in het hoofd getroffen. Hij stierf ter
plaatse. Een politieman werd door
een kogel in de buik getroffen. Hij
werd zwaar gewond. De dode man
werd gisteren geïdentificeerd als
Georg van Rauch. Hij werd sinds
maanden door de politie sezocht.

De schietpartij zaterdagmiddag in
het centrum van West-Berlijn vorm-
de de ontknoping van een dagenlange
opsporingsactie van de politie. Vooral
na de arrestatie van de voormalige
journaliste Marianne Herzog in Keu-
len, die ervan wordjt verdacht contact
met de Baader-Meinhofgroep te heb-
ben onderhouden, was de politie er-
van overtuigd dat de bende haar
werkterrein van Hamburg naar
West-Berlijn had verlegd. In West-
Berlijn was bovendien Gunter Enss-
ling gesignaleerd, de medeplichtige
ge van Andreas Baader bij de brand-
stichting enkele jaren geleden in een
warenhuis van Frankfurt.

stapten uit. Ook de agenten stopten
en verlieten hun auto.

Op dat moment begonnen de moei-
lijkheden. Een van de verdachten
vluchtte. Een agent achtervolgde
hem. De andere drie mannen gaven
zich aan de politie over. Op dat mo-
ment werd echter uit tegenoverge-
stelde richting geschoten. De agenten
schoten terug. Georg von Rauch
werd dodelijk getroffen. Of hij door
een kogel van de politie of van de
overvallers werd getroffen, stond gis-
teren nog niet vast. Een agent en een
paar leden van de bende werden ge-
wond.

De politie in West-Berlijn heeft het
afgelopen weekeinde intensief naar le-
den van de Baader-Meinhofgroep ge-
zocht. Zij waren er zaterdag in ge-
slaagd met de gewonden aan de poli-
tie te ontkomen.

Overval
De Westberlijnse politie had zater-

dagmiddag een tip gekregen dat le-
den van de Baader-Meinhofgroep een
overval beraamden op de kassa's van
enkele warenhuizen. De politie volg-
de daarop een bestelauto, die al da-
gen in de gaten werd gehouden. Bij
deze bestelauto voegde zich een
VW-Variant. In de buurt van een
groot warenhuis in West-Berlijn
stopten beide auto's. Vier personen

IRA: NIET ONZE SCHULD

Aanslag in Belfast
eist 15 levens

Premiers Lynch
en Faulkner
naar Londen
(Van onze correspondent)

LONDEN, 6 dcc. — De IRA heeft
ten stelligste ontkend iets te maken
te hebben met de bomaanslag in het
hart van de katholieke wijk in Bel-
fast, waarbij vijftien mensen om het
leven zijn gekomen. De bom verniel-
de een stampvolle kroeg in de North
Queen Street. Katholieken zijn ervan
overtuigd dat de aanslag veroorzaakt
is door protestanten „wier geduld is
opgeraakt".

Het zal een nieuwe ontwikkeling
zijn in de reeks van onlusten in Ul-
ster, waar het laatste jaar de protes-
tanten zich — met kleine uitzonde-
ringen — hebben onthouden van ge-
weld. Bomaanslagen werden door de
IRA gepleegd om het dagelijks leven
te ontwrichten, de Slormont-regering
ten val te brengen en zo een ver-
enigd lerland te verzekeren.

De IRA-aanslagen werden bij
voorkeur gepleegd op regeringsgebou-
wen, hotels, cafés waar Britse solda-
ten kwamen en gebouwen in winkel-
wijken. De gevechten gedurende het
laatste jaar waren vrijwel uitsluitend
tussen katholieken en het Britse le-
ger. Het is bekend dat protestanten
eigen legertjes hebben gevormd, die
over veel wapens beschikken. Zij zou-
den pas willen optreden als het Brit-
se leger het liet afweten.

Ergste
De bomaanslag van zaterdag was

de ergste die in Ulster heeft plaats-
gevonden. Tot de slachtoffers behoor-
den twee kinderen van elf en der-
tien. Enkele maanden geleden werd
één man gedood'en werden ruim der-
tig mensen — hoofdzakelijk vrouwen— gewond toen de IRA een bom tot
ontploffing bracht in het hoofdkan-

toor van de energiebedrijven in Ul-
ster.

Zowel premier Faulkner van Ul-
ster als premier Lynch van Dublin
heeft de aanslag in felle bewoor-
dingen veroordeeld. Beide premiers
komen vandaag voor een privé-be-
zoek naar Londen en achter de scher-
men werd dit weekeinde druk ge-
wenkt aan een mogelijkheid tot een
kort bezoek van beide heren — af-
zonderlijk of samen — aan premier
Heath. De lerse regering schijnt
langzamerhand alle vertrouwen in deBritse regering te verliezen en daar-
om zou het een teken van onvriende-
lijkheid zijn als premier Lynch tij-
dens zijn bezoek aan Londen premier
Heath zou negeren.

Castro spreekt leiders
Peru en Ecuador

LIMA, 6 dcc. (NYT, Reuter) — Op
zijn terugreis naar Cuba na een
staatsbezoek van 25 dagen aan Chili
heeft premier Fidel Castro ongeveer
zes uur lang gesproken met de Peru-
aanse president Juan Velasco Alva-
rada op het vliegveld van Lima. Peru
onderhoudt geen diplomatieke be-
trekkingen met Cuba. Het probleem

van de diplomatieke betrekkingen
kwam overigens niet ter sprake. Cas-
tro zei op een roerige persconferentie
na afloop van de gesprekken: „Wij
hebben geen haast. Wij zullen wach-
ten tot de Peruaanse regering het
in haar belang acht diplomatieke be-
trekkingen te beginnen."

Castro sprak lovende woorden aan
het adres van de niet-marxistische,
nationalistische machthebbers in
Peru. „Ais ik Peruaan was, als ik
een Peruaanse revolutionair was,
d!an zou ik niet afwachten. Ik zou
proberen het proces dat hier op gang
is gebracht te helpen. Ik denk dat
vechten zou betekenen: de imperia-
listen helpen."

Het Aeroflot-toestel van Castro
maakte ook een landing in de Ecua-
toriaanse stad Guayaquil en ont-
moette daar de president van het
land, José Maria Velasco Ibarra.

Voor zijn vertrek uit Santiago de
Chile had Castro zaterdag nog gezegd
dat, wat hem betreft, de Amerikanen
op de Cubaanse marinebasis Guanta-
namo mogen blijven tot ze er genoeg
van krijgen. Cuba zal niet proberen
de basis met geweld te veroveren, al-
dus Castro. Wel zullen de Verenigde
Staten op den duur schadevergoeding
moeten betalen voor het misbruiken
van Cubaanse grondgebied, aldus
Castro. Hij vindt dat de basis geen
kele raket kan de hele basis en ieder
strategische waarde heeft. „Eén en-
schip in de haven in puin leggen enzon raket kan overal vandaan gelan-
ceerd worden." Castro voegde er aan
toe dat Cuba dergelijke raketten niet
heeft.

Grieks dagblad
waarschuwt
Nederland

ATHENE, 6 dcc. (AFP) — Het
Griekse regeringsgezinde dagblad
Nea Politia heeft zaterdag de Neder-
landse regering gewaarschuwd voor
de mogelijke gevolgen van iedere po-
ging om de Griekse binnenlandse po-
litiek om te buigen in de richting van
een „zogenaamde terugkeer naar de
democratie".

Nea Politia is opgericht na de mili-
taire staatsgreep van 1967. Deze po-
gingen, zo meent het blad, zijn totmislukking gedoemd. ..Griekenland
weigert terug te keren naar de oude
democratie. De democratie die wij
zullen opbouwen zal niets gemeen
hebben met die van het verleden",
aldus Nea Politia.

Jongeman krijgt
mes in hart
(Van onze correspondent)

HAARLEM, 6 dcc. — De 19-jarige
loswerkman Jan Johan Bogaart uit
Haarlem is zaterdagavond tijdens een
vechtpartij in de Haarlemse binnen-
stad met een messteek om het leven
gebracht. De politie heeft de vermoe-
delijke dader, de 41-jarige automon-
teur H. W. van V. uit Haarlem endiens 77-jarige vader E. L. v. V. inge-
sloten. Het mes is nog niet gevonden.

Het slachtoffer behoorde tot eengroep van ongeveer dertig jongelui,
tussen 15 en 20 jaar, die regelmatighet jeugdlokaal van de Pinksterge-
meente aan de Nieuwe Kruisstraatbezochten. Vorige week hadden dejongelui moeilijkheden gekregen metde beheerder van het gebouw.

Zaterdagavond ging de groep weernaar de Nieuwe Kruisstraat, naar zij
zeiden om het geschil bij te leggen.Zij stonden buiten het gebouw metde beheerder te praten maar geleide-
lijk aan werd de woordenwisseling
feller. Op dit gerucht kwamen de va-dsr en zoon, bewonens van de NieuweKruisstraat, aangehold. Eerst stonden
zij de zaak van een afstand te bekij-
ken, maar toen enkele jongelui een
uitdagende houding aannamen, ging
het tweetal met de jongelui in de
slag. Hierbij vielen een aantal rake
klappen.

Vader en zoon trokken zich terug,
maar kwamen even later gewapend
met bijl en mes weer op straat. Er
ontstond opnieuw een gevecht, waar-
bij de vader de bijl hanteerde en de
zoon heftig met zijn mes liep te
zwaaien. Even later viel de loswerk-
man neer getroffen door een steek in
de hartstreek. Hij overleed vrijwel
onmiddellijk.

IERSE KROEG IN PUIN

Kamerlid kwaad
over vernieling
VVDM-cadeau

(Van onze correspondent)
NIECWERSLUIS, 6 dcc. —Het PvdA-Kamerlid E. Wiel-draaijer gaat de minister vanDefensie vragen stellen over de

gang van zaken rond het Sin-terklaas-geschenk van deVVDM dat vrijdagmorgen bij
de kazerne in Nieuwersluis
werd aangeboden. Het cadeau-
tje bestond uit een reuzen-
schoen van twee meter lengte
gevuld met een wortel van één
meter en een aantal boterlet-
ters.

De schoen was bestemd voorde tot drie maanden Nieuwer-
sluis veroordeelde VVDM-re-dacteuren Hans Schul en Wim
Dona. Een moreel Sinterklaas-
geschenk, aldus de VVDM.

Busje
De schoen werd voor het hek

van de kazerne neergezet. En-kele minuten later gingen de
hekken open en zou een mili-
tair busje de schoen met de bo-
terletter kapot gereden hebben.
De overblijfselen van de
schoen zouden daarna in de
richting van de Vecht geduwd
zijn. Enkele bolerletters kwa-men in het water terecht.

De twaalfjarige Hans Bieren-
huis zou kort daarna het ver-zoek hebben gekregen van debij de kazernepoort dienst-
doende officier de schoen „in
de fik te steken". De officier
zou hem de lucifers hebben ge-
geven, zo verklaarde de jon-
gen.

De heer E. Wieldraaijer zei
zaterdagmiddag in het radio-
programma Dit is het begin:
„Het incident is belachelijk en
triest. Belachelijk omdat er .mi-
litaire regels bestaan dat ieifs
ter gelegenheid van Sinter-
klaas aan militairen in Nieu-
wersluis niets mag worden
aangeboden. Triest omdat er zo
vreemd is opgetreden.

Volgens een landmacht-
woordvoerder is het pertinent
onjuist dat de leiding van
Nieuwersluis opdracht heeft
gegeven de laars in brand' te
steken. Volgens de lezing van
de landmacht is de laars door
de jongelui voor de ingang van
het terrein neergezet en later
door de dienstdoende officier
van Nieuwersluis aan de over-
kant van de weg geplaatst. La-
ter op de dag heeft de jeugd
van Nieuwersluis zich van de
laars meester gemaakt. Wat
daarna is gebeurd is niet be-
kend, aldus de lezing van de
landmacht.

IN STOOMKETELS
Weer mensensmokkel

vanuit Rotterdam
FELIXSTOWE, 6 dcc. (Reuter) —In de Zuidengelse veerhaven Felix"

stowe zijn zaterdagavond twaalf Pa-
kistanen gearresteerd die daar 's och-tends verborgen in een vrachtauto,
per schip uit Rotterdam waren gear-riveerd.

De illegale immigranten hielden
zich schuil in twee stoomketels, die
waren geplaatst op een met zeildoek
overdekte oplegger. Ze hebben daar
in totaal 33 uur in doorgebracht.

De Pakistanen werden ontdekt
door toedoen van 'n douanebeambte,
wiens argwaan werd gewekt toen hij
iemand bij de op de kade geparkeer-
de wagen zag rondhangen.

AUTOVRIJE BINNENSTAD
WENEN BLIJKT SÜCOS

WENEN, 6 dcc. (UPI) — Sedert een gedeelte van de Weense binnenstad isgesloten voor auto's verkopen de winkeliers 25 tot 50 percent meer. Boven-dien is, zo zegt Franz Hoffmann, het hoofd van het planning-bureau van destad Wenen, de luchtvervuiling met 70 percent verminderd. De overblijvende
luchtvervuiling is voornamelijk afkomstig van kolenkachels. Daarom jsal een
nieuwe campagne worden begonnen die de inwoners moet wijzen op de voor-delenvan verwarming door gas of elektriciteit.

Het voor auto's gesloten deel van Wenen is het Stephan's plein, een deel
van de Karntnerstrasse en het historische Grabenplein. Het ligt in de bedoe-ling dat over enige tijd het gehele eerste district van Wenen autovrij wordtgemaakt. Voorlopig is de autovrije periode voor de Karntnerstrasse en om-streken geldig tot na Kerstmis. Maar de gemeente Wenen gelooft nu al dat
het zon succes is, dat de Weners hun domein nooit meer aan het verkeer zul-len prijsgeven. Op het plein rond de Stephans-dom zijn op een enkele dag 33
percent meer voetgangers geteld dan voor de sluiting van het plein voor au-to's.

Ten geleide
Oud probleem

de vierde maal in de geschie-
denis van India en Pakistan wordt

militair geweld gebruikt om een
conflict te beslechten. In 1948 streden
deze landen om Kasjmir en in 1965
werd strijd geleverd om hetzelfde
Kasjmir en de zogenaamde „Ran" —
woestijn — van Koetsj. Die drie voor-
gaande gewapende conflicten leverden
niets op behalve een reeks negatieve
neveneffecten: de zo noodzakelijke so-
ciaal-economische ontwikkeling werd
er ernstig door vertraagd.

Met variaties op hetzelfde thema
kan nu als vrijwel zeker worden aan-
genomen, dat ook deze oorlog tot niets
zal leiden, hoewel beide partijen dat
kennelijk wel denken. Militair
hebben de acties geen enkele zin, om-
dat geen der partijen de andere tot
een militaire nederlaag kan dwingen.
Vanaf het begin is dan ook in dit con-
flict de inzet van politieke aard ge-
weest: het gaat om Oost-Pakistan. In-
dien voor dit probleem een politieke
oplossing was gevonden die aanvaard-
baar was geweest voor het volk van
Bengalen, was de situatie niet afgegle-
den tot een peil van het open militaire
conflict Het bewind in West-Palastan
accepteerde niet de politieke oplossing
die langs democratische weg was ver-
kregen met de algemene verkiezingen
in december vorig jaar, en die duide-
lijk het volk van Oost-Pakistan een
meerderheid gaf in het te vormen fede-
rale parlement met een eigen voorman
uit Oost-Pakistan als nieuwe regerings-
leider. Die persoon was sjeik Moedji-
boer Rahman. De gevolgen van het mi-
litaire optreden in Oost-Pakistan zijn
bekend. Zij veroorzaakten onder meer
de reusachtige vluchtelingenstroom
naar India.

De stelling van de Pakistaanse rege-
ring (welke overigens nimmer demo-
cratisch werd verkozen) dat de kwes-
tie Oost-Pakistan een interne zaak is
waar niemand zich mee heeft te be-
moeien, was op zijn minst twijfelachtig
gezien de ingrijpende neveneffecten
die het militaire ingrijpen op buurland
India had, en waardoor de gehele toe-
stand in het gebied in gevaar werd ge-
bracht. Bovendien kan men zich afvra-
gen of de zaken niet omgekeerd wer-
den gesteld door de regering in Isla-
mabad: of er niet veeleer sprake was
van het opleggen van de wil van een
minderheid (Islamabad, met een door
een militaire machtsgreep in het zadel
geholpen president) aan een meerder-
heid (Oost-Pakistan).

India's directe gewapende bemoeie-
nissen in Oost-Pakistan pasten wat datbetreft veel gemakkelijker in het be-
kende raam van openlijke agressie en
een veroordeling van India kon der-
halve moeiteloos worden geformu-
leerd. Maar is daarmee de kern vanhet probleem opgelost? Dat is de
vraag waarvoor de Veiligheidsraad
zich gesteld ziet. De Amerikaanse re-
solutie, hoe zeer ook toe te juichen
omdat die een bijdrage zou leveren tot
vermindering van de vijandelijkheden,
ging niet verder in op de oorzaak van
het conflict in Oost-Pakistan en als zo-danig zou deze resolutie in feite nietsoplossen. Een resolutie zal behalve tot
het staken van de vijandelijkheden ook
tot overleg — al dan niet onder toe-
zicht van derden — moeten adviseren
en .. tot een spoedige regeling die het
herstel van de democratie in Oost-Pa-
kistan zal bevorderen, zulks ook met
het doel een snelle terugkeer van de
vluchtelingen mogelijk te maken. Maar
aangezien China — dat zich vierkant
stelt achter Pakistan - ook het recht
van veto heeft, zal een resolutie waar-
in het element van Oost-Pakistan is
vervat, het wel niet halen. Immers, Is-
lamabad stelt zich nog steeds op het
standpunt dat het met het grootste ge-
lijk aan zijn kant in Oost-Pakistan een
„heilige missie" vervult.

De tegenstellingen binnen de Veilig-
heidsraad zelf alsmede de aloude
vraag, welke praktische invloed de
raad op conflicten kan hebben, maken
het zeer twijfelachtig of dit orgaan een
snel einde van de vijandelijkheden
tussen India en Pakistan kan afdwin-
gen.

Cambodjanen
verlaten weer
sleutelpost

PNOM PENH, 6 dcc. (AP) — HetCambodjaanse leger heeft opnieuw
een stad aan het noordoostelijk front
ontruimd in een poging een nieuwedefensiegordel te vormen tegen de
aanvallen van de Noordvietnamese
negende divisie. De ontruimde stad isTrain Kasang. die 115 kilometer ten
noord-oosten van Pnom Penh is gele-
gen.

Kolonel Oem Savoeth, comman-
dant van de troepen in Train Ka-
sang, heeft zijn hoofdkwartier nu ge-
vestigd in de provinciehoofdstad
Kmpong Thom. De Cambodjaanse
troepen zitten op het ogenblik sa-
mengedrongen in een nauwe strook,
die circa acht kilometer lang is. Dat
is alles wat is overgebleven van eenvijftig kilometer lang stuk van ver-
keersweg nummer 6, dat door de Cam-
bodjanen werd veroverd tijdens een
operatie die op 19 augustus begon enwaarbij ruim 20.000 man betrokken
waren. Aan deze operatie kwam vrij-
dag een einde.

(ADVERTENTIE)

Gespannen,
gejaagd

geprikkeld?
„„ UM,. ......... " /.'""■V

Bij uw apotheker ot drogist

Van het café in Belfast waar de
bomaanslag is gepleegd, zijn slechts
wat onherkenbare resten overge-

bleven.

OP TERUGREIS NAAR CUBA

(ADVERTENTIE)

goede (maandag)morgenl
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NEW DELffl/RAWALPEVDI —Beide partijen in het conflict geven
tegenstrijdige overzichten van de
ontwikkelingen aan het front, hoewel
twee feiten door beide worden toe-
gegeven: dat Pakistan gebied heeft
veroverd in het westen maar gebied
heeft verloren in Oost-Pakistan.

Uit Indiase gegevens is wel duide-
lijk dat de strategie van New Delhi is
gericht op een volledige isolatie van
Oost-Pakistan zodat het wordt afge-
sneden van versterkingen uit West-
Pakistan. Indiase vliegtuigen concen-
treren zich daarom op het vliegveld
van Dacca en de Indiase marine pro-
beert de zeewegen in de Golf van
Bengalen af te sluiten. In het westen
probeert de marine hetzelfde met
Karatsji. de belangrijkste Pakistaan-
se haven van waaruit versterkingen
naar het oosten werden gezonden.
Karatsji werd zowel door vliegtuigen
aangevallen als door de Indiase mari-

Ne beschoten. Haveninstallaties staan
in brand.

De strijd te velde geeft in Oost-Pa-
kistan het beeld van een gezamenlijk
offensief van Indiase strijdkrachten
met de Moekti Bahini verzetsstrij-
ders. Indiase troepen trokken in het
zuidwestelijke front bij Darsana
Oost-Pakistan binnen. De Indiase
strategie is er op gericht om de be-
langrijke Pakistaanse garnizoensplaats
Djessore ongemoeid te laten, maar
wel geheel te isoleren. Djessore ligt
nog steeds onder zwaar artillerie-
vuur.

De Indiase troepen hebben uitdruk-
kelijke orders om de communicatie-
middelen en andere voor de bevol-
king belangrijke projecten zoveel
mogelijk te sparen. Aan de oostgrens
zijn Indiase eenheden begonnen met
een opmars in de richting van Dacca.
Zij zullen daarbij echter twee brede
rivieren als grootste hinderpalen op
hun weg vinden. Ook op andere pun-
ten in Oost-Pakistan werd strijd ge-
meld.

Indiase troepen werden per helikop-

ter aangevoerd bij de belangrijke ha-ven Tsjittagong, die vanuit zee door
de Indiase marine werd beschoten. In
de Golf van Bengalen zou een Pakis-

taanse onderzeeër zijn uitgeschakeld.
India heeft de internationale scheep-
vaart gewaarschuwd om niet meer in
het gebied van Tsjiltagong te komen.
Een Amerikaans vrachtschip en twee
Griekse schepen werden hier door de
Indiërs vanuirt de lucht beschoten.

Tenslotte zegt India dat sinds za-
terdag totaal 47 Pakistaanse vliegtui-
gen zijn vernietigd waartegenover
India 19 toestellen en een helikopter
verloor. Verder zouden 61 Pakistaan-
se tanks zijn uitgeschakeld. In een

slag voor de haven van Karatsji zou
de Indiase marine twee Pakis.aanse
torpedobootjagers tot zinken hebben
gebracht.

Pakistan ontkent dat marinesche-
pen tot zinken zijn gebracht, en
meldt op zijn beurt, dat er 51 Indiase
toestellen en 11 tanks aan het weste-
lijk front zijn vernietigd. Verschillen-
de steden in West-Pakistan werden
gebombardeerd. Aan de westgrens
zijn de Pakistanen ongeveer 25 kilo-
meter diep India binnengedrongen,
maar op andere pu.iten zouden Indiase
eenheden zijn opgerukt. De strijd con-
centreert zich in Kasjmir en in de
woestijn van Radjastan.

President Jahja Khan heeft zater-
dag Pakistan formeel in staat van
oorlog verklaard met India. Hij hield
een korte radiorede waarin hij aan-
drong op eenheid en kalmte: „Denkt
aan de belofte van Allah: als gij
vastbesloten blijft, zal Allah u glo-
rieuze overwinningen schenken. Allah
is met ons", aldus president Khan.

In New Delhi keurde het parde-
ment het wetsontwerp op de nood-
tosstand goed.

Hoogovens werven
Spanjaarden

IJMTJIDEN, 6 dcc — Uitgaande
van een ruwstaalproduktie van 5.2
miljoen ton en van een ongestoorde
afzetmarkt zullen de Hoogovens in
IJmuiden volgend jaar 250 fabrieks-
arbeiders méér nodig hebben dan
nu. Aangezien de werving in Neder-
land alleen het verloop van Neder-
lands personeel zal goedmaken, moe-
ten de 250 nieuwelingen in Spanje
worden geworven, zo heeft de direc-
tie de ondernemingsraad laten weten.

Tweetal rammelt
juwelierszaak
(Van onze correspondent)

DEN HELDER, 6 dcc. — Zaterdag-
nacht omstreeks vijf uur hebben
twee mannen een paal dwars door de
rasterbescherming en de acht mm
dikke spiegelruit van een juweliers-
zaak in de Keizerstraat te Den Hel-
der gestoten.

Door het gat haalden ze voor tien-
duizend gulden broches, colliers en
ringen weg. Toen de politie een paar
minuten later ter plaatse was, waren
de daders al verdwenen.

Auto tegen boom:
twee doden

SOEST, 6 dcc. — Rij een verkeer-
songeluk op rijksweg in Soest zijn in
de nacht van zaterdag op zondag
twee inzittenden van een personen-
auto om het leven gekomen.

P. Bettink en E. van Maanen, bei-
den omstreeks 20 jaar oud en afkom-
stig uit Koe"wijkei-broek, werden op
slag gedood toen de auto waan:n z:j
zaten, in een flauwe bocht in de
berm terechtkwam, tegen een aantal
bomen botste en tenslotte tegen een
links van de weg staande boom tot
stilstand kwam.

Wegenbouwers
willen via
bank werken

(Van onze correspondent)
HEERLEN, 6 dcc. — De Zuidlim-

burgse gemeentebesturen hebben van
de by de vervoersorganisatie Limij
aangesloten aannemers en transport-
ondernemingen het aanbod ontvangen
ondanks het tekort aan de nodige
middelen bij de gemeenten door te
gaan met wegen bouwen. De be-
drijven verklaren zich bereid de wer-
ken via banken voor te financieren.
Er zou dan pas over twee en drie
jaar betaald hoeven te worden.

Limij Wlil met dit voorstel een bij-
drage leveren tot het tegengaan van de

.jende werkloosheid vn de wegen-
bouw- en transportsector. Expert op
het gebied van gemeentefinanciën.
gemeentesecretaris H. Goitetei'n te
Heerlen geeft het lofwaardige idee
„zo op het eerste gezicht" geen schijn
van kans. Gemeenten .magen fonmeefl
geen investeringen doem waarvan de
financiering vooraf niet vast staat.

Een goedkeuring van Gedeputeerde
Staten lijkt de heer Goltstein onder
dergelijke omstandigheden uitgeslo-
ten.

Kunstenaars vragen
om frisse lucht

(Van onze correspondent)
ROTTERDAM, 6 dcc. — Het be-

stuur van de Rotterdamse kunste-
naarssociëteit „De Eendracht" heeft
brieven gestuurd aan wethouder De
Vos van milieuzaken, de wethouders
van omliggende gemeenten en aan
het openbaar lichaam Rijnmond,
waarin zü aandringen op maatregelen
tegen de veroorzakers van de lucht-
vervuiling. Er moet volgens hen
krachtig worden opgetreden.

De kunstenaars vrezen, dat als niet
snelle en doeltreffende maatregelen
worden genomen, de verontreiniging
in het Rijnmondgebied zal vererge-
ren. Het gevolg zal zijn, zo schrijven
zij, dat het aantal patiënten, dat lijdt
aan een aandoening van de luchtwe-
gen, zal toenemen. Als gevolg daar-
van zullen de levenskansen van de
inwoners van deze streek dalen.

PROF. CLEVERINGA:
Vonnis maakt
uitsmijtersclub
overbodig

(Van onze correspondent)
DEN HAAG, 6 dcc. — Het vonnis

in kort geding waarbij de 9trechtse
rechtbankpresident de dagvaarding
tegen acht krakers met gefingeerde
namen nietig verklaarde, lijkt de be-
staansreden te ontnemen aan knok'
ploegen die krakers uit woningen wil-
len zetten. Dat zegt de oud-hoogle-
raar prof. R. P. Cleveringa in een
commentaar bij dit vonnis dat is af-
gedrukt in De Praktijkgids.

Prof. Cleveringa baseert zijn op-
vatting niet op de eigenlijke uit-
spraak, maar op een bepaalde zin uit
het vonnis. Daarin staat dat de deur-
waarder ook later in een pand geko-
men krakers kan uitzetten op grond
van een vonnis tegen eerdere kra-
kers, als in dat vonnis maar staat dat
zij „met de hunnen en al het hunne"
moeten worden verwijderd. De
Utrechtse president neemt namelijk
aan dat de nieuwe bewoners altijd
wel met hulp of toestemming van de
oorspronkelijke krakers in dat hutó
zijn terecht gekomen.

Prof. Cleveringa wijst erop dat een
..uitsmijtersclub" niet nodig is. De
deurwaarder kan ook de politie te
hulp roepen, die dan verplicht is hem
de gevraagde bijstand te verlenen.

Steeds meer bedrijven
verkorten werktijd

(Van onze correspondent)
UTRECHT. 6 dcc. — In de maand

september is in 63 bedrijven cc»
werktijdverkorting doorgevoerd'
Daarbij waren 3577 werknemers bc'
trokken die over 180.885 niet gewerk-
te uren een uitkering ingevolge de
wachtgeld- en werkloosheidswet ont-
vingen. De metaalindustrie was in dW
geheel vertegenwoordigd met 22 be-
drijven (2578 werknemers).

Dit blijkt uit St Eloy. het blad van
de katholieke metaalbond, waadtl
drs F. Jansen van het directoraat-ge-
neraal voor de arbeid zijn ongerust-
heid uitspreekt over het toenemen
van de werktijdverkorting. Hij ver-
wacht dat het. aantal aanvragen r\oi
verder zal toenemem, vooral ook om-
dat het aantal aanvragen voor over-
werkuren — met name in de metaal— aanzienlijk daalt, juist in een pc*
riode waarin doorgaans het omge*
keerde het geval is.

De arbeidsinspectie voert een zeef
selectief beleid bij het verlenen vaD
toestemming voor werktijdverkor-
ting. Er moet uitzicht zijn op verbe-'
tering van de situatie en de aanvra-
gen worden doorgaans alleen gehono-
reerd bij overbezetting tengevolg*
van conjuncturele (en niet seizoen-
matige of structurele) invloeden.

Zie ook pagina 5
en Ten Geleide
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Offensief van India
in Oost-Pakistan

KOSYGIN IN NOORWEGEN

De Russiche premier Kosygin ar-
riveert vanuit Kopenhagen in de
Noorse hoofdstad Oslo. Premier
Trygve Bratteli haalde hem zon-
dag af op het vliegveld Fornebu.
Kosygin blijft vijf dagen in Noor-

wegen.

Familieberichten

4»
In de vrede van Christus is toch nog onver-
wacht, gesterkt door het H Sacrament van
de Zieken, van ons heengegaan

PATER BASILIUS SS.CC.
(Henricus Joannes Jozef Bisschop)
rector van het Sint Jozef Klooster

te Klimmen (L.)
Hij was 82 jaar. 61 jaar kloosterling in de Con-
gregatie der H.H. Harten en 54 jaar priester.

Namens familie en kommuniteit
van Valkenburg,
PATER C. TEEUWISSE

Klimmen, 4 december 1971
corr.-adres: Cauberg 19, Valkenburg
De avonddienst te Klimmen op dinsdag 7 de-
cember om 16.45 uur in de kapel van het St
JozefKlooster aldaar.
De uitvaartdienst wordt gehouden op woens-
dag 8 december om 14.30 uur in de klooster-
kapel te Nuland. Graafseweg 172, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het klooster-
kerkhof aldaar.

t
Met groot verdriet in ons hart berichten wij
u hierbij het plotseling overlijden van mijn
lieve zorgzame man en onze pappa

ALOYSIUS THEODORUS TOURNAY
oud 57 jaar.
Wij zullen zijn liefde en oprechtheid zeer mis-
sen.

C. M. J. TOURNAY-UYTTEWAAL
PETRI EN HEIN-JAN

Nieuwveen, 3 december 1971
Oude Nieuwveenseweg 48
De plechtige Uitvaartdienst zal plaatshebben
op dinsdag 7 december a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Nicolaas te Nieuw-
veen, waarna de begrafenis op de r.-k. be-
graafplaats aldaar. De stille Eucharistieviering
zal plaatshebben maandagavond 6 december
om i9.30 uur in de H. Nicolaaskerk te Nieuw-
veen.
Vrienden en bekenden, die geen rouwcirculaire
hebben ontvangen, worden verzocht deze aan-
kondiging als een uitnodiging te aanvaarden.

t
Tot onze grote droefheid werd heden plot-
seling uit ons midden weggenomen onze beste
en beminde broer, zwager en oom
ALOYSIUS THEODORUS TOURNAY

echtgenoot van C. M. J. Uyttewaal
op de leeftijd van 57 jaar.

FAMILIE TOURNAY
FAMILIE UYTTEWAAL
NEVEN EN NICHTEN

Vervolg op pagina 14

. , — _
Elke Citroen is een toonbeeld van onafhankelijkheid. Uiterlijk. Maar ook diep
van binnen. De vering is onafhankelijk op vier wielen. Zij zorgt vooreerst en
vooral voor een majesteitelijke wegligging. Daarnaast voor het hoogste komfort.
Een uniekekombinatie. Opdat u zich ook zeer ontspannen zult voelen op slechte

Onafhankelijkheid wegen. Is dat geen stukje onafhankelijkheid?

CITROENA2« 7) Iovon© ///
am'iS JJI 1
IJS »
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BIJNA TWEE KEER ZOVEEL TROEPEN

India veel beter uitgerust
voor oorlog dan Pakistan
Geschiedenis

Vol spanningen
LONDEN, 6 dcc. (Reuter, AP,

ÜPI) — De Indiase strijdkrach-
ten, die op het ogenblik zijn ver-
Mkkeld in een oorlog met Pakis-
tan, zijn duidelijk in het voor-
deel vergeleken met de Pakista-
an. Dit geldt zowel de troepen-
sterkte, waarbij India bijna twee
keer zoveel mannen op de been
kan brengen, als het materiaal. In

loop der jaren, waarin het al
enkele keren eerder tot een con-
pict is gekomen, hebben beide
landen een goed uitgerust leger
°pgebouwd, dat van wapenswerd

door de grote mogend-heden. Rusland is de grootste le-
verancier van India, terwijl Pa-kistan wordt bevoorraad door
phina. Daarnaast hebben beide
'anden de laatste tijd een eigen
Wapenindustrie opgebouwd.

De Indiase defensiebegroting overh« jaar 1971-72 komt dicht bij de
**s miljard gulden, bijna een derde
**« de nationale begroting. Pakistan
teeft ongeveer 2,5 miljard gulden uit
*°or defensie, wat de helft van het
**tionale budget is. Op een bevolking

557 miljoen mensen heeft India
1,1 totaal 980.000 man aan geregelde
'"oepen bij de land-, zee- en lucht-
"tacht. Pakistan kan 392.000 man op

** been brengen op een bevolking
*»n 126 miljoen mensen.

Bet overwicht aan manschappen
India kan niet in zijn geheel wor-?*n aangewend in een oorlog, omdatJMia een groot deel van zijn troepen

Paraat móet houden langs de 2400 ki-tyneter lange grens met China. Pa-
*J9tan moet een deel van zijn troepen
bijhouden voor het bestrijden van

afscheidingsbewegingen in°Ost-Pakistan.

CIJFERS
. Hoewel gedetailleerde cijfers over

'* militaire kracht van beide landen
*>eheim zijn meent het in Londen ge-
matigde internationale Instituut voor
strategische Studies, dat de volgende
Clifers de verhoudingen juist weerge-ven.
j.Het Indiase leger telt een pantser-
divisie en twee pantseTbrigades, die~on toegerust met 1450 Engelse, Ame-
rikaanse, Russische en Franse tanks.
/,°°rts telt het leger 13 infanteriedi-psies, 10 divisies bergjagors, 6 onaf-
hankelijke infanteriebrigades, 2 pa-
pchutistenbrigades en ongeveer 20
"JJflhtafweereenheden. Het leger heeft5? beschikking over 3000 stukken ar-«Uerie en geleide anti-tankwapens.

.Het leger van Pakistan bestaat uit
pantserdivisies, 12 infanteriedi-

ïaies, een onafhankelijke pantserbri-
|a de en een brigade luchtverdedi-
*Jhg. De strijdkrachten beschikken„ver ongeveer 800 tanks en 1100"'Ukken geschut.

Op een persconferentie in Calcutla legt de Indiase luitenant-generaal J. S.
Aurora uit, dat hij met zijn troepen zo snel mogelijk het leger in Oost-
Pakistan tot overgave wil dwingen. Aurora is commandant van de Indiase

strijdkrachten in de oostelijke sector.

LUCHTMACHT
j Ook wat de bij een moderne oor-
logvoering zo belangrijke luchtmacht
,etreft is India veruit in het voor-del. Naar schatting zou India 625 ge-
vechtsvliegtuigen hebben, verdeeldver drie eskaders lichte bommen-erpers, 15 eskaders gevechtsbom-

en 15 onderscheppings-jkaders. Het luchtmaehtpersoneel
80.000 ma.i. De 'gevechtskracht

j*n de luchtmacht wordt vooral be-leid door zeven eskaders Russische
jj'S-ïl's. De andere toestellen, van

'tse, Franse en Russische makelij,

Jordanië beperkt
Activiteiten
van Palestijnen
f( fcEIROET, 6 dcc. (AP, UPI) — De
\v» er 'n§ van Jordanië onder de nieu-
S|* Premier Ahmed Lawzi is vastbe-tjj'e n de activiteiten van de Pales-
su i verzetsbewegingen in het land
J5 te beperken. Dit verklaarde hij
Ij,. een interview met een Libanese■int.

is de opvolger van premier
\y si Tel, die vorige weeek in Coïro

.vermoord door leden van een
tijnse verzetsorganisatie. Voor-
mogen de Palestijnen hun ver-■ iiteiten alleen uitoefenen in

Öq jden, e z 'Jn Dezet door Israël.
cj a de oostelijke oever van de Jor-

;en zij geen nieuwe verster-
<levn bouwen. De premier zei, dat
{;„, e' en tussen Jordanië en

' jn.

stli e voorrna' -■' t:n -'1 van de Israëli-hgendienst, generaal
heeft voor de Israëli-

'klaard, dat Egypte po-
en militair voorbereidingen

een nieuwe oorlog in het
i. Egyptische soldaten

!i over het Suezknaa 1 heenIsraëlische tractofbestuurder be-
(,n met geweren. Volgens een Is-
the militaire woordvoerder
'i zij mis en hebben de Israëli'svuur nie: beantwoord.

gelden als verouderd. Bovendien be-
schikt de luchtmacht over 50 bases
voor> luehtverdedigingsraketten.

De luchtmacht van Pakistan is
17.000 man sterk en bestaat uit 285
fevechtsvlïegtuigen, waarvan de

'ranse Mirages de belangrijkste zijn.

VLOOT
India, met zijn aanzienlijk langere

kustlijn dan Pakistan, heeft ook een
veel grotere marine. Ze omvat 40.000
man en bestaat uit 1 vliegdekschip, 4
onderzeeboten, 2 kruisers, 3 torpedo-
boot jagers, 9 jager-escortevaartuigen
en 9 fregatten en een aantal kleinere
vaartuigen. De Pakistaanse marine is
10.000 man sterk en beschikt over 4
onderzeeërs, een lichte kruiser, 2 tor-
pedöbootjagers en 19 fregatten, escor-
teschepen, patrouilleboten en mijnen-
vegers. De Pakistaanse marine heeft
geen eigen vliegdienst.

GESCHIEDENIS
Beide landen hebben deze strijd-

macht vooral opgebouwd in de 24
jaar dat ze nu onafhankelijk zijn en
waarin ze elkaar al vier keer hebben
bestreden. Chronologisch is de ge-
schiedenis van beide landen als volgt
verlopen:

1947 — Engeland verleent India en
Pakistan onafhankelijkheid als lid-
staten van het Gemenebest. Dit ge-
beurt tijdens grote onlusten tussen
hindoes (India) en islamieten (Paki-
stan). Miljoenen islamieten vluchten
naar Pakistan en hindoes naar lidia

als beide landen in gevecht raken over
de status van Kasjmir, een voorna-
melijk islamitische staat in de Hima-
laya's, waarvan de hindoe-leider zich
bij India wilde aansluiten.

1949 — De UNO brengt een staakt
het vuren tot stand in Kasjmir.

1950' — India wordt een republiek
binnen het Gemenebest. Premier
Nehroe volgt in zijn buitenlandse po-
litiek een onafhankelijke koers.

1956 — Pakistan wordt een islami-
tische republiek binnen het Gemene-
best.

1962 — China en India raken in ge-
vecht over hun gezamenlijke grens
van 2400 kilometer in de Himalaya's.
Pakistan maakt zich dan al los van
de banden met het westen en zoekt
toenadering tot China.

1965 — India en Pakistan leveren
in april slag om de Ran van Koetsj,
waarop Pakistan aanspraak maakt.
Eind augustus breekt een ooi-log van
3 weken uit de bestandslijn in
Kasjmir.

1966 - In januari brengt de Sov-
jet-Unie de leiders van India en Pa-
kistan bijeen. In Tasjkent besluiten
zij hun geschillen vreedzaam op te
lossen. Enkele uren na het akkoord
overlijdt de Indiase premier Sjastri
aan een hartaanval. Er komt een
nieuwe grens voor de Ran van
Koetsj. Hoewel de spanning afneemt
blijft de kwestie Kasjmir bestaan.

1969 - De huidige president, gene-
raal Yahya Khan komt aan de macht.

Na grote onlusten was president
Ayoeb Khan afgetreden.

1970 - Bij algemene verkiezingen
wint de Awami Liga van sjeik Moed-
jiboer Rahman uit Oost-Pakistan en
behaalt de meerderheid in het fede-
rale parlement. Ali Bhoetto, winnaar
van de verkiezingen in West-Pakis-
tan, weigert met Moedjiboer samen
te werken, waardoor een crisis ont-
staat. Bemiddeling van Khan mis-
lukt.

1971 - In maart beveelt de presi-
dent het leger een afscheidingsbewe-
ging in Oost-Pakistan neer te slaan.
Miljoenen vluchten naar India, waar
premier Gandhi er bij Pakistan op
aandringt een oplossing te vinden
voor de politieke problemen, zodat
de vluchtelingen kunnen terugkeren.
Pakistan beschuldigt haar van in-
menging. Er volgen grensincidenten
die uitlopen op de nu gaande zijnde
oorlog.

Brand in Napels
was aangestoken

(Van onze correspondent)
ROME, 6 dcc. — De politie van Na-

pels heeft twee kooplui gearresteerd
die de stichters zouden zijn van een
brand in een flatgebouw die woens-
dag aan vijftien mensen het leven
heeft gekost.\Na een ontploffing in de
kelder van het gebouw, waar gasfles-
sen waren opgeslagen, brak een
enorme brand uit, die het hele ge-
bouw heeft vernield.

Gebleken is dat de 70-jarige eige-
naar van Ihet gebouw en zijn vriend
de brand helhben aangestoken om een
verzekeringspremie van ruim een
half miljoen gulden machtig .te wor-
den. Zij hadden drie medeplichtigen,
die zelf in de vlammen zijn omgeko-
men. Zij hadden de flat met benzine
volgespoten en ook de oipslag van de
gasflessen was hun werk.

Ontsnapte gepakt
(Van onze correspondent)

GRONINGEN, 6 dcc —De 34-jan-
sre C. P. die maandag uit het Van Mes-
dag-asiel te Groningen was ontsnapt,
is in de nacht van vrijdag op zater-
dag bij een verkeerscontrole in Vel-
sen aangehouden. Hij is inmiddels
weer naar het Van Mesdag-asiel over-
gebracht. Zijn aanhouding leverde
volgens de politie geen moeilijkheden
op.

LEESRICHTING
Naar aanleiding van mijn stukje vorige week over de

vluchtrichting van de Oost-Pakistani naar India (mijn ge-
voel zegt me: van links naar rechts, maar een blik op de
kaart leert, dat het in feite van rechts naar links is; re-
gisseur Polanski zegt dat succesvolle expedities van links
naar rechts verlopen, en moeizame van rechts naar links
en voert als getuige stripverhalen aan, waarna ik via de
strips van Professor Pi aantoonde dat een vlucht van
links naar rechts geschiedt bij Bob van den Bom) heb ik
een aantal reacties gekregen die mij de moeite waard lij-
ken, als afronding van het onderwerp. Peter van Straaten,
van de dagelijkse vader & zoon-strip in Het Parool,
schrijft dat de verklaring vrij eenvoudig is. „Een strip
wordt van links naar rechts gelezen. Wanneer een teke-
naar dus iemand ergens vandaan wil laten lopen, geeft hij
dat aan door hem als het ware naar het volgende plaatje
te laten lopen. Wanneer de tekenaar iets tegendraads als
agressie wil uitdrukken, is het logisch dat hij de figuren
tegen de leesrichting in laat opereren. Dit geldt natuurlijk
voor strips in hoge mate, maar ook voor films kennelijk
(Polanski die bij een strip te rade gaat), hetgeen bewijst
dat we films toch ook gedeeltelijk lezen en dus van links
naar rechts kijken."

LINKS HANDIG
Jan Steeman uit Den Bosch schrijft, dat die bewegings-

richting een probleem is waar hij dagelijks mee bezig is
(hij tekent de strips „Sjors en Sjimmie" en „Arad en
Maya" in het weekblad „Sjors"). „Waar laat ik mijn strip-
figuren heenlopen? Mijn redenering is als volgt. De lees-
richling is van links naar rechts. Dus laat ik in het alge-
meen mijn figuren van links naar rechts lopen (in een Ja-
panse strip zal dat wel anders liggen). Tenzij ze kennelijk
van iets terugkomen op de terugweg zijn (of vluchten!),
dan lopen (rennen) ze naar links. Precies andersom dus
dan uw theorie. Dit gaat natuurlijk alleen op bij een
beeldverhaal, een SERIE plaatjes dus. Bij een alleen-
staande cartoon speelt dit niet en zal de richting van de
handeling veelal afhangen van de vraag, of de tekenaar
rechts- of linkshandig is. Immers, bij een rechtshandige
tekenaar loops het lijnenpatroon overwegend van links-
onder naar rechtsboven (bij een linkshandige uiteraard
van rechtsonder naar linksboven — Wim Boost, Wibo bij-
voorbeeld!). Een rennende figuur (aanvallend of vluch-
tend, alleen de mimiek is verschillend) loopt bij een
icehtshandigc tekenaar dus van links naar rechts. Checkt
tl dat maar eens, u zult zien dat het klopt. Ik moet er ove-
rigens wel aan toevoegen dat ik er persoonlijk bewust naar
streef om.dat rechtshandige patroon te doorbreken en dus
zal het niet altijd opgaan."

JAPAN
Will van Sambeek uit Amsterdam kon bevestigen, dat

het in Japan anders ligt. Er bestaat een bepaalde proef op
dit gebied, die eens door Klee of Kandinsky (hij kon het
niet zo gauw terugvinden) geïntroduceerd is. Teken twee
vierkanten boven elkaar. Zet in het bovenste vierkant een
stip ergens links van het (verticalelmidden. on in on-

een stip ergens rechts van het midden. Vu, g ver-

TRIJP
En dan was er nog Jaap Blaakmeer uit Heerenveen, die

zich de ontreddering van mijn voorstellingsvermogen le-
vendig kon indenken, en daaraan toevoegt: „Het probleem
lijkt me te vergelijken met dat van de lezer die zich van
een situatie in een roman een bepaald beeld heeft ge-
vormd en dan op een illustratie stuil waarin een totaal
ander beeld wordt gegeven: de schurk draagt in plaats
van laarzen trijpen pantoffels; het café ligt niet aan de
boulevard maar in een dwarsstraatje. Het gevolg is een
grote verwarring 's lezers geest. Mijns inziens zou dan ook
het uitgeven van geïllustreerde romans verboden moeien
worden. Het leven is al onzeker genoeg.

Want ook de tekst zelf kan het ontredderingseffeet te-
weeg brengen", gaat Jaap Blaakmeer voort. „Een voor-
beeld: in The Last Frontier van Alistair Maclean wordt
beschreven hoe iemand tijdens een hevige sneeuwstorm
langs de buitenkant van een rijdende trein naar voren
kruipt. Onder het lezen zag ik in mijn verbeelding hoe de
man zich naar buiten worstelde door de deur links voor in
een wagon, hoe hij zich op de treeplank liet zakken —een ouderwetse trein — en, door de storm tegen de wagon
gedrukt, naar voren tastte om een steunpunt te vinden
voor zijn voet. Dat zou zijn linkervoet moeten zijn, maar
volgens de schrijver was het de rechter. Zodra ik me dit
realiseerde viel mijn hele voorstelling in duigen. Er klopte
niets meer van!"

Het doet Jaap Blaakmeer daarom des te meer genoegen
mijn probleem inzake de vluchtrichting van de Oost-Pa-
kistani te kunnen oplossen. „U werd zich de onjuistheid
van uw voorstelling (vlucht v.1.n.r.) bewust toen u op een
kaart ontdekte dat Oost-Pakistan rechts van India ligt
(vlucht v.r.n.1.). De onjuistheid bestaat echter uitsluitend
bij de gratie van de gewoonte het noorden op een kaart
boven te denken. Stelt u zich voor dat u met uw camera
juist uit Nepal of daaromtrent komt, waar u de uitheemse
zeden van de inheemse bevolking hebt geregistreerd. U
komt naar het zuiden „afzakken" — hoe overheersend is
dat idee: hot noorden boven! — en plotseling stuit u op
ecu stroom vluchtelingen die zich, ziedaar! — van links
naar rechts voor uw cameralens langs spoeden!"

Foppema: „Zoals meestal (?) was je eerste indruk met be-
trekking tot de Bengaalse vluchtelingen juist en de rede-
nering achteraf alleen maar verwarrend. Je zit namelijk
niet ergens in de Golf van Bengalen, maar in Amsterdam.
Als je naar die vluchtelingen kijkt, komen ze van links.
De kaart is een abstractie, de vluchtelingen zijn helaas
echt."

ABSTRACTIE
De theorie van Blaakmeer ,\oid| b h Y.

PERSONEEL HUIZE BAYARD:

,Wanbeleid directeur
dupeert kinderen'

Meningsverschil
over begeleiding

op internaat
(Van onze correspondent)

NIJMEGEN, 6 dcc. — Tussen di-
rectie en personeel van het orthope"
dagogisch-orthodidactisch instituut
Huize Bayard in Nijmegen is een
ernstig conflict ontstaan. Het perso-
neel beschuldigt de directeur van
wanbeleid, waardoor binnen het insti-
tuut een onleefbare sfeer zou zijn
ontstaan, waarvan de 44 kinderen,
die op het instituut onderwijs volgen,
de dupe dreigen te worden.

Huize Bayard is een onderwijsin-
stituut met internaat voor kinderen
met leer- en opvoedingsmoeilijkhe-
den. Volgens het personeel duldt di-
recteur J. van Brakel totaal geen in-
spraak van het personeel. Tussen
enerzijds de directeur en anderzijds
het personeel en een deel van het
schoolbestuur is hierdoor onder meer
verschil van mening ontstaan over de
pedagogische begeleiding van de kin-
deren naast het onderwijs.

Andere punten van kritiek on het

beleid van de directeur betreffen het
financiële beheer, de slechte outillage
van de klaslokalen, het toelaten van
leerlingen buiten de selectiecommis-
sie om, onoordeelkundig beleid ten
aanzien van het leerplan en foutieve
informatie aan ouders en instanties.
Het personeel heeft eind vorige week
met een aantal ouders de moeilijkhe-
den besproken.

Op deze bijeenkomst zei onder
meer een oud-medewerker van
Bayard: „Het internaat is een soort
fietsenberging waar kinderen na
schooltijd gestald worden. De samen-
werking tussen school en internaat is
volkomen zoek. De kinderen worden
als melkkoeien, als financiële stop-
lappen gebruikt om op die manier
functies te creëren en in stand te
houden, terwijl mensen in de pedago-
gische sector verhinderd worden hun
taak te verrichten in de modder van
Bayard".

Het personeel van Huize Bayard
wil nu in overleg met de ouders de
gang van zaken binnen het instituut
onderzoeken en maatregelen voorstel-
len ter verbetering van de situatie. In-
middels heeft ook de directie van het
instituut een bijeenkomst met de ou-
ders van de kinderen gehouden. De
directie beschuldigt enkele perso-
neelsleden van een „negatieve hou-
ding" en ontkent dat er grotere inter-
ne problemen zouden zijn.

Niettemin heeft de directie aan het
Gemeenschappelijk instituut voor
toegepaste psychologie in Nijmegen
opdracht gegeven een onderzoek in
te stellen naar organisatie en struc-
tuur van Huize Bayard. Het GITP zal
binnenkort rapport uitbrengen en
daarin ondermeer adviseren dat er
een duidelijke onderscheiding en
taakomschrijving van de verschillen-
de functies moet komen. De directie
van Huize Bayard heeft alle ouders
uitgenodigd om op zondag 12 decem-
ber in gezamenlijk overleg de moei-
lijkheden in het instituut te bespre-
ken.

Zeg er 'ns wat van...
volgens aan kennissen, van welke stip zij het gevoel heb-
ben dat hij „het vierkant in komt'S en van welke dat hij
het vierkant uitgaat? Het blijkt dan, dat verreweg de
meeste mensen menen dat de bovenste stip erin komt, en
de onderste eruit, en dat houdt dan verband met onze
leesrichting. Will van Sambeek heeft dit ook uitgepro-
beerd in Japan, waar hij als grafisch ontwerper heeft ge-
werkt. Daar was de uitkomst fifty-fifty en dat klopt ook
weer, omdat men in Japan ten dele van rechts naar links,
maar ten dele tegenwoordig ook van links naar rechts
leest.

MOLENPIEP
Uit het semi-kookboekje „Rommelpotterij" hebben we

mogen vernemen dat Henk Molenberg, met Ina van Faas-
sen de auteur van het boekje, in zijn naaste omgeving af-
wisselend Molenheuvel en Molenpiep wordt genoemd. Ik
vind Molenpiep de beste, de combinatie met piep zou veel
meer ingang moeten vinden. Hier volgen vast wat moge-
lijkheden: Allard van der Piep, Arm Hasepiep. Wim van
den Heuvelpicp, Broes Hartpiep, Ton van Duinepiep, Piep
Romer, Elisabeth Piepersen, Henk van Piepsen, Elly van
Piepelenburg, Ramses Pieppy, Beppie Piep Jr, Carry Piep-
sen, Yoka Piepetty, Henny Pieppi, Elsje de Piep. Jules
Piepel, Myra Piep. Paul Steenpiep, Carl van der Piep,
Gijsbert Terpiep. Georgette Piepedoorn, Emmy Piepes
Dias, Ida Wasserpiep, Caro van Piepeyck, Ko van Dijke-
piep, Maxim Piepel, Han Piep van den Piep. Peter Piep-
sema, Paul Brandenpiep, Jan Repièp, Bob de Langepiep,
Kees Piepse, Ingeborg Elsepiep, Bob Goedpiep. Nell Piep-
pen, Fons Radepieps, Paul Cammerpieps, Pierre Piepin,
Willem Nijpiep, Mimi Boespiep. Agaath Piepenbroek, Guus
Piepster. Ellen Vogelpiep. Hans Piepwinkel. Ton Piepz,
Pieter Piepz, Luc Piepz, Sacco van der Piepe, Martine
Piepcoeur, Rie Gilpiep. Carol van Piepwijnen, Max Piepet.
Pim Piepers. Enny Piepier, Aart Piepjes. Cocki Piepstra.
Steye van Piepenberg. Piep ten Piepenburg, Gerard Hart-
piep, Hans Culepiep, Ton Lensepiep, Liesbeth Pieppert,
Guus Piepmus, Nelly Piepfrij, Marielle Piepolet, Shireen
Pieper, Ton van Piephoven, Ina van Piepsen, Piep Piep-
spoel, Bernhard Droogpiep. Elise Piepmans, Hans Piep-
meijer, Sigrid Piepse, Hans Piepet, Henk Molenpiep. Hans
Piepna, Wiesje Piepmeester, Jeroen Pieppé, Jenny Piepean.
Lo van Piepsbergen, Petra Lapiep, Péronne Piepsang,
Ank van der Piepmoer, Femke Piepsma, Leen Jongepiep.
Els Inegborg Pieps, Coen Piepflink, Willeke Alpiepti, Lex
Goudpiep, Joris Pieps en Maryv Dresselpiep.

FLAPMADAM
Naar aanleiding van de door de Kamerleden gewraakte

en ook door premier Barend Biesheuvel betreurde uit-
latingen van prins Bernhard over de democratie, ontving
ik het volgende schrijven:

„Het zijn wonderlijke tijden. Als je vrouw tegen het
dagmeisje een onvriendelijk woord zegt. antwoordt het
liet-e kind snedig: ..Flapmadam. doe het zelf", trekt liaar

oerdtrijni lar sokken
en e.

Een bewuste arbeider, die het land in heeft loopt naar
burger Kolthek of broeder Pothuis en binnen drie dagen
wordt er gestaakt.

Maar hoe in deze democratische tijden een Koning of
een Keizer zijn gemoed moet koelen is mij een raadsel.

In het openbaar mag de man niets zeggen en zegt hij
wat. dan is het vooraf door een meneer met een lorgnet
op en een portefeuille onder den arm, opgeschreven en het
is gewoonlijk precies 't tegenovergestelde van wat Zijne
Majesteit vier jaar geleden heeft mogen voorlezen. Waar
trouwens geen sterveling meer op let. En zit hij temidden
van zijn trouwe onderdanen en smaakt de wijn goed en
raakt zijn tong los en stort hij zijn volgekropt hart einde-
lijk eens sans gêne uit, dan staat het den volgenden mor-
gen in kleuren en keuren in de krant en Zijne Majesteit
heeft bij het opstaan een dubbelen kater. Twee dagen later
schelden ze hem in zijn eigen parlement dan nog eens dun-
netjes uit. terugschelden mag hij niet en de brave natie
heeft de keuze: te denken dat hij dronken of gek is ge-
weest, al naar ze regeeringsgezind of loyal opposition is.

Een wonderlijk ding, de democratie
U hebt uit de oude spelling al wel begrepen, dat de in-

gezonden brievenschrijver al een jaartje ouder is. Het
stukje is afkomstig uil de bundel krantencolumns van
„Barbarossa" van De Telegraaf onder de titel „Journalis-
tieke Rolmops", en moet zo omstreeks het jaar 1912 ge-
schreven zijn. Er staat nóg een stukje in dat „actueel" is:
over de afschaffing van de Eerste Kamer, een ideetje dat
ook vorige maand nog bij enkele parlementariërs boven
kwam. Barbarossa schrijft:

..Er zijn doldriftige. heethoofdige politici die de Eerste
Kamer icillen afschaffen. Ik acht dit verkeerd, want waar
zullen wij anders onze oude staatslieden opbergen? Men
kan ze toch niet allemaal Minister of Commissaris der
Koningin maken? En bovendien, er is in die afschaffing
ook iets wreeds en hards, want de banken aan deze zijde
van het Binnenhof zijn zach; en ruim, de atmosfeer is er
rustig en gelijkmatig en de debatten meestentijds zoo
zacht murmelend, dat menige grijsaard het moede hoofd
op de breede borst laat zinken en in zoet gepeins de
oogen sluit.

Is er vriendelijker symbool denkbaar van den toestand
dezer landen, dan zulk een zachtduttend Senaatsiid?

Zelfs in Rome op 't Capitool was het minder veilig.
Daar waakten nog de ganzen . . .

Voor verstoorde zenu-cn is het bijwonen van een
Eerste Karher-zitting als een rust-kuur en het is mi
helder, dat nog geen ondernemend arts op de publieke
tribune een sanatorium heeft opgericht.

In deze met goud behangen zaal — zinnebeeld der
hoogstaangeslagenheid — u-aor warme bruin —bool van het land. waaraan wij onze hoogstaangeslagen-
heid te danken hebben — het licht tempert, heerscht een
weldadig aandoende kalmte. Het is er als op 't water van
den Vijverberg, dat vanuit de hooge vensters te zien is.
Het kabbelt er zachtjes en de eendjes zwemmen er statig
rond. Nu en dan steekt er eentje dwars het gladde water-
vlak over. Die gaat naar de koffiekamer . . . Don keert de
rust weder." (...).

HOPPER

Bonn en Parijs
eensgezind over
geldproblemen

(Van ome correspondent)
PARIJS. 6 dcc. — Het tweedaags

bezoek van bondskanselier Brandt
aan Parijs heeft meer monetaire
overeenstemming opgeleverd, dan
verwacht werd. Parijs en Bonn zul-
len hun politiek op de komende in-
ternationale monetaire bijeenkom-
sten „coördineren". Tijdens de ko-
mende internationale besprekingen
tussen Pompidou en Nixon op de
Azoren en vooral bij het nieuwe be-
raad van de Club van Tien in Wash-
ington op 17 en 18 december zal
een gemeenschappelijk Frans-Duits
uitgangspunt worden uitgewerkt.

Van e-, tend Frans-Duits
onderonsje in Parijs willen de Fransen
echter niet spreken. Pomipidou en
Brandt zijn overeengekomen oim de
andere leden en potentiële leden van
de Europese gemeenschap uit te no-
digen o>m zich bij hen aan te «luiten
en te komen tot een gemeenschappe-
lijke ~verdediging" van nieuwe vaste
wisselkoersen, die pas na het overleg
in Washington vastgelegd kunnen
worden.

Parijs heeft een dergelijke ge-
meenschappelijke Europese .monetai-
re p <ds het afgelopen
jaar geboycot uit protest tegen het
Westduitse besluit om de mark te
laten zweven. Nu Brandt in Parijs
heeft gezegd, da: Bonn de mark weer
een vaste wisselkoers zal geven, zijn
de Franse bezwaren weggeva

Over de herwaardering van de
frank en de mank en hun onder
venhoudiflig, is niets bekend gewor-
den tijdens de uiterst discreet gehou-
den gesprekken. Volgens son
Parijse geruchten zou de mank met 6
percent gerevalueerd worden, maar
zekerheid hierover kon niemand ge-
ven.

Ook over de termijn, waarop de
nieuwe vaste wisselkoersen op basis
van een hogere goudprijs in we
kunnen treden, waren de geluiden
nogal vaag, maar niet 'pessimistisch.
..We denken, dat een oplossing nu
we! binnen het bereik ligt", aldus
een woordvoerder van het Elysée na
het bezoek van Brandt.

Interview Sunday Times

Tsjoe verwacht
weinig van
komst Nixon

LONDEN, 6 dcc. (UPI, AP) — In
een exclusief interview met de Chi-
nese premier Tsjoe En La! in de Sun-
day Times staat dat de premier geloof»
dat Nixons reis naar Peking mis-
schien „tijdverspilling" kan sijn.
Tsjoe zegt vervolgens tegen de
schrijver. Neville Maxwell: „We
moeten niet te veel van het bezoek
verwachten. Hoe zouden alle proble-
men ineens opgelost kunnen worden?
Dat is niet mogelijk. Maar als hij
niets oplost, zal het Amerikaanse
volk het dan met hem eens zijn?"

De Chinese premier zegt verder
dat het belangrijkste probleem bfl
het komende bezoek de kwesiie-Tai-
wan zal zijn. Maxwell vroeg daarop .
aan Tsjoe of hij een ernstige tegen-
spraak zag in de Amerikaanse poli-
tiek, of de reis van Nixon niet in te-
genstelling was met zijn mislukte po-
ging „een politiek van twee China's*
tot stand te brengen in de Verenigde
Naties. Tsjoe zegt daarop: „Ik meen
dat het aan president Nixon is deze
vraag te beantwoorden. Overigens,
als hij naar China komt en de kwes-
tie Taiwan blijft onopgelost, hoe
moet hij zich dan verantwoorden als
hij terugkeert."

Tsjoe herhaalde voorts bekende
Chinese standpunten, zoals bijvoor-
beeld de steun aan Pakistan tegen
India.

(ADVERTENTIE;

INu óók in Amsterdam-Noord:

KIP INT PANNETJE
Het grote succes van de- .u-t.TIMMODATIE specialiteitenrestaurants van het

GOEDE AKKUM""'"' D|rk van den Broek. concern
xinnn UW RECEPTIES,Vd.ners,partütjes QIRCK DIRCKZVERGADERINGEN, e« ■

AMSTERDAM-WEST
/^OT Bilderdijkstraat 102-106

POHI Tel. 020-183176

SHERRY HET HOGE DUIN
NIERWOUTn WIJK AAN ZEE
YV- i qC| Rijkert Aertszweg 50
f 1."" pC 9,<JÖ' Te1.02517-322of 341

VraagdefoUJermet HET RECHTHUIS
MENUSUGGESnco ij|THOORN AyD AMSTEL

voor diners v.a. TO P Schans 32-Tel. 02975-1380

GEEN en nieuw!...ZAALHUUR! DIRCK DIRCKZ
AMSTERDAM-NOORD

49>jA in het grote winkelcentrum
$vj5P Buikslotermeerplein 164

naast C&A
JL [ Tel. 020-277591

(ADVERTENTIE)

IDe kindertheatergroep, I
die in het Holland Festival de voorstelling Gupia in I
de Jungle deed. wil graag een nieuwe fase in haar I
werkproces inwerken.
Gevraagd een plaats in Nederland waar wij 19, 20, I
21, 22 december maximaal 6 voorstellingen kunnen I
geven tegen kostprijs.

Inlichtingen zo snel mogelijk graag bij S.T.A.U.T., tel. 217878,
toestel 2286, tussen 14 en 17 uur. I
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AAN HET
PARLEMENT:

De jeugd dreigt op te
draaien voor de inflatie.
„Utrecht"' was geen
vergissing.

Daarom: verdedig geen
begroting, verdedig het
onderwijs.

Leraren St-Maartenscollege,
Haren (Gr.).

i^yictories.
65 cent per millimeter-hoogte

Exclusief 4% BTW
■t» a /aaa\a« i i Voor Vcfor>s woedenBEL OP (020)91 77 1 1 g««n b**n%n-,rnm*r%

vers"^»''
D« Volkskrant aanvaardt g«« ering van
*e;«»fon>scf> opgegeven adver+en.ie-opdrachten of over fouten,
ontstaan doo' onduide*i)K va" de oodi*ac*"tgever.

■ *n twee Vtctorietf gehjkt(|difl worden opgegeven ;#r ciaat-
ting pinnen '* dagen, wordt in d>e per ode een derde Victorie)
van dezelfde grootte zonder berekening geplaatst

Handels- en kantoorpersoneel _
gevraagd

I meke gelegenheid voor jonge DA Compuhelp vraagt met spoed
MFS om in een levendig bedrijf m ren ponsnpisies. Verdere in1 Wete

-'odukten werkzaam te zijn ringschansh s. tel. 02
op de afdeling administratie en ver-
koop. MULO opleiding strekt tot Oproep !
aanbeveling. W. Pronk *Co N V..

3M imndjf om hoolJ wil.K °V,"'eJÓ gW ' r
v

a,T,; *» *»rd« ' OI ponstypiste. Volg
tel.—liw. \"-" onze individuele „Kam cursus' ge-. __, rt durende 2 weken, slechts 3 uurp.d.
Niets van Sint? ir m

CW SCHOENTJE LI I ,r\ hl' ' ;""P""eip NV ■ Weterin»-
Trek dan uw stoute schoentjes aan !:__

typ U rijk Gouden-briljanten
bi J de sieraden-horloges

PZ-bureausi «p^op^ete",.)»
pz-ctntri'mm-'- assistente 16—17j.
Pr. Hendrikkade 20-21 on?t afJf jfl_ fn verk«'^".M"^;! ,°",, Voor afspr. bellen 7:514" en vragen240541* £f s-Istraat R9____

*
P 7: DF.RT:

44- I
PZ-AMSTI "355* MFISJFS

Kostverlorenhof 10. Vraagt over aangeboden hniten'and-
„.„„,„,,, AXlrt se betrekkingen INFORMAT 1'
KAGCHFLLAND feij ht, t>mraal Bureau R K Meis-t'itzendbureau geroot, steno -typis- ,t<beiamJ<.n. Herengr. lts:. Adam:

tes en overig personeel. Tel. 020- _ . ~,,,_-.,-,,.
130243. VO2O *— K,- u-" "

Omdat de huidige secretaresse verhuist (buiten de stadi vragen notarissen
R. E. J. HEIJER. Z. DEEMK EN MR J. C. F. PONS, Vossinssiraat 3,
Amsterdam-Z., liefst per I januari a.s., een

secretaresse
steno-typiste (Ned.)

(ervaring met notariëlewerkzaamheden
strekt tot aanbeveling'

Tel. 020-T2:fchl -722771 - "ISO3B.

Zoekt u tijdelijk werk?
Wilt u informaties daarover?

Onsadres:

Hoofdpostkantoor
Nieuwe Zijds Voorburgwal 182

Onze vacatures:
COMMERCIËLE MEDEWERKER, stafniveau

' BOEKHOUDF.RSiSPDi. vanaf 25 jaar
2 BOEKHOUDERS PRAKTIJKDIPLOMA

I TELETYPIS r mnl of vrl.
2 PONSTYPISTES 81/LI. OF IBM

6 TYPEKRACHTEN. Ned. en mod. lalea
JONGSTE BEDIENDE uit de Bijlmer

Uitzendburau Evro
ORGANIS ATIE VOOR TIJDELIJK WERK

Onze filialen:
Amsterdam. Heiligeweg 32, tel. 242**9

Hoofdpostkantoor Amsterdam, tel. 22804*
'«-Hertogenbosch. Evertsenstraat 14. tel. 4*241
Den Haag. Anna Paulownastraat 25. tel.652945

Rotterdam, VanOldenbarneveldtstraat 114,tel. 122257

binnen
zonder
kloppen

de deur van randstad
staat altijd open

AMSTERDAM
Kalversrr. 1%. tel. 22"***

idonderdagsavonds ook open)
Rokin 54-<*,. tel. f

Amstelveenseweg 101
tel. -«**. l.

Linnaeusstraat s*>, tel 945050
Koninginneweg 155 C

P> derdijksti : 15 tel l«
Meeuwenlaan2*f .tel. ?"

Jeugdgebouw Noord
A.J. Ernslstr <9< tel. 4404*9

iGelderlandylem)
Hoofdweg 4"h. tel. 141- en lommerplein)

ROTTERDAM e o.
Metro-rat Beurs-Z. tel. 130220

SMFRSFOORT
H v. Viandenstr I

HILVERSUM
Heren- *o<9

LTRI

Lange Fli-abethstr
HAARLEM

Zijl 4MI
ZAANDAM

Pepe- >«<*DEN HAAG
Noordemde <» tel. 637966

DEI FT
■at l*A. rel. ?09«o

SOLLICTTAN > F

Slurf nooit :jw originele jsetuigschnf'- Us u ie niet
terugontvangt kunnen wij mental wem'g veoi u doen.

VMSS2U pactolan !\\\\\\\^L\\aaaaaaa\aaaa\\\\\\\\

likdoorns
SNELWEG MET WONDEROLIE

lik»
lar-
eer-

ostippea
'Xacor:.
o eenvoudig-, hy-

ord.
NOXACORN o.a.

n derolie
met, jodium en een pijn-
stillend >XA-
COPN ; "en

ken en
aclirompi

Snel.plinloos.afdoi

Huishoudelijk
# personeel #

gevraagd
Gevraagd voor dag en na, ht net
meisje in ge/m met -1 schoolgaande
kinderen Modern huis, alle comfort

weekend
Mevr Fgbr isiaan 4. H
LandstichtmjL Nijmegen. lel

Overig personeel
aangeboden

Jongedame zoekt gord bel
thuiswerk. Tel. 0*800,75604.
Nijmegen,

Am Huizen - kamers
aangeboden

Andijk (N.-H.)
40 min. van Amsterdam, 4 km van
■ >?k.

GROTE PREMIEWONINGEN
mei o.a woonJ t) "urn. keuken
;.<(!. umie.

PRIJ7I
Rijksbijdi <>Ü0

Hvv eigen geld.
'Rn h\ puilt, van

: Ai I 'iet >
le subsidie

ca/ 140 p.m.
BFM BCPFII' TU.t P X
ER. W. d lafl 175 ben..
Alkmaar, telef. 02:00-15245, hg g.

Te h iraat Adamwinkel
met giote achterkamer, stenen
schuur en keuken, toilet en do
Overname r "iKKI. Huur p.m.
lel ■

MEN.
Te koop flats, eengez «-. en 6-k. dr;
ve in woningen. Nieuw- en oud-

-00 lot

J W .K.i*kens ,v 7n. Makelaars o g.
Hartveld*eweg 37, Du-men

VO9»

f Huizen - kamers —gevraagd
toeken kamers voot

en V -1 het Mozeshuil

Niet commercieel biro SIKH
KAMERSO

# Voor de vrouw "IONHEIDSINSTT]
Herengracht -t--t I ihoekl.eid-

VoB behandeling f 15.—

# Handelszaken "A\« kani Schrama, alle verzekerin-
gen — ook HOREC \ Pr. Hendrilt-

"fl Lk Sf?{*'*■ '■''■■■' '.— — -» Ji^^^aMiinwm1. WSÈBÈÊ'**.
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Alsualaaneenfijnevakantievliegreis
denkt,denknu danookeens

aan deAlgemeneBank Nederland
ükent de AlgemeneBank AirtourNespanda èn Fit,KLM en Op vakantiezonder geidzorgen.

Nederland als een solide instelling waar Martinair. We doen ons bestom uw vakantie
u zonder schroom uw geldzaken aan \y ( . besloten alleen zo plezierig mogelijk te maken. Maar er is
toevertrouwt Maar niet als \ erkoper van vakantievliegrèizen te verkopen. meer. Want \\ e zijn ook nog bank.
vliegreizen, \j,. t omdat vakantie per bus. trein. A!s u (IU nMS boekt ktmt u me teen

\\ olim. meer dan een jaargeleden huifkar of wat dan ook minder plezierig buitenlands geld bestellen. Ken safe
besloot de ABN haar sen ieeuit te breiden zou kunnen zijn. Maar ten eerste huren. Een pasklare reis- en bagage-
door vliegvakanties te gaan verkopen. omdat we niet te veel hooi op onze vork N erzekeringafsluiten etc

In de tussenliggende tijd hebben Mvn nemen. ffier komt nog bij dat u. als u
we onze reisafdeling georganiseerd. \- M bovendien omdat steeds meer tijdens uw \ akantie plotseling zonder
Met de gedegenheid die ons als bank nu mensen een vliegvakantie prefereren geid komt tezitten in geheel Europa altijd
eenmaal eigen is. boven 'n andere. noggebruik kunt maken van uw ABN
vn*l4rv J nonlupsliovin We kozen voor hvee organisaties betaalcheques.\ Hegvakantles, een k\\ t stle a an (]i(i Ret a]s wjj een reputatie te verliezenvertrouwen. hebben.AirtourNespanda enFit Gratis vakantie?

t zult 't met ons eens zijn: een Twee gerenommeerde ondernemingen I >ie kans zit er in.
i ideale vakantie is een vakantiewaarin <|j ( > borg staan voor betrouwbare service We verbinden aan onz.evlieg-

alles vlekkeloos verloopt Ken zorgeloze t<>o<>n aantrekkelijke prijzen. En die vakanties een wedstrijd. Al onze klanten
periode, w aarin u alleen doet waar u zin voor | nm vrachten gebruik maken van de krijgen tijdens de heem lucht een
in heeft. Tja,-geen mens kan u zon KLM en Martinair. briefkaart met een deel van een limerick,
vakantie bij \ oorbaat garanderen. l schrijft twee aardige slotregels en; l)o AHN ook niet. De reisafdeling VOO deABN. stuurt de briefkaart naar ons op.

Maar we hebben nu eenmaal in de We selekteerden zon 500 Op die manierdingtu mee naar een
loop dei-jaren een reputatie van medewerkers op hun ambities en gratis vliegvakantie. Voor twee personen,
betrouwbaarheid Opgebouwd.Ken kapaciteiten om zich op ceisgebieeftè wel te verstaan.
reputatie die we niet graag kwijt willen. specialiseren. Een extra stimulans om nu uw

Vandaardatwe viaeen Allemaal doorliepen ze een vliegvakantie bijde ■JtólylC.
zorgvuldige voorbereidingalle denkbare kursus die speciaal voorde AHN werd ABN te boeken. Bb>-
\ akantie zorgen stuk \ oor stuk hebben samengesteld. Over vliegtoerisme. En Eérl
geprobeerd voor UOp te lossen. toegespitst op ónze reisdoelen. voorvokontievliegreizen W

Algemene Bank Nederland
' —.—■-- ■ ■■■ I «-■■■■.■ i ... ■ ■ ■ ■ ■—■ - .11 . ii ... ~ , .... 11. "'I ■ ■— —■ ■ ■ —U—m »....,.. " '■ —■ ■■ Uil i ■——i -i ■"■■■ - I

" Winkelpersoneel gevraagd #
Gevraagd

le verkoopster
voorde afdeling

gordijnen
diede volledige verzorging van de afd VI rR AG F op zich wil nemen.
Fen ambitieuze kracht met een goed ge\. lieuzer
wordende afdeling kan rekenen op een uitstekend salaris, lede: »
lang weekend.

Aanmelden schriftelijk of tPlefonisch aan onderstaand adres:

Bijl en Co
le van Swindenstraat 50—60. Amsterdam. Tel 020-354221 (II.).

" Overig personeel gevraagd "de Volkskrant
Voorons bijkantoor in Utrecatf zoeken wij een

assistent
voor de plaatselijke vertegenwoordiger.

Hij zal moeten a- .preiden eu bezorgen van de krant en
het werven van abonnees.
Onze gedachten gaan uil naar iemand van 20 tot 25 jaar. waarbij meer zal
u-orden ge'r :iig-\ erniogen dan op bel

ten aan de pi
IR EEN Al SPRAAK lel.

" 504.

" Kunst en antiek "PAR TICLT. lER biedt uit zijn col-
lectie enkele schilderijen te koop
aan o.a. werken I7dg eeuw en ro-
mantische - iiieel ook te

inlichtingen en eventuele af-
spraken lel.M tl j

Een „waardevol" kerstgeschenk
een ikoon

Ruim 300 verkoopnummers op deexpositie In het Slot te7eist.

" Ontwikkeling - Ontspanning "
Aanvang in januari . . ' , can
SPOEDDANSCLUBS 'ft rnved"'V"VrC szi-mi
Scholieren - jongelui. Ouderen- 81J... WIM v BEEK. Vl2O
clubs. Kinderdag* NI.

JNSCHtI rENKISCL M TRAINER onbep
RtFk Stadhoudersk;

Begin januari starten weer efficiënte
1 I-jarige avond- of zaterdagmorgen-, cursussen KANDIDAATSEXA-

MEN RECHTEN, daarna is het
■ doctoraal in 1-' jaar mogelijk. Tota-

le kosten kand. mcl. «!udi«
ca f 21HK). Kling se repe-
titoien. (P nodig I Anl

:ccht. Vl2O

9 Automarkt "1 ~Autobanden"
lJ I'i. ÜM ».NC I REN
: Kl-BBFKI-

PI MIIzDrNI AAN2I
HOOG II- K sul IK "' c-167

Accu'i voor wir. >
I BXO I*ooo km. Tel.

Fiat "Weiss"
occasions

met Bovag-garantie. Burg. de

'■ ■ igl

!

Rijlessen

* en verhuur *
i Kuperus N.V.

Middenweg 175, Adam
lel..1 "I Chev lercedes,

Opel. VWen Ford bestel
Haf «„Ra

'■ RIJ "gens
:g beslaan van bondsrijschool

Van leeuwen. Varnor instiuctie.
nieuwe VVs ~ ptr Jei f 12. te
Hugo de tiiöoisiraat 3, lel. 020--. 121620. VISI

awa Muiickinttrumenttn fradio - T.V.

Piano-Handel
Bel 355018

De Jong, Hogeweg *>. Adam.- " Vakantie "Gratis VAKAMTJFGIDS l^- : Rei
I M i>f

- I 1

I
Gevraagd voor spoedige indienst-
treding
i- BOEKHOUDER

MBAof studerend hiervoor.

Sollicitaties te richten aan:
Direktle ONOG N.V.

[ Stationsplein 12, Oldenzaal.
Il ■ i "" al

I

"f Meubelen - 9 ■■■■■■■■■■■■■huisraad - kleding
BANKSTEILFN direct van fa- Of»»» IÏU VCftl

teerfraai uitgevoerd in diver- e
A 'n'irse kleuren. sjr garantie op het bin- "l rlHlfT,

nenwerk, normale prijs f KMlOvoor I * i 111f 5*5. Informaties Patian Amster- ntllShOllUge 1(1
dam. tel. 020-421550. CiWemborg.
tei.tr-4M) VMO je br steden hreft.

altijd is er In da
% Diversen " advertentie-kolommen

' —■ van
HEEFT U lETS TE KOOP? Bel „„,, ,

,06%, na 6 uur 2220-,. Ook JAULtall".«".«, winkel- en uiagazijnvoorrader
kopen alles. wftl \Ma t« vinden, dat

lp in Vdam partij grote glas- tot kopan doet benluiten.
ruiten geschikt voor tuinders, legen

kieme vergoeding. Vandaar dat het r.o
prettig i«. te winkelen

Besteldienst, bestelwagen met in de Volkskrant, voor-
chaufl dat men dezelfde rlajr

RADIATOREN, KETI «°* zijn inkopen ftaat
■ Alles voor uw cv. uit voorr. lever- doen.

baar Verschillende merken plaat-
( rad I.edenrad. in 10 hoogtematen„ Prijslijst ,ip aansrage. 's Zaterdags

'" mir . Wm\\\m\WmWÊÊÊÊmWÊÊm^mmWmmmm\
rvenhoven. 0172.'

■ . . Ï2-2415.

Vestzakcruise naar ;*"»«"*Wl" ~-.

/~* aL. m"« "«.<"?*
im-J VI ËggggggigginH

vanaf slechts m*^1

Slnds vorig |aar ziin da vierdaagse Uw auto reist gratis.
zeereizen naar Gotenburg een
geveatigd begrip geworden. Vertrek etke woensdag en zaterdag
Enthousiaste verhalen van
reisdeelnemers lieten weer anderen de Prijzen per persoon op couchettebasis
verkwikkende zeereis maken op een "" S' l2 en s' l -8 3 ’ 90.—
achip met een comlort dat u alleen op P-jzen per persoon op couchettebasis
een oceaanstomer zou verwachten, '" m 18;12 " 1 1; 22/3-21 6/ 120.
zoals rooksalons. bars, sauna,
belastingvrije winkels, cafetaria, Voor.aantrekkelijke kinderkortingen en
voortreffelijk restaurant en speciale tarieven voor 65+ers alsmede
dansvloeren. Bovendien verblijft u de toeslagen voor diverse
anderhalve dag in de aantrekkelijke hutaccommodaties zie ona uitgebreid
stad Gotenburg met o.a. het grootste winterprogramma 1971-1972.
overdekte winkelcentrum ter wereld en
omringd door natuur. " Inbegrepen in de reissom: bootreis
Uw verbMjt is gereserveerd in een luxe Amsrerdam-Gotenbu/-g v.v„ transiers
hotel. van en naar hotel, overntchting met

ontbijt in'luxe hotel, eventueel gratis

Het reisprogramma. uw auto mee.

Eerste dag:vertrek om 12 30 uur uit Niet inbegrepen:een reisverzekering
Amsterdam met een snelle en (’ 3.50) en maaltijden.
fraaie Tor-Line schepen.
Tweade dag: Aankomst in Gotenburg; ook aantrekkelijke 7-daagse
om 12 30 uur. Aansluitend busvervoer zeereizen naar Kopenhagen en
naar uw luxueuze hotel. »i„i„« ~.j, „...i x a on
Derde dag: Vertrek cm 19 00 uur uit uw Malmo reeds vanaf f 180_'
hotel Om 21 00 uurvertrekt uw schip Inlichtingen - Aanmelding
uit Gotenburg. Wibautstraat 148-150Vierd. dag: Aankomst ,n Amsterdam Amsterdam tel. 020-917711om 21.00 uur.
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UTRECHT HEEFT TIJD NODIG

Knap herstel
van Sparta

na rust
(Van onze speciale verslaggever)
ROTTERDAM, 6 dcc. — De am-

bitieuze pogingen van FC Utrecht
°ui voor het eerst in zijn nog
korte bestaan door te dringen tot
de nationale top zijn vooralsnog
a igeslagen. De enthousiaste ploeg
van trainer Jacobs zal haar kans
neus nog wel grijpen, maar de
ontmoeting met Sparta heeft uit-
gewezen, dat er nog enige tijd no -dig is om een werkelijk vooraan-
staande rol te kunnen vervullen.

De strijd op Spangen was de af-
sluiting van een belangrijke, vier we-
*en durende test vol met toppers. FCUtrecht vergaarde daarin drie pun-
ten. De nederlaag tegen Ajax werd
Sevolgd door een verrassende triomf
oij FC Twente en een wat tegenval-

lend gelijkspel tegen FC Den Haag.
Gisteren moest Utrecht op Spangen
twee verliespunteh incasseren tegen
een Sparta zonder Eykenbroek en
Kowalik. Bij de gratie van Spartaan-
se slordigheden had het team lange
tijd nog een redelijke kans op een
gunstiger resultaat. Want de uitein-
delijke 2—l drukte het krachtsver-
schil maar matig uit.

Een vreuglesprong van Jan
Klijnjan, nadat hij zojuist het
tweede en beslissende doel-
punt voor Sparta heeft ge-

maakt.

VIJF KAINSEIN
Als vooral Koudijzer in hst eerste

half uur wat slagvaardiger te werk
was gegaan, had Ütreaat al in de ras.
de hoop op kunnen geven. De Rotter-
dammers Keten zeker vijf- uitsteken-
d-e kansen glippen en de Utrechtji-
hadden er aan eén voldoende oim met
'n voorsprong van o—l0—1 aan de pauze
te bagiittnen. Deze curieuze gang van
zaken maaikte het voor de kijkers er
ajleen maar leuker op. Wan; Sparta
—FC Utrecht zou in de tweede helft
uitgroeien tol een Interessant
schouwspel, in hoog tempo opgev

en met de voor deze ploegen onver-
mijdelijke, vele fouten als goed sma-
ke.nle krulden.

Spana begint er een gewoonte van
te maken pas na de rust los te bran-
den. Vorige week tegen Feyenoord
gedraag het zich in de eerste heüft
nogal apathisch, maar zette daarna
zijn befaamde tegenstander met cle
nu'g tegen de muur. Feyenoord bleef,
zij hst met moeite, overeind, Utrecht,
dat bi,jna geen moment greep o,p .het
spel kreeg, bezweek daarentegen we»!.

STIMULEREND
De stimulerende werking ging dit-

maal uit van Bosveld en Jan van de
Veen. Vanuit het middenveld acti-
veerden zij behendige aanvallers als
Klijnjan en Kristensen, die voor de
rust kennelijk gedeprimeerd waren
geraakt door het geschutter van Koud-
ijzer. De Deen heeft zich vaker van
die zwakke zijde laten zien, voor
Klijnjan is het pas de laatste weken
een probleem om negentig minuten
lang aan het zwoegen te blijven. Ook*
hij laat snel het hoofd hangen. Maar
hij draaide weer volop mee, toen de
motor op volle toeren was gekomen.

Zij het in r-.agatisve zin, Koudijzer
heeft door zijn falen de aandach
het publiek .gaande gehouden. Toen
de mislukte Sparta-campagne voor-
bij was, nam Utrecht, dat nu eenmaai!
van verrassingen houdt, onverwacht
de 1-eidkirg. Sparta-:doelman Doesburg
handelde tien minuten voor de rust

loom na een sc'henpe pass van Olsen.
Van Veen was e "jij om cle
bei] m:t de hi le leggen voor
Groenendijk die juichend 'n he
dosi! sriioot.

Na deze onvi il on-
der de teleurstellende, smekende
blikken \<in coach Elok Schwartz
overdacht te hebben, liepen de Spar-
tanen Utrecht bijna onder de voet.
De vonk der inspiratie sprong over
op het hele isam. Die was losgesla-
gen door Van de Veen, die in de eci--
ste helft wegens een veelvoud van
overtredingen door scheidsrechter
Van der Kroft was genoteerd. Eerst
trof de ijverige halfspeler in volle
rush het lichaam van de onrustige
doelman Henriksen, in dezelfde mi-
nuut vloog de door hem weggejaagde
bal tegen de paal.

Utrecht kwam niet meer uit -de
problemen, al bleef het worstelen om
de gelijkmaker te voorkomen. Een
doelpunt was echter niet tegen te
houden. In de twaalfde minuut was
het dan zover, nadat Klijnjan een
vrije trap had genomen. Henriksen
reageerde nogal geschrokken op de

inzet en liet zich vervolgens passeren
door Heyerman, die in dergelijke si-

s genaaid kan toeslaan.
De pressie werd nog gro'er. maat-

het pleit voor de wilskracht van het
aanvalslustijre Utrecht, dat het zich
na het bombardement toch weer op-
richtte. Het toonde zich nauwelijks
versuft. Maar de ploeg had ditmaal
aanvallend te weinig inhoud om het
agressieve Sparta in grote moeilijk-
heden te brengen. De behendige Bon-
sink stond er praktisch alleen voor,
temeer omdat de Utrechtse dynamo
Olsen weinig had in te brengen tegen
Van de Veen.

Jacobs besloot tot maatregelen. Hij
{een heil meer in de aanval en

wiide de I—l consolideren, iets. wat
bepaald niet tot de specialiteiten van
de Utrechters kan worden gerekend.
Hij verving aanvoerder Van Stijn
door de wat behoudender Coté in de
hoop zo defensief voor wal mee
genwicht te zorgen. De blonde Coté
stond amper in het veld of zijn recht-
streekse opponent Klijnjan bracht de
stand op 2—l. Uit een moeilijke posi-
tie, belaagd door twee tegenstanders.

schoot de Spartaan van buiten het
strafschopgebied via de paal raak.
2—l.

Dat dwong Jacobs tot een andere
ingreep. Van Veen moest plaats ma-
ken voor Finn Seemann. een oppor-
tunistische zet. maar er was geen
keus meer. De Utrechtse aanval, die
de laatste tijd juist in uitwedstrijden
nogal eens bevliegingen kende, was
gedurende de gehele tweede helft
vrijwel machteloos geweest.teg?n cle
Spartaanse di Ter
Horsl degelijk werd georgani ;eerd.

Masseur Muller en clubarts Rolink buigen zich over Johan
Neeskens, nadat deze kort voor de rust vlak bij het doel ran
FC Den Bosch door een botsing ter aarde stortte. De Ajacied
raakte even bewusteloos, maar volgens Rolink heeft dit geen
ernstige gevolgen. Neeskens liep een scheurtje in het oor

op, maar zal zondag zeker weer kunnen spelen.

De gelijkmaker van Heyerman is onderiveg. De slimme rechts-
buiten was er gauw bij om een wat minder gelukkige reactie van

de Utrechtse doelman Henriksen af te straffen.
Foto's: C. Barton van Hymen

Op drie plaatsen

Moeilijkheden
voor arbiters

(Van o>i:e sportredactie;

AMSTERDAM, 6 dcc. — In min-
steus drie plaatsen is het gisteren bij
Voetbalwedstrijden tot incidenten ge-
komen, waarbij scheidsrechters in

moeilijkheden kwamen.
% Het duel tussen Nijmeegse Boys
Jn het Betuwse Ochten moest voor-
tijdig worden beëindigd, omdat arbi-
ter en grensrechters door spelers en
Publiek werden gemolesteerd. Na een
Rumoerige eerste helft, waarin vanbeide partijen een speler uit het veld
Werd gestuurd, maakte Ochten na de
?Ust een doelpunt, waartegen doorNijmeegse Boys, gesteund door het
Publiek, werd geprotesteerd. Spelerse 1 publiek gingen daarop met elkaar
°P de vuist. De spelers uit Ochten
Jjluchtten voor het woedende publiek
Set kieedgebouw in om zich in vei-''gheid te stellen. De arbiters moes-
'en door de ijlings gealarmeerde Nij-meegse politie worden ontzet. LaterWerden z jj onder politie-bescherming
y'Sar hun auto's gebracht. Ook het elf-jjal van Ochten moest uit het doorponder-d mensen belegerde kleed-ruimte worden ontzet.

■ in Baardwijk werd scheidsrechterfibers uit Oss gemolsteerd. Hij kende
J'Jdens de ontmoeting tussen Baard-wijk en Madese Boys (derde klas) de
jfesten een strafschop toe, waaruit?et winnende doelpunt tot stand

Baardwijk-supporters gingen
l.°en de arbiter te lijf. De heer Eibersy eed later bij de Waahvijkse politieaangifte wegens mishandeling. Hij
«ou tegen de benen zijn geschopt enhappen hebben gekregen.
%In Terwinselen (Limburg) zagScheidsrechter Bierbaum zich ge-
noodzaakt de strijd tussen RKTSV en
''S-ge (vierde klas) een kwartier

het einde te staken. Omdat hijrnstige moeilijkheden verwachtte,puurde hij de beide elftallen naar dekleedkamer, nadat zich al diverse
incidenten hadden

gedaan.

INITIATIEF FORKKE
De Amsterdamse vereniging Foleke

'4V'Bj heeft de besturen van vereni-
9lr>gen. die in dezelfde afdeling uitko-
ken, een schrijven gestuurd om ge-

nlijk op te treden tegen de toe-
nemende agressiviteit op de sportvel-
en. De conclusie van het Fokke-be-

SJUur luidt: „Wij staan als vereniging
Achteloos tegenover dit fenomeene" alleen een gezamenlijke krachts-

tining van alle verenigingen
Q

>' waarschijnlijk een dam opwer-
"e" tegen dit kwaad". Het bestuuru°i Fokke kondigde tevens aan
B«"eng voor de eigen leden te zullen
°btreden. Zelfs al krijgt een speler
9een officiële waarschuwing of wordt
*j niet uit het veld gestuurd, dan

n°g kan hij voor een interne straf in
n'iniiierking komen, als hij zich naar

et oordeel van een commissie on-
"Portief heeft gedragen.

Invaller Bond
helpt Telstar
aan gelijk spel

(Van onze sportcorrespuadent)

DEN .HAAG. 6 dcc. — Het in
vorm komen van Sjaak Rogge-
veen bij FC D?n Haag heeft geen

ssende rol gespeeld in de.. teg?n Telstar. Goed, de
eerste treffer nam hij zelf voor
zijn rekening en daarna 'olesf hij
met onuitputtelijke energie ach-
ter de Haagse aanval jagen, maat-
dat bleek uiteindeiijk toch onvol-
doende. Door het falen van zijn
spitscollega's Hestad en Couperus
(zeer zwak) en Berg (te weinig
geïnspireerd) werd de veldmeer-
derheid van FC Den Haag niet
uitgebuit. Toen Telstar-trainer
Jan Rab na de rust zijn „geheime
wapen" Dick Rond weer eens een
kans gaf en deze tweemaal toe-

sloeg, kon de thuisclub al haar il-
lusies wel vergeten. Een gelijk
spel was dan ook het meest recht-
vaardige: 2—2.

Door een snel doelpunt van Sjaak
Roggeveen dacht FC' Den Haag een
gemakkelijke zege binnen bereik te
krijgen. Uit de voorzet van Thijs
Wijngaarde werd de bal door de
energieke ex-Holland Sporter moei-
teloos ingekopt. Uit deze voorsprong
trok de ploeg van Jezek de conclusie
dat de beslissing was gevallen. Er
werd een doorzichtig aanvalspatroon
op de grasmat gelegd, waarmee de
goed sluitende Telstar-verdediging
nauwelijks moeite had.

Alleen de driftige acties van Rog-
geveen (vooral sterk in de lucht)
vormden een voortdurende bedrei-
ging. Maar tot de rust leverde dat
niets op. Toch dacht FC Den Haag de
voorsprong tot 2—o te gaan vergro-
ten, toen Roggeveen — ineens opko-
mend vanuit de tweede lijn — de
Velser verdediging verraste. Gecon-
centreerd op doelman Van der Mee-
ren afstormend vloog de bal van zijn
voet. Telstar leek verslagen, maar de
lat bracht redding.

Dat zon wedstrijd dan nog een
heel ander karakter kan krijgen,
werd in de laatste vijf minuten be-
wezen. Doelman Ardesch, die de ge-
schorste Thie goed verving, kwam
lengte tekort toen Bond een voorzet
los liet. Via de paal caramboleerde
de bal in het net: I—l. Nog was deze
treffer niet verontrustend, want uit
weer. een voorzet van Wijngaarde.
waaruit doelman Van der Meeren de
bal weg stompte, kopte Mans
raak: 2—l.

VC Den H
uitgejuicht of he. wsrd weer met de

neus op de feiten gedrukt. Een schot
van Van Egmond ke;st ai' op de on-
gelukkige Kila. waardoor Bond
spel kreeg: 2—2.

HENK l AMBI. .on Je, e on . ■ ■

SCHAATS-RUZIE BLIJFT
(Van onze verslaggever)

AMSTERDAM, 6 dcc. — De da-
meskernploeg is nog niet voor de
eerste maal bijeengekomen of er
dreigen alweer nieuwe moeilijkhe-
den. Het gewest-Overijssel wenst
zich te houden aan het oorspronkelij-
ke besluit van de Landelijke Techni-
sche Commissie de dames-kernploeg
te ontbinden en de voorbereiding van
de betrokken dames tot aan het Ne-
derlands kampioenschap over te la-
ten aan de gewesten.

~Wij kunnen niet zo snel maatre-
gelen nemen, als de KNSB zijn be-
slissingen herroept", aldus de heer C.
Westera, secretaris van het gewest-
Overijssel. „Toen de dames-kernploeg
werd ontbonden, hebben wij voor de
training van de vier Overijsselse da-
mes (Stien Baas-Kaiser, Wil
Schenk-Burgmeyer, Rieneke Dem-
ming en Sippie Tigchelaar) Henk
Lamberts aangetrokken. Diens con-
tract loopt tot de Nederlandse kam-
pioenschappen in Deventer. Het zou
wel bijzonder a-sociaal zijn, als wij
ons aan onze verplichtingen tegen-
over hem onttrokken."

Als het gewest-Overijssel zijn
standpunt handhaaft, zullen de vier
rijdsters niet kunnen deelnemen aan
de door de nieuw aangestelde trainer
Gerard Maarse geplande training;
kampen in Assen en Innsbruck.

~Alle acht dames hebben een uit-
nodiging ontvangen woensdagmiddag
naar Assen te komen. Ze blijven dan
een week daar en gaan daarna naar
Innsbruck". aldus de LTC-voorzitter
Wierd Wynia. „Wij zien die kampen
niet doorgaan", aldus Westera „Er
zou over te praten zijn wanneer er
twee dingen gebeurden: als de heer
Lamberts zelf zou vragen van zijn
verplichtingen te worden ontheven,
of de dames te kennen zouden geven
van de door ons geboden faciliteiten
geen gebruik meer te willen maken.
Het een, noch het ander is gebeurd.
Integendeel, de dames voelen niets
voor een zoveelste trainerswisseling
en willen zich in' hun eigen woon-
plaats verder voorbereiden op het
Nederlands kampioenschap."

De pas benoemde trainer Gerard
Maarse kon zich het standpunt van
de Deventer dames wel indenken.
~Als het op een gegeven moment
prettig gaat bij een trainer, is het
vervelend om weer te moeten swit-
chen." Vooralsnog ziet hij de zaak
nog niet zo somber in. Hij is van plan
de leden van de nieuwe kernploeg
(waaraan Wil Schenk-Burgmeyer is
toegevoegd in plaats van de gestopte
Ans Boeftéma-S-hutj zaterdag bij de
wedstrijden om de Zi'vereri Schaats
in G de eerste maal te
testen.

OP DE BON
Als waarnemend aanvoerder kwam

Ter Horst ongewild tweemaal in aan-
raking met het gezag. Nadat hij eerst
had moeten vernemen dat Van de
Veen was opgeschreven, werd hem
kort voor het einde meegedeeld, dat
ook Heyerman op de bon ging. Deze
had Van Huisstede in de slotfase bij
een doorbraak aan het shirtje vastge-
houden. Eerder had Cabo hetzelfde
gedaan met Heyerman, wat hem ook
op een notitie kwam te staan. In de
laatste minuut pakte de Utrechter
Adriaanse het hemd van Koudijzer
beet. maar deze overtreding zag

dsrecht-er Van der Kroft door de
vingers.

FRANS ENSINK

SCHWARTZ (Sparta): Tegen be-
langrijke tegenstanders komt mijn
ploeg pas in de tweede helft los.
Het is een kwestie van spannin-
gen. Overigens heb ik bewonde-
ring voor de wijze waarop Sparta
zicii in de tweede helft heeft herr
steld.

JACOBS (FC Utrecht): We heb-
ben verdiend verloren. Niemand
was op dreef vandaag. Het was
voor mij onbegrijpelijk, dat
Utrecht in de tweede helft zo on-
rustig speelde. De spelers konden
maar geen tegen-maatiegelen vin-
den. Er is nietresoluut genoeg op-
getreden. De bal werd te vaak
aan een tegenstander gegeven in
plaats van het ding, als het moest
in de tribunes te knallen.

De Vries van Telstar (links) wint het duel van FC Den Haag-verdediger
Mansveld.

Misslag FC Den Haag

TOTO UITSLAG
DEN HAAG. 6 dcc. — Negen deel-

nemers met dertien juiste voorspel-
lingen hebben zich gisteravond aan-
gemeld hij het kantoor van de sport-
totalisator. Sporttoto 20 vii het Sin-
lerklaasweekeinde had 688.177 deel-
nemers, die zorgden voor een inleg
van 1.635.875 gulden. Voor de prijzen

is een bedrag beschikbaar van 691.975
gulden. De eerste, tweede en derde
prijs en de extra premie zijn elk
172.993 gulden.

12 3

FC Den Haag-Telstar
Sparta-FC Utrecht
Excelsinor-Fevenoord
FC Groningen-MVV
NAC-Go Ahead
NEC-Vitesse
VVV-Graafschap
SVV-Volewijckers
Wageningen-Heerem i
AZ'67-Heracles
HVC-Veendam
DFC-PEC X
FSC-Eindhoven

DUITSE LOTTO
'■' \MBURG. (i dcc. — De winnende

len in de Duitse lotto ziin:
-16--43-

-35. Olympianummer: 6169

Plus ofmin
in de sport

Twee maten
TJET meteq met verschillende maten

schijnt het Nederlands Olympisch
Comité (NOC) nog steeds niet te kun-
nen laten. Voor de Spelen van

hen moeten cle zwemmers en at-
voldoen aan toelatingseisen — li-
:i — welke aanzienlijk scherper

dan de normen der internationa-
nden in die takken van sport. Kan

men al van mening verschillen over de
-aak zo hoog te grijpen, het wordt

wel een dwaze toestand als anderzijds
in de ploegsporten. die er op de Spelen

lijk maar een beetje bijliangen, de
internationale kwalificatie-eisen door
liet NOC simpelweg worden overgeno-
men.

Deze soepele benadering houdt voor
de Nederlandse basketbal-, volleybal-
en handbalploeg in, dat zij via zoge-
naamde pre-olympische toernooien
Münehen als '5e of 16e. in het beste
geval als 12e land kunnen bereiken.
Als dit lukt zullen de volleyballers.

basketballers tijdens de
Spelen een figurantenrol vervullen en
/ells niet bij i eindigen.
Het NOC
van zijn !>eleid kennelijk geen moeite.

De bevoordeling van deze ploeg-
sporten is onji; de strenc
sen die aan de bei Her indivi-
duele takken van sport worden gesteld,
en vreemd gezien de benadering van
andere ploegsporten zoals hoekt
waterpolo. De Nederlandse tean
daarin al de internationale kwalificatie-
procedure hadden overleefd, mo
hun deelneming alsnog verdienen, de
hockeyers bijvoorbeeld tijdens h<
reldkampioenschap. Kan me
zeggen dat zij in München
loos zijn voor een plaats bij de "vijl — en hetzelfde geldt voor de w,i-

terpoloërs — cle vaderlandse elite in de
zaalsporten mist di! pi
en al ongeacht de
het komende jaar.

Welwillend
TJET zi' ■" . uit. dat de beide

schaats-kemplo : heel
worden uitgezonden naar de Olympi-
sche Winterspelen in Sapporo. Na de

tracht van de KNSB heeft
NOC zich nogal welwillend gel
door te stillen, dat elke kand

jke kans moet hebben bij d<
finishen.

Zw e de
eisen iets scherper liggen, zullen i
ken van deze soepele houding.
kennen immers internatii
currentie, die het beperkte si
reldje totaal vreemd is. Duidelijk
de KNSB er naar de kern-
ploegen, die voor en na cle w i
spelen nog internationale kampioen-

en afwerken, niet tijde-
lijk ai te breken.

Door te mikl— op een van de vier individuele af-
standen, want in Sapporo is

ementswedstrijd — ka;
■Hands kampioenschap begii

uuari alle kernploeg-ledi olym-
pisi ii 1ostuum worden aa
Wan; in Japan mogen per land per

its drie \ tordi-
Hel is begrijpelijk, dat d<

bond
geh. wil houden.
Maar de schijn is gewekt, da'
NOt
stre>'

het i
wekk

Premies
T)!'- finai

derlandse elftal vai
diend, hebben uog maar v

effecl gesorteerd. Trouwens, de oranje-
spelers willen spoedig
ir te verdienen valt wanneer de
strijden in de voorronde van hel
reldkampioenschap aan de ord
vinden, dat er tha nig in de
portefeuille komt.

Wanneer de KWH
commissie) zich over deze materie
buigt, zou bei gix-d zijn om een cor-
rectie in het honorerin aan
te brengen. Momenteel beuren de re-
-1 als de mannen, die in
liet veld \oor de resul..
Terwijl alle club-coaches er op uil
onderlinge rivaliteit te "irrentie binnen het \ederlan<
tal op een laag pitji

Daardoor k.m hel g <lat
Hoekema van i . bedenki
in de selec-tie te. blijven, daardoor
kunnen enkele sterren (Van Ham
en kli-izi-i holland
woensdag) het zic-h pen
wege de strijd te staken.

De huidige \orin va
maakt het de bondscoach w<
makkelijker, want met hel finan

■■Ito behoeft hij bij de
van het elftal geen rekeruh

houden. Maar reëel is de situatie
minst. Gezien de mentaliteit van de
Nederlandse topspelers zal
lingssysteem vermoedelijk sli
verslapping leiden.

Skifederatie achter
standpunten IOC

ST. MORITZ. 6 dcc. (ANPI —Mare Hodler, de president van de In-
ternationale Ski Federatie (FTS) heef!
besloten de nieuwe amateurregels
zoals die eerder dit jaar door het In-
ternationaal Olympisch Comité zijn
opgesteld, over te nemen.
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Feyenoord plichtmatig bij Excelsior

Treffer Wery
beslissend

(Van onze sportcorrespondent)
ROTTERDAM S de*. — Er schooi misschien toch wel enige waarheid te de

theorie di«» een aantal Excelsior -spelers na afloop van de met I—o verloren
derby tegen stadgenoot Feyenoord verkondigde. Vrijwel het gehele elftal en
ook trainer Joop Castenmiller hadden zich de afgelopen week tegen het be-
sluit van het bestuur om de wedstrijd tegen Feyenoord op het terrein van
Sparta te spelen gekeerd, maar men was tenslotte toch gezwicht voor de aan-
gevoerde argumenen. Het zou volgens het Ex<-elsior-bestuur onder aanvoering
van Henk Zon. financieel onaanvaardbaar zijn geweest de wedstrijd tegen

noord op het eigen knusse Woudens* in te spelen, dat hooguit plaats biedt
aan 12.000 toeschouwers.

Meutstege mist
goedekansen

De
rede--

lat Henk Zon

en gehad,
neen

onhe-
il speler?
U wat da* be-

de spre- Wu zijn een
r een dé-

s naar he be-

" Ta gen of "■'<*
deze ijke -wed

begrepen w=
dat Excelsior wa reld goed

a gen ook »en
jt ge-

HAPPEL (Feyenoord): „Voor
rust was het eigenlijk een spelletje
van kat en muis. Benutten we dan
onze kansen dan staan we snel
met twee of drie doelpunten voor
en kunnen we er een show van
maken. Dat lukte niet. Nu bleef
het zwoegen. We zullen maar
zeggen dat het zo nog spannend
bleef voor het pub'iek. Zoiets heet:
toch professioneel of niet soms
tcseroms heeft niet meegespeeld, I
omdat hfj de hele week niet heeft'
kunnen trainen. Hij heeft last ge-I
had van een beenvliesontsteking,!
een zeer pijnlijke kwestie "

CASTENMILLER (Excelsior): „Ik
ge'oof dat we vandaag een stok|
goodwill hebben gekweekt. We j
zijn voor het arootste gedeelte in
onze opzet geslaagd. We waren
er niet bij gebaat in een hoog
tempo te spelen. Daarom heb ik
de opdracht gegeven Feyenoord
tot breder spel te dwingen. Het
was jammer dat niet al onze spe-
lers fit waren. Kwakkernaat heb
ik er in de rust moeten uithalen ■
omdat zijn conditie na zijn bles- i
sure nog steeds niet 100 percent!
is. Daarom kon hij Schneider ook
niet afstoppen. Toch is Feyenoord
mij tegengevallen. Maar je blijft
met een psychologisch nadeel
ritten. De spelers zijn onbewust;
toch wat geremder als ze tegen
Feyenoord spelen. Daarom is het
ook zo jammer dat we niet op ons I
eigen veld konden spelen. Maar
ja, het financiële voordeel weegt izwaar. Maar thuis hadden wei
misschien een punt kunnen pak-
ken."

; m de wedstrijd h?b;- van. Dit was voor ons:■ istrijd Dit!
i hadden we op eigen veld
een punt kunnen ontfi

astenmiller viel zijn aan-;
ld tot

-■nclusie kwam. dat Excelsior eeni
rider mat en aanvallend zelfs
teleurstellend Feyenoord tegen-;

over zich had gekregen Alleen in het
e kwartier, toen de Stadionclub |

evenals tegen Sparta wervelend be- j
eon. leek het erop of Excelsior eenj
debiel' tegemoet ging. Doelman Van j
den Roer kreeg al direct de handen
op elkaar na een goede reactie op een

"rap van Rinus Israël en even
later treuzelde Van Hanegem in
unieke scoringspoSitie net iets te

Een nog fraaiere kans kreeg
Schoenmaker, na ,een afgek:
van V .ar enkele meters voor
Van der Roer schoot hij hoog over.

sior wankelde en het onver-
mijdelijke doelpunt kwam dan ook.
Schoenmaker tikte na ruim een
kwartier een pass van de mee opge-
komen Van Duyvenbode door naar
Wery, dit op rechts zijn onbelem-
merde schoötsveld benutte door
droog o—l te scoren.

tgen Excelsior. Wery (tweed-e van links) is de schutter. Doel-
an der Roer heeft ditmaal geen verweer.

Terugval
Excelsior leefc rijp voor de genade-

slag maar tot verbazing van iedereen
viel Feyenoord om onverklaarbare
redenen ver terug. Er werd nog wel
plichtmatig aangevallen, maar de in-
ventiviteit was verdwenen. Excelsior
dat onnodig paniekerig uitverdedigde
en de eenzame spitsen Coenen en
Meutstege sporadisch van een bruik-
bare pass voorzag, bleef daardoor een
veel grotere achterstand bespaard.
V*-p) te genieten viel er daarom niet
meer. Van der Roer moest nog wel
een keer naar de hoek voor een schot
van Van Hanegem en een schot van

Israël belandde nog wel op de paal,
maar het waren, slechts incidentele|
uitschieters.

De tweede helft bracht wat dat be-
alleen aan de kant van Excel-

sior verbetering. Feyenoords verde-
diging, waarin Jansen de plaats van
de geblesseerde Laseroms innam,
moest enkele malen attent ingrijpen
op brutale tegenstoten Meutstege
kreeg zelfs twee uitstekende kansen
De eerste keer schoot hij echter zelf
in plaats van over te geven aan de
geheel vrijstaande Coenen en de
tweede keer was zijn kopbal te zacht.
In teder geval verwierf Excelsior zich
door deze dappere pogingen de sym-
pathie van het publiek, terwijl Fey-
enoord steeds verder afzakte.

Moulijn, door Happel waarschijn-
illeen uit psychologische over-

wegingen opgesteld, kwam nauwe-
lijks aan de bal en kreeg van de felle
maar correcte Gerrit den Butter geen
enkele kan?. Nog triester was eigen-
lijk de afgang van Schoenmaker, die
pas actief werd toen Happel aan Mai-
wald de opdracht had gegeven zich
langs de lijn warm te lopen. Opeens
verscheen Schoenmaker in de defen-
sie om te assisteren, maar het was te-
vergeefs. Maiwald mocht halverwege
de tweede helft zijn plaats innemen.

Ook deze kon in de spits tegen de
rustige Van Nierop weinig uitrich-
ten. Zijn onmachtige voorhoede
trachtte in de laatste fase nog iets
aan de stand te veranderen. Het luk-
te echter niet. Pas na de wedstrijd
besefte Excelsior, dat men met iets

ces had kunnen heb-
ben, durf die men op het vertrouwde
Woudenstein vaak wel aan de dag
weet te leggen. Feijenoord had dan
nog in grot.e moeilijkheden kunnen
komen.

Alleen voor doelman Van der
Roer slaagt Feyenoord-aanvaller
Schoenmaker er toch nog in d.e

bal hoog over te knallen.

RUUD GEELS
twaalf doelpunten

EREDIVISIE IN HET KORT
EXCELSIOR—FEYENOORD o—l.

Sc- Oorver.
Toeschouwers 24.000.

Wery o—l, rast- ene.
Excelsior: Van de Roer. G den B

Tetteroo. Van Nlerop, Kleingeld (A. den
B'itrerh Van der Heide Van der Vaart.
Kwakkernaat (Van der Heijden). Meut-
«tege, Coenen. Libregts

reyenoord: Treytel. Schneider. I
Jansen, Van Duivenbode. Hasii, Boskamp
Wery, Schoenmaker (Malwald). Van Ha-
negen"

VFC—VITESSE: Z—fl
Scheidsrecht»

T">es 12.000.
Rost o—o Jansse-os I—o

NEC: D« Bree. Comelis. Eggenkamp.
Vlellaard. Kamps. Kronsh'-

sen, Janssens, De Jong. Muller.
Vitesse: Bals. Heijeman. Melcher? Van

Kerkhof Gerritsen. Kunst. Dekker
Toledo), Werts, Hofs, Stovers. Veenen-
daal.

\AC—GO AHEAD: o—l.
Scheidsrechter: Boogaerts.
Toeschouwers: 3500.
Raat o—o. Ter Mors.
NAC: De Jong. Van Gorp, Vermeulen,

Schrijvers. Bakker, Delmotte, Quaars,
Van Dijk. Bish, Bouwmeester, BrO'.

Go Ahead Van Zoghe! Kolkman. War-
Somer. Veenstra. Ter Mors. De Win-
Smid). Arntz. Geels, Koenders. Van

Marwijk.

AJAX—DEN BOSCH: s—o.
WO,

K>:zer I—o, Cruyff 2—o, rust
Cruyff 3—o, Mü top)
4—o. " >p) s—-0

Ajax Stuy. Suurbier. Hulshoff. Blaken.

borg Krol. Neeskens, (Haan), Van Dijk.
O Mühren. Swart, Cruyff, Keizer.

Den Bosch: Van der Pluym, Van der
Loy, Schuurman. Van Rooy, w. Graau-
mans (Van den Hout). A. Graaumans.
Krijgh, Ciric, Ouwens. Verhagen, Mitic.

TWENTE—VOLENDAM: 4—o.
Scheidsrechter: Derks.
Toeschouwers: 11.000.
Van lerssel I—fl. Notten 2—o.

Van der Val! (strafschop) 3—o.
e-n 4—o.

Twente: Schrijvers, Van lerssel, De
Vries, Drost. Oranen (Achterberg), Huve.
Nott.en Van der Vall. W. van de Kerkhof,
Jeuring (Plrard). R. van de Kerkhof.

Volendam: Van Straa'en. De Boer.
Hans Jonk, Jac Jonk, Jan Jonk, Hoog-
land. Kwakman Zwarthoed. Kras (Smit).
Pelk. Bond

GRONINGEN—MVV: I—o.
Scheidsrechter Wei".inga.
Toeschouwer*.: 7 000.
Rust o—o. Schipper 1
Groningen Norströra. Schipper, Guns

Cornelis. Oosterwold. Van der
Fransen, Ho'-enkamp, Bos, Jensen (Van
Vlierden), Oldenburger (De Vroet)

MVV Kórv-er. Pleeumeekers, L.arroix.
Herben Colombain. Hoenen D
Pede Mraz, Klingen. Mare? (Bon

PSV—DWS: I—o.
Sc:'
11000.

PSV: Van Be-.-eren. Van den Dur.gen,
Dijkstra S'rik, Munk .Tensen <Iv
Radovii
'Van Stippen'i Devrind*. Van d<-
len. Mv

DWS: Jongbloed, Flmkevleuge'
iveg. Biachl. Kamminga. Nuninga, Muller,
Dekker. Van Slooten iVrau-.vdeunt), Deij-
kers. Husers.

DEN HAAG—TELSTAR: Z—2.
Scheidsrechter: Beek.
Toeschouwers: 8 000
Roggeveen I—o, rust, Bond I—l,

Mansveld 2—l. Bond 2—2.
Den Haag: Ardesch, Wijngaarde, De

Zoete, Mansveld. Korevaar, Advocaat.
Berg. Kila, Hestad (Van Eeden), Coupe-rus. Roggeveen.

Telstar: Van der Meeren, Driessen De
Vries, Van Essen, Bisschot,, Van Egmond.
Fens (Bondt. Manders (Jonker). André.
Stout.

SPARTA—UTRECHT: 2—l.
Scheidsrechter: Van der K

chouwers: 16.000.
Groenendijk o—l, rust ] I

man 1 2—l.

Sparta: Doesburg. Venneker. Ter Horst.
Walbeek, Visser, Bosveld, Van de Veen,
Heijerman. Koudijzer, Klijnjan. Kristen-
sen

Utrecht: Hendriksen, Hildebrand.
Pronk. Adriaanse, Van Huisstede, Olsen,
Van Stijn, Cabo, Bonsink, Groenedijk.
Van Veen.
1

TOPSCORERS: 1. Geels (Go
Ahead) 12: 2. Sc!-i - (Feyen-

-11; 3. Kowalik Sparta) 10;
Il (PSV), Groenendijk: i 8 6 t/m 13; Coenen (Ex-

(Den Haag).
lyff (Ajax), Van Dijk (Ajax).

'er (Spa-
p (MVV), Bish C

7.

DE STA'
Ajax lfi 13 i 0 2Q 27-R. Feyenoord 18 13 1 2 27 32-6. FC Twente IR 10 4 2 24 23-fi

' Sparta IR 8 6 2 22 37-18
FC Den Haag lfi 9 3 4 21 25-16
FC Utrecht 16 » 3 S 19 27-18
NAC 18 ,5 6 4 16 21-23
Telstar 16 '6 4 6 16 19-24
NEC 15 7 1 7 15 15-17
Go Ahead 16 fi 3 7 15 23-24

'MW 16 7 1 8 15 16-19
PSV 16 4 5 7 13 21-16

! FC Groningen 16 3 7 6 13 20-21, DWS 16 5 3 8 13 12-23
Excelsior 16 3 4 9 10 8-19. Volendam IS 1 4 10 fi 6-28

.FC D"n Bosch 15 1 3 11 5 7-35
Vitesse 16 1 3 12 5 7-35

PROGRAMMA VOOR ZONDAG:
Vitesse—-Ajax, Den Bosch—Twente.
Volendam—Den Haag, Teiistar—
Sparta. Utrecht—Excelsior, Feyen-

ngen, MVV—NAC, Go
Ahead--"-PSV. NEC.

Opnieuw lijkt de doelman van
FC Den Bosch, Hans van der
Pluym, geslagen. Maar hij krijgt
steur mmans die de bal
net iets eerder bereikt dan Ajacied

Sjaak Swart.

Mühren benut
2 penalties

(Van onze verslaggever)
AMSTERDAM, 6 dcc, — Ajax

heeft de gelegenheid om met zijn
doelgemiddelde Feyenoord royaal
op afstand te zetten niet uitge- j
buil. De s—o overwinning ten
koste van het zwakke FC Den
Bosch had aanzienlijk groter kun-
nen uitvallen. De Ajax-aanval
veroorloofde het zich echter een
reeks scoringskansen onbenut te
laten. Daarnaast had doelman
Hans van der Pluym een groot
aandeel in de gezien de krachts-
verhouding redelijke uitslag voor
zijn elftal.

Voor de variatie had coach Kovacs
Arie Haan aan de kant gelaten ten
faveure van Dirk van Dijk. dié ech-
ter zijn goede positie op de topsco-
rerslijst niet wist te verbeteren. Toen
N'ecskens vlak vóór de rust met een
gescheurd oor moest uitvallen kwam i
Haan in het veld.

Het streven van FC Den Bosch de
stand zo lang mogelijk blank te hou-
den werd snel doorkruist. Al in de
dertiende minuut verzond Piet Kei-
zer een effectvol schot vanaf de randvan het strafschopgebid, waarop Van
der Pluym geen kijk had.

Ajax bleef in zwierige stijl aanval-
len, kreeg de ene hoekschop na de
andere toegewezen van scheidsrech-
ter Pijper, maar had toch nog vrij
veel tijd nodig om op 2—o te komen.
De tiende hoekschop bracht de bal op
het hoofd van Crui.jff die van ee.ri
meter of acht afstand raak kopte.

Onder controle
Hoewel FC Den Bosch nog iets

probeerde tem 2 te doen — een vrije
trap van de 35-jarige Verhagen
dwong St i snelle reactie —hield Ajax de wedstrijd volledig on-
der controle tot genoegen van de
15.000 toeschouwers, die echter graag
meer doelpunten wilden zien. .Het
duurde tot tien minuten na de rust
voordat Cruijff er met een sliding
3—o van kon maken. Vijf minuten
later wees scheidsrechter Pijper naar
de penalty-stip hoewel daartoe nau-
welijks aanleiding leek te bestaan
Gerrie Mühren benutte de kans feil-
loos: 4—o.

Veei zin om in de buurt van de dub-.
bele cijfers te komen leken de Aja-
cieden echter niet te hebben. Cruijff,
Swart, Keizer, Neeskens (voor dp
rust) en Van Dijk verzuimden een-voudige kansen te benutten. Zij kre- ;
gen overigens steeds meer bewonde-■ring voor doelman van der Pluym,
die vooral bij de hoek. bru-
taal en kundig te werk ging. Een-
maal had hij geluk bij een schot van

Mühren tegen de lat. Dezelfde speler
kreeg 18 minuten voor het einde nog
eens de kans zich als specialist in
strafschoppen waar te maken. Een
handsbal binnen de beruchte lijnen
dwong Pijper opnieuw naar de stip te

wijzen. En weer was Vam der Pluym
weerloos.

Gedurende de hele wedstrijd
schiep FC Den Bosch zich twee keer
de mogelijkheid om iets terug te
doen. Krijgh had met wat meer koel-
bloedigheid zelfs goals kunnen ma-
ken, maar in navolging van een aan-
tal Ajacieden liet hij de kansen onbe-
nut.

Het tweede doelpunt van
Ajax tegen FC Den Bosch.
Een verre kopbal van Cruijff
stelt de Brabantse defensie
voor onoplosbare problemen.

FC Den Bosch weggespeeld: 5-0
AJAX MIST VEEL KANSEN

Ajax-FC Twente naar
zaterdag 18 december

(Van onze verslaggever)
AMSTERDAM, 6 dcc. — Het be-

van FC Twente heeft he* ver-
van Ajax ;r»gewilliiig.d om de

i Ajax—FC Twente n.et op
l-aa 19, maair op zaterdagavond 13

te spelen. D-
hebben dan een iets langere kerstva-

ie. Twente heeft er tQgenovei
gesteld, dat Ajax dan zijn medewer-
king moet verlenen als de Enisehe-
deërs zelf e&nis naar een andere da-
tum willen uitwijken. De wedstrijd
begint zo vroeg in de avond — om
zeven uur — omdat anders de spelers
en supporters van FC Twente niet
meer dezelfde dag met de trein thuis
kunnen komen.

Peru dichtbij München
BOGOTA, 6 dcc. — Pen, heert zjch

geplaatst in de finale van het kwali-ficatietoernooi (Latijns-Amerikaanse
zone) voor de Olympische spelen
door in Bogota met I—o te winnen
van Uruguay. In totaal doen in deze
zone tien landen mee, die in twee
groepen zijn verdeeld. cPru voetbalt
nu tegen de nog niet bekende winnaar
van de andere groep.

Grewichthefrecords
voor Russen

MOSKOU, 6 dcc. — De 27-jarig*
Russische journalist Adam Gnato»
heeft' zaterdag bij de strijd om &'
Russische gewichtheftitels, die in &e
Armenische hoofdstad Verevan wof'
den gehouden, het wereldrecord i*
het vlieggewicht verbeterd met cc«
totaal van 117,5 kilo. Een vcrneterin*
van een kilo van het oude record da1
drie weken geleden door Gnatof<
eveneens in Verevan. werd gevestigd-

Gnatof verbeterde niet a!;e«?n he
recnrd tweehandig drukken maai"
ook het wereldrecord stoten, dat m*!
130,5 kg al in zijn bezit was HÜ
bracht het op 131 kg. In de dri*Olympische oefeningen kwam de RU*
tot 335 kg. De Rus Rafael Belenkf»stelde het record tweehandig druk'ken in het bantamgewicht scherper-Hij bracht het op 127.-5 kg. Dat bete-kent een x-erbetering van het oud'wereldrecord van de Hongaar SandöfHolzreiter met 1.5 kg.
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LINDER (PSV]: „Ik wil niet ver-
helen, dat de wedstrijd door een
gelukkig doelpunt is beslist, maar
ik vind onze overwinning wel ver-
diend. De tweede helft hadden wij
meer druk op het middenveld. Dat
is de verdienste van Stippent. Van
der Kuylen begint weer een beetje
te draaien. Het belangrijkste
winstpunt is echter, dat de spelers
hebben begrepen ook te kunnen
winnen, wanneer de vorm er niet
zo is. Hoekema deed niet mee,
omdat ik maar elf en niet twaalf
spelers kon opstellen. Je kunt ook
zeggen, dat ik hem nog een dag
rust heb gegeven. Bovendien kan
ik niet zes aanvallers in mijn elftal

hebben. Hoekema zal zich op-
nieuw moeten waarmaken."

VAN DER MEENT (DWS): „De
wedstrijd is door een persoon-
lijke fout van Jongbloed beslist.
Dat gebeurt vaker, maar dit keer
was het wel erg duidelijk. PSV
heeft mazzel gehad. Fysiek waren
ze in de tweede helft sterker, maar
dat was ook het enige. De heren
in onze aanval waren niet attent
genoeg, anders hadden we in de
eerste helft een voorsprong kun-
nen nemen. Staat Devrindt bij ons
in de aanval, dan maakt ie twee
doelpunten. Ik hoef alleen De-
vrindt maar te hebben, meer
niet.. ."

Niels Overweg ran DWS (recht*)
weet een. tweede doelpunt van de
aanstormende PSV'er Van Stip-

pent te voorkomen.

Eerste sege PSV sinds 19 september

FOUT JONGBLOED
FATAAL VOOR DWS

(Van onze speciale verslaggever)
EINDHOVEN, 6 dcc. — Het verschil tussen PSV en DWS — vorig jaar in Eindhoven nog acht doel-

punten — zat ditmaal bijna uitsluitend in de doel verdedigers van beide clubs. Niet dat Jan van Beve-
len zo opzienbarend optrad. Hij werkte foutloos, maar kreeg van DWS geen enkele kans zich werke-lijk te onderscheiden. Neen. het. verschil zat in de blunder, die Van Beveren niet en Jongbloed juist

maakte. Een volstrekt ongevaarlijk afstandsschot van Van Stippent tien minuten na rust' gleed deAmsterdamse doelman door handen en benen. Een fout, die geen enkele doelverdediger zich mag ver-
Oorloven. ..Het enige gevaarlijke van dit schot was, dat het op doel gericht was", verzuchtte een trieste
Jongbloed, die geen enkel excuus voor zijn blunder kon en wilde bedenken.

Improduktiviteit
troef in
Eindhoven

Wanneer PSV niet op deze wijze
*an een treffer was gekomen, het*as de vraag geweest, of de Eindho-TWise club in dit duel ooit had ge-

boord. Maar niet alleen deze impro-
"uktiviteit, ook vooral het gebrek»an kwaliteit dat PSV tegen DWS"'et zien, duidt er op, dat het elftalv»n Kurt Linder — voor het eerst na
*floop weer eens lachend — de inzin-
J'ng nog lang niet te boven is. Voor
Jet eerst sinds lf) september, tor-n het'«am FC Den Bosch met T—o ver-
pletterde, boekte PSV weer eens eenrompetitie-overwinning, Kurt Linder
**1 de laatste zijn om in dit licht-
puntje meer te zien dan een uit eist
doorzichtige stap op weg naar een""ogeliik herstel.

PSV's grootste winstpunt L; stellig,
'at het ondanks een slechte vorm,
tenminste weer kan vechten. Nuklèek dat zeker nog niet in de gehele

Het eerste half uur bij-
oorbeeld leek de angst de Eindho-

ploeg opnieuw te verlammen.
£*WS speelde een uitgekookt spelletje
ïet Klaas Nuninga in de hoofdrol.ue Amsterdammers vertraagden,
'Peelden bijna anti-voetbal. De bal

vaker :n achterwaartse richting
««speeld dan met offensieve bedoe-Iln gen. Weinig aantrekkelijk alle-maal voor het publiek, maar PSV*ist ziah er geen raad mee.
w Het superdefensieve systeem ligt

uitstekend. Het Amsterdamse*utal beschikt bijna alleen over ver-dedigend ingestelde spelers, die ech-
j*r wel de kunst verstaan elkaar de

■p maat toe te schuiven. Vooral{Vunmga en in iets mindere malePekker voelden zich in hun element.'■'-] heersten op het middenveld enJjreven de PSV-ers itot wanhoop. Bij-
?a. iedere Eindhovense pass eindigde
J*li een DWS-er. In het duel werden
j* PSV-ers regelmatig verslagen door
?« over het algemeen fyaiek minderJachtige tegenstanders.

Kamminga schrikt
PSV speelde uiterst onrustig en be-Jj*n opnieuw in de defensie fouten teJaken. Een typerend voorbeeldj?»arvan was de te zachte terugspeel-

bal van Schmidt Hansen op Van Be-
eren. De opgekomen Kamminga

!*hrok er zo van, dat hij vergat deze■J'under af te straffen. In deze perio-

'* had DWS met wat attenter reage-
?'«- een kleine voorsprong kunnen*fdwingen. Dat gebeurde niet en zo-

wist PSV «Ten na een klein half■[Ur enigszins aan de greep van de
te ontworstelen. Op

inzet en fysiek vermogen zette
zijn tegenstander onder druk,

?aar de aanvalsacties wa.en te on-
doordacht en vooral ook te onintelli-
**nt om de vrij hechte Amsterdamsejerdediging in grote moeilijkheden
* brengen.

■ De kwaliteit van het spel bleef ook
<fl de tweede helft in overeenstem-

ming met de posities van de béide
clubs op dè ranglijst. PSV-trainer
Linder deed in de rus' een verstandi-
ge zet door Schmidt Hansen — nóg
altijd onherkenbaar in vergelijking
met enkele jaren terug — te ve
gen door de kleine vechter Van Stip-
pent. die zich mot Nuninga gin;
zig houden. Op het middenveld ont-
stond daardoor meer evenwicht tus-
sen beide partijen. Aanvallend werd
PSV er niet gevaarlijker door. De-
vrindt en Van der Kuylen demon-
streerden nog eens hoezeer zij uit
vorm zijn. terwijl Mulders alléén
door zijn snelheid DWS nog wel eens

kleine probleempjes voorschotelde.
Ook de middenvelders Radovic

fDijkstra was nu laatste verdediger)
en Van Kraaii kwamen nauwelijks
aan offensieve daden toe, zodat DWS
zich niet al te veel zorgen leek ie
hoeven maker, over hei welslagen
van de actie ..Hou de nul vast". Tot
de ongevaarlijke schuiver van Van
Stippent. die Jongbloed te gemakke-
lijk onschadelijk wilde maken, eer,
nonchalance met een doelpunt to'. ge-

(1—0).
Vanaf dat moment kon DWS niet

langer in zijn vertragende spelletje
volharden. Opeens moesten de Am-
sterdammers zelf het spel maken en
juist dat onderdeel van de voethal-
sport gaat hun nogal slecht af. DWS
mist een aanvallende krachtpatser.
Deijkers, Van Sloten, Husers en Mul-
ler vormen een lichte brigade, die te-
genover een robuuste defensie als die

van PSV (Dijkstra, Strik. Munk Jen-sen en later Kernper) weinig heeft in
te brengen. Bovendien liet Nuninga
zich intimideren door Aan Stipper!
die door scheidsrechter Van Geni'-'rt
regelmatig voor een overtreding
moest worden bestraft.

DWS heeft in die tweede heJfl e -genlijk geen erikele sermeer gehad. Van Beveren kon
zich tot.' routinewerk beperken,
(vijl Jongbloed, die voo % een

'frende omhaal van '"

en fraai had gestopt, van PSV
gelegenheid meer kreeg zijn

foul goed te maken. Het
n was be-

blunder van een eenling.
DWS geen reder tot wanhoop,

en reden tot juichen.
Met -Je tweede wedstrijd tegen LienSé
SK voor de deur een weinig gerust-
stellend perspectief voor deEindhO-
venaren.

RONALD TEN BRINK

KURT LINDER
gelukkig doelpunt

FRANS KóRVER
kans-loos tegen Schipper

Groningen pas laat
op winst: 1-0

(Van Onze sportcorrespondent)
GRONINGEN", 6 dcc. — .Jan Schip-

per, de rechterverdediger van *'('
Groningen, was gistermiddag in het
Groningse Oosterpark voor zijn club
goud waard. Een minuut of drie voor
het einde van het enerverende, maar
kwalitatief zeer matige duel met
MVV trakteerde hij de zevenduizend
toeschouwers op een indrukwekken-
de rush, die werd besloten niet een
welgemikt schot in de
denhoek. Voor doelman Körver was
er geen houden aan en dat betekende
dat het veel sterkere FC Groningen
toch nog met I—o won.

V ■ijwel de gehele wedstrijd had FC
Groningen een groot vcldove.v.
omdat MVV na een overigens sterk
begin de teugels liet vieren en in de
verdediging kroop. Dat het de Gro-
ningers eerst in de laatste minuten
gelukte de Volle winst binneri te ha-len was het gevolg van de biizonder
hechte Maastrichtse defensie, waarin
aanvoerder Lacroix geen enkele
moeite had met de falende spit<
sen en de lange Herben een opval-
lend goede wedstrijd speelde.

MVV begon sterk en dat leverde al
in dé eerste vijf minuten goede roo-
felijkheden op. Bij het eerste het

este schot in de wedstrijd leek MVV
zelfs te zullen scoren, maar doelman
Nordström had alle geluk van de we-
reld, dat de bal uit de inzet van de
opgerukte Herben via zijn rechter-
arm wegsprong. De Maastrichtse
ploeg, waarin routinier Gerard Hoe-
nen uitstekend op dreef was, blies
echter vrij snel stoom af, waardoor
FC Groningen kon gaan bouwen aan
een vrijwel constant offensief.

Oldenburger, die in de rust ver-
vangen werd door Leo de.Vroet. had
na een kwartier spelen de Gronin-
gers de leiding kunnen geven. *oen
hij alleen voor doelman Körver
kwam te staan na een gemiste voor-
zet van rechts. Oldenburger schrok
daar zo van dat hi.i onbeheerst uit-
haalde en prompt vele metera naast
knalde. Kort voor dé rust miste (51-

denburger nog een keer. Hij knalde
tegen de uitgelopen Körver op, die
opnieuw met succes in actie kwam
toen de van hem terugspringende bal
voor de voeten van Jensen plofte.

Na de rust trok MVV zich ver te-
rug op eigen linie en was het voor
FC Groningen aanvallen geblazen.
Dat gebeurde echter zo onsamenhan-
gend, dat MVV nauwelijks in moei-
lijkheden kwam. Halverwege de
tweede helft haalde coach Groene-
woud Jensen eruit, zette Guns in de
spits en posteerde Van Vlierden in de
achterste lijn. Er kwam inderdaad
wat meer vaart- in de aanva'. maar

in de laatste minuten maakte
Schipper goed wat de Groninger aan-
vallers hadden verzuimd.

Eef Mulder van PSV neemt
een merkwaardige stand
aan om de bat onder con-
trole te krijgen. Het se

te lukken onder de
goedkeurende blikken van
Van den Dungp.n. Achter
Mulders de DWS'er BiancH,

Strafschop
D* meest heftife discussie ontstond

êchtftr n» afloop óver dé strafschop
waaruit Kick van der V-all. plaatsver-
vanger voor dé bij de training ge-
blesseerd geraakte Theo Pahlplatz.
"eö minuut voor de rust zijn ploeg
naar een comfortabele en ook ver-
diende 3—o voorsprong schoot. De
overtreding van HanS Jonk tegen
Notten. die tot de straf leidde, zou
volgens de Voiendamers niet in,
maar buiten het strafschopgebied
zijn gebeurd en zij wezen daarbij op
de verklaring van de grensrechter,
die naar Frans Derks was toegestapt
om hem zijn zienswijze mee te delen.

Frans Derks. duidelijk teleurge-
steld door de Volendamse houding na
afloop, gaf echter een uitleg die over-
eenkomt met de werkelijkheid. „Dat
Hans Jonk al buiten het strafschop-
gebied aan de Twentespeler begon te
trekken zag ik ook wel en ik zag ook
de vlag van myn grensrechter om-
hooggaan. Maar op dat moment had
de Twentenaar — ik weet niet eens
wie het was — de bal nog. aan zijn
voet en verkeerde hij in een duidelij-
ke scoringspositie. Daarom heb ik la-
ten doorspelen. Pas toen hij door de
Voiendammer werd neergelegd heb
ik gefloten ên dat was duidelijk bin-
nen de lijnen. Daarom was er bij mij
geen enkele twijfel om een straf-
schop te geven. Dat heb ik ook mijn
grensrechter verteld."

Het Tweede doeir: FC Twente. Notten i'links) is de schutter.
Volendam-doelman Van Straaten is kansloos.

..T.astigp wedstrijd*'
Zo luidde de uitvoerige reactie van

Derks. die het gezien de geprikkelde
stemming in het veld, een lastige
wedstrijd had gevonden, maar door
rustig te reageren toch duidelijk de
baas bleef. Die geprikkelde stemming
bleek direct na het rustsignaal over
te gaan in een klein handgemeen
toen Hoogland wat hardhandig de
aan een rush bezig zijnde Reué van
de Kerkhof tot staan wilde brengen

In de rust heeft Derks met zijn
grensrechters en de Voiendammers
Hoogland en aanvoerder Zwarthoed
nog de hele kwestie doorgesp.
zónder dat dit voor een van de
lendammers nadelige gevolgen had.

Dit tot grote oplucntmg van Hans
Croon, die na afloop vertelde blij te
zijn dat hij met elf man net veld kon
verlaten.

In de tweede helft beperkte FC
Twente zich tot de hoogstnoodzake-
lijke handelingen en aangezien de
Volendammers nu ook bepaald niet
overliepen van energie werd het in
het miitige. daor schijnwerpers ver-
lichte Diekmanstadion een .lauwe en
kille vertoning waar de 11.000 toe-
schouwers maar nauwelijks
waardering voor konden opbrengen.
Zon kwartier voor het einde laaide
de protestwoede bij de Volendam-
mers weer even op, omdat Frans
Derks opnieuw een vlagsignaal van
zijn grensrechter zou hebben gene-

geerd. waardoor Notten via het li-
chaam van Zwarthoed de bal voor de
vierde maal in de Volendamse tou-
wen kon jagen.

Derks hierover: ..Inderdaad vlagde
grensrechter, namelijk voor een

overtreding van een Volendammer.
die ik ook had genen, maar ik heb de
voordeelregel toegepast en door laten
spelen. Toen ontstond er inderdaad
een doelpunt. Waarom ik volgens de

-.dammers had moet fluit*
mij niet duidelijk. Dat de grensrech-
ter had gevlagd voor buitensy-
beshst met waar" Resteerde slechts
een diep ontgoocheld Volendam dat
door een wedstrijd in het verre ver-
leden toch al slechte herinner
aan deze scheidsrechter bleek te
ben.

Kritiek van Volendam
op leiding Derks

(Van onze sportcorrespondent)
ENSCHEDE, 6 dcc. — Het behalen van een overwinning heeft de

FC Twente zelden zo weinig inspanning gekost als gistermiddag in
het Diekman-stadion tegen Volendam. Van het fanatisme waarmee
de pupillen van Hans Croon de vorige week Ajax een lastige zondag
bezorgden, viel niets meer te bespeuren. Het werd uiteindelijk 4—o,
pen uitslag waarvoor in Volendamse ogen alleen scheidsrechter Frans
Derks verantwoordelijk was, want hij zou, zo luidde althans de una-
nieme mening van de gasten, Twente zeker drie doelpunten cadeau
hebben gedaan.

Aan het eerste doelpunt, dat al na
vijf minuten tot stand kwam, konden
dt Volendammers weinig afdingen,
omdat dit zuiver een gevolg was van
een ernstige dekkingsfout bij een
,vrije trap. Van lersel kreeg op rechts
de bal te pakken en met een gewel-
dig diagonaal schot knalde hij de bal
in de verste bovenhoek, I—o. Toen al
klapte de weerstand van de Volen-
dammers merkbaar in elkaar en trai-
ner Hans Croon zou later ook dit
doelpunt aangrijpen om het matte
optreden van zijn ploeg te veront-
schuldigen.

De Voiendammers weigerden ech-
ter om op dat moment al de verdedi-
gende houding prijs te geven, hoewel
Twente toch alle moeite deed om de
gasten tot de aanval te verleiden en
zodoende meer ruimte voor têgensto-
ten te scheppen. De tweede Twentse
treffer was de eerste waarop de Vo-
iendammers commentaar leverden
De vrije trap. die hieraan voorafging,
zou aan de verkeerde ploeg zijn toe-
gewezen, maar dat verklaarde nog
niet dat \otten zonder dat hem een
voet werd dwarsgezet rustig door dê
lekke verdediging van de gasten kon
wandelen om de uitgelopen doelman
Van Straaten kansloos te passeren,
2—o.

Bezwaren tegen

drie van de vier
Twente-treffers

OPTIMISME BIJ NAC
BLIJKT ONGEGROND

(Van onze sportcorresponc I

BREDA, 6 dcc. — „We hebben op
de volle winst gemikt. Wat wil je. na
de successen, die we de laatste we-
ken hebben geboekt", zei trainer Ben
Peeters van het Bredase NAC, de
formatie die gistermiddag door Go
Ahead terug in de werkelijkheid
werd gebracht. NAC, in de winning
mood, heeft vooral in de eerste helft
alle kans gehad aan een voorsprong
te komen, maar de aanvalslinie van
de Bredanaars faalde volkomen. Van
Dijk en Bish misten verschillende
kansen en Brouwers, altijd goed voor
sensationele acties op links, werd
volledig uitgeschakeld door zijn di-
recte opponent Kolkman.

Voor rust was NAC superieur. Mei
flitsende aanvalsacties, goed gestuurd
door uitblinker Vermeulen, schiepen

de Bredanaars z.ch uitstekende kan-
sen. Van Di.ik en Bish kwamen elk
een k deale schietpositie voor
Van Zoghel. maar de aanvalsms.

-oepel. De
eerste gevaarlijke tegenactie va
Deventenaren kwam :.n de
minuut. De Winkel werd echter ge-
stuit door Quaars in het starafsc
gebied, ongeoorloofd, maar scheids-
rechter Boogc. -ioorspeien. Go
Ahead-trainer Barry Htu
had verwacht dat NAC in het e

kwartier ha de rust nog :
aanvallen, maar dat ls om
-."s'_.er.. Men deed het mtegc .
rustig aan".

Inderdaad atelde NAC. met name
de eerste twintig minuten na de her-
vatting teleur Go Ahead kreeg alle
ksns net initiatief over te nemen
Deed dat ook. en het was dan ookvolkomen verdiend toen Egber
Morst 'm de zeventiende mnuut uit
een voorzet van Koenders — met
Warnas, Van Zoghel en Kolkman hetsterkste deel van de Deventer ploeg
vormend — Go Ahead de leiding gafNAC-trainer Peeters verzuimde in
deze periode een wisselspeler in te
zetten. Mandziara had er zeker meer
van terecht gebracht dan de fa
Van Dijk. Peeters; „Ik heb veertienspelers er alle vee; l
weten dat ze erbij -horen Van
was er nu aan toe een volle wed-
te spelen".

Een wat matig excuus
kwam NAC wel duur te s 1
miste de kracht een vuist -De elfduizend toeschouwers zagt
Ahead tegen het einde kna

en zelts dicht bij een nr
voorsprong komen toer
een alles-of-mets-offensief gooic~

liet zich doo
Mors echter nif

1 '

I Een droom I
I uon een urouuu 1
|in dienst uon 1
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ENGELAND
Coventrv City-Leieester City I—l.1—1. Crys-
tal Palace—Sheffield United 9—l. Derby
County—Manchester City 3—l. Everton
—Stoke City o—o, Ipswich Town—Li-
verpool o—o. Leeds United—West

vlbion 3—o. Manchester Uni-
ham Forest 3—2. Nev

o—o, Tottenham Hot-
spur—Southampton I—o,1—0, West Ham
United—Arsenal o—o.0—0. Wolverhampton
Wanderers—Huddersfield Town 2—2.

Stand- 1. Manchester United 32. 2.
Manchester City. Derby County en
Leeds United 27, 5. Sheffield United 25.

WEST-DUITSLAND
Spvgg Bad Pyrmont—Werder Bremen

t—4, SV Alsenborn—Fortuna Düsseldorf
o—o. VFR Heilbronn—Vfb Stuttgart 1—
0, Schwemfurt 05—Eintracht Frankfort
I—o. Freiburger FC—Hamburger SV 1
—2. Borussia Neunkirchen—Eintrrch!
Braunschweig 2—4. Holstein Kiel—Han-
nover '96 5—4. Fortuna Köln—Bayern
München 2—l. Schal ke '04—Hertha BSC
3—l. Kiekers Offenbaeh —Borussia Dort-
mund I—l, Arminia Bielefeld—MSV

Duisburg I—l. Bayern Leverkusen—Bo-
russia Mönchengladbach o—3.

SCHOTLAND
Ayr—Aberdeen I—s. Celtic—Kilmar-

nock s—l, Dundee—Airdrie 4—l, East
Fife—Partick I—3, Hearts—Dundee Uni-
ted 3—2. Morton—Dunfermline I—o.
Motherwell—Falkirk 2—l, Rangers—
Clyde 'I—o. St. Johnstone—Hibernian
o—2.

Stand: 1. Celtic 25. 2. Alv
Hibernian 20.

SPANJE
Las Palmas—Real Madrid 2—o. Atleti-

co Madrid—Real Sociedad s—o,5—0, Gijon—
Espagnol 4—o, Betis—Malaga o—o. Celta
—Cordova 2—o. Sabadell—Burgos 2—l.
Valencia—La Coruna 1—1. Barcelona—Granada 2—o, Atletico Bilbao—Sevilla

Stand: 1 Real Madrid 17. 2. Valencia
17, n Sevilla 14.

Doelman Gidrost van Wageningen
is voor de eerste maal geslagen.
Kist van Heerenveen (tweede

van rechts) heeft gescoord.

BELGIË
FC Luik—Anderlecht I—o. Diest—

Beerschot I—o, Union St. Gilles Si.
Truiden I—o. FC Mechelen—Standardo—o. FC Brugge—Lierse Sk 3—o. Beve-
ren Waes—Crossing Schaerbeek I—l.
Racing White—Cercle Brugge o—l, Ant-
werp—Waregem I—o.

Stand: 1. FC Brugge 20. 2. Standard
19, 3. Anderlecht 15.

ITALIË
Atalanta—Varese I—o.1—0. Bologna—ln lei-

o—3,0—3, Catanzaro—Fiorentina o—2,0—2, Torino
—Juventus I—2,1—2, Lanerossi—Napoli 6—2,
AC Milan—Mantua o—l. Roma—Cagliari
2—2. Sampdoria—Verona I—o.1—0.

Stand: 1. Juventus 13, 2. Inter, Roma
en AC Milan 11, 5. Fiorentina 10,

HUGHES

Een van de vele stormachtig op-
gezette aanvallen van NEC op het

doel van Vitesse.

PORTUGAL
Boavista—Belenenses 2—o. Barreiren-

se—Tornar o—3. Benfica —Atletico s—l.
Leixoes—Tirsese I—l. Guimaranes—Se-
tubal I—,l. Beiramar—Academica I—4),
Sporting—Cuf 3—o. Farense—Porto o—o.

Stand: 1. Benfica 18, 2. Sporting 17, 3.
Setubal 16.

WAGENINGEN LOOPT IN DE VAL: 1-4

Familie Kist
schiet raak

ie sportcorrespondent)

WAGENINGEN, 6 dcc. — Wage-
ningen heeft in de eerste helft tal
van kansen gemist om afstand te ne-
men van Heerenveen. Toen de Frie-
zen na rust toesloegen, bleek de Wa-
geningse verdediging, die aarzelde
tussen het steunen van de aanval en
het voorkomen van tegenpunten, ui-
termate kwetsbaar. Voor doorzetters
als de- neven Kist, Cees Junior en
Cees Senior, was het toen geen grote
opgave Heerenveen de winst te be-
zorgen.

Doordat Heerenveen aanvankelijk
een afwachtende houding aannam,
kon Wageningen gevaarlijke aanval-
len ondernemen waarbij Ösenbrugge.
Hazelhekke en Broecks soms dichtbij
'een doelpunt waren. Het had een
'waarschuwing voor Wager
moeten zijn dat de Friezen in staat
bleken doeltreffende tegenstoten te
organiseren en nadat doelman Drost
kogels van Wiertz en Wiebe de Jong
had moeten verwerken, sloeg na 27
minuten Cees Kist jr toe: uit een
voorzet van Wiebe de Jong kopte hij
langs de mis grijpende Drost in: o—l.

Offensieve acties van Wageningen
deden Heerenveen wankelen, maar
twaalf minuten na rust was er op-
nieuw een Friese doorbraak. Na aan-
geven van zijn neef doelpuntte Cees

sr: o—2. Nog gaf Wageningen de
strijd niet op. maar het schieten bleef
onder de maat. Intussen had Heeren-
veen de leemten in de Wageningse
verdediging ontdekt en na 25 minu-
ten rukte Van Wensveen op. Kist jr
werkte de aanval af: o—3.

Tien minuten later maakte Ooms
een tegenpunt, waarop Wageningen
zijn totale kracht toch nog eens in
het slotoffensief wierp. Met echter
geen ander resultaat dan voor Hee-
renveen het vierde, en voor Cees
Kist jr het derde doelpunt: I—4.

Cambuur—Fortuna VI. o—l. Rob-
ad o—l, rust- en eindstand. 2500

aouwers. Scheidsrechter Klop-
per. Cambuur was oppermachtig
maar beheerste het scoren niet.

HVC—Veendam I—o. Van Maurik
I—o. rust- en eindstand. 1150 toe-
schouwers. Scheidsrechter Van Ei.jk.
Een buitengewoon slechte wedsl
die het sterkere Veendam onverdiend
verloor.

VVV—De Graafschap I—o. Rusto—o. Vercoulen I—o. Scheidsrechter
Dorpmans. Dankzij het magere op-

nn de Venl' ioede
De Graafschap het lang uit.

AZ '67—Heracles 4—o. Rust o—o.
Grobben (eigen doel) I—o, Van Rijs-
sel 2—o. Schaafstra 3—o. Van Ri
4—o. 4000 toeschouwers. Scheidsrech-
ter Berrevoets. Heracles gaf AZ voor

tij. maar werd na het
lenadeloos ontluis-

s (Heracles) miste een

Haarlem—Willem U 2—l. Rust
Smit I—o. Van den Berg 2—o.

1. 6000 toeschouwers.
Isrechter Jonker. Het techni-

sche overwicht van Haarlem leverde
i de rust succes op.

Fortuna SC—Eindhoven o—l. We-
ber o—l, rust- en eindstand. 8600 toe-
schouwers. Scheidsrechter Schalks.
Fortuna viel voortdurend driftig aan,

bleek niet opgewassen tegen de. ■ Eindhovense afweer.
Blauw Wit—Helmond Sport 2—o.

I—o, rust, Bosdijk 2—o.
1000 toeschouwers. Scheidsrechter

Venneij. Blauw Wit was duidelijk
sterker, maar snrong slordig met de
kansen om. In de slotfase kwamen de

n danig opzetten.

DFC—PEC 2—o. Rust o—o. Bou-
man I—o, Van Oorschot 2—o. 1200

■nouwers. Scheidsrechter Brou-
wer. PEC domineerde voor rust maar

>t siectit en toen DFC met direct
spel antwoordde, was de zaak beke-

SVV—De Volewijckers I—o. Van
eren I—o,1—0, rust- en i

3000 toeschouwers. Scheidsn
Hoppenbrouwer. Een bijzonder an-
ne-;de wedsa-ijd, waarin van krachts-
verschil nauwelijks sprake was. Bei-
de ploegen misten een strafschop.

TOPSCORERS: 1. Heijnen (VVV)
11: 2/3. Van Meeteren (SVV), Hazel-
hekke (Wageningen) 10; 4. K. Kist
Jr. (Heerenveen) 9; 5/6/7. Geijsse-
laers (FSC), Bregman (Haarlem),
Haan (Heerenveen) 8; 8. Van Rooij
(Roda) 7: 9 t/m 13: Hoekstra (Cam-
buur), Bohnen (FSC), Van den Berg
(Haarlem), Coolen (Roda), De Puyt
(Willem II) 6.

De stand:
Heerenveen 19 12 5 2 29 28-10
Haarlem 18 12 4 2 28 25-11
Eindhoven 18 8 7 3 23 19-12
Wageningen 18 10 3 5 23 24-21
Roda JC 18 9 4 5 22 23-18
AZ'67 18 7 7 4 21 20-12
Blauw Wit 18 9 3 ti 21 20-14
Fortuna SC 19 7 5 7 19 24-21
FC VW 18 ti 6 6 18 20-15
SW 18 7 4 7 18 22-25
Veendam 18 5 7 6 17 21-25
PEC 18 5 6 7 16 21-23
HVC 18 6 4 8 16 20-28
Willem II 18 5 5 8 15 20-21
Cambuur 18 6 3 9 15 21-23
Heracles 18 6 3 9 15 20-24
De Graafschap 18 5 4 9 14 17-21
Fortuna VI. 18 3 7 8 13 13-21
Volewijckers 18 3 7 8 13 11-20
DFC 18 4 5 9 13 13-23
Helmond Sport 18 3 5 10 11 15-29

PROGRAMMA VOOR ZONDAG:
De Graafschap—SVV, De Volewijc-
kers—Wageningen, Heerenveen—Ro-
da JC, Heracles—VVV, Willem ll—
AZ'67, Veendam—Haarlem, PEC—
HVC, Helmond Sport—DFC, Fortuna
Vl.—Blauw Wit, Eindhoven-Cam-
buur.

Licht aan in
De Goffert

(Van onze sportcorrespondent)
NIJMEGEN, 6 dcc. — De NEC-spe-

lers werden er bijna moedeloos van.
Vanaf het beginsignaal hadden zij
het initiatief genomen. Steeds hadden
zij op het doel van Vitesse gebeukt,
maar steeds weer kon doelman Bals
overeind blijven. Als hij eens een
keer wel werd gepasseerd, dan ston-
den daar nog altijd wel verdedigers
als Gerritsen of Van de Kerkhof
klaar, die de bal van de lijn wisten
te halen. En als ook zij geen hulp
meer konden bieden, was er uitein-
derlijk nog de lat, die een NEC-treffer
in de weg stond.

Het duel tussen NEC en Vitesse
gistermiddag voor 12.000 enthousiast
meelevende toeschouwers gespeeld,
had bijna alles van e.ui derby. Er
was volop spanning en door de thuis-
club werd er bij vlagen voortreffelijk
voetbal gespeeld. Het concept van
NEC-trainer Wiel Coerver was er
duidelijk op gericht om zo snel mo-
gelijk tot een doelpunt te komen.
Maar deze opzet mislukte, al zou het
geenszins verwonderlijk zijn geweest
als de Nijmegenaren na een kwartier
spelen al op fluweel zouden hebben
gezeten.

Maar Frans Thijssen en Kees Kor-
nelis waren te gehaast met hun ac-
ties. Langzamerhand konden de Arn-
hemmers zich iets uit de omklem-
ming losmaken. Maar tot werkelijk
gevaarlijke, momenten kwamen zij
nauwelijks. Een grandioze fout in de
NEC-verdediging zorgde ervoor, dat
Vitesse toch bijna de leiding zou heb-
ben genomen. NEC-Ausputzer Pijs
speelde de bal op zijn doelman De
Bree terug, maar had daarbij niet in
de gaten dat de kleine Hofs dit door-
zien had. De Vitesse-aanvaller kwam
alleen voor de Nijmeegse doelmai,
maar zag tot zijn grote teleurstelling
zij.n schot in het zijnet uitmonden.

Bah gelukkig
Het was de enige reële scorings-

kans voor de gasten. NEC bleef druk
uitoefenen op het doel van Gert Bals,
maar deze wist zich vooralsnog
staande te houden, al had hij daarbij
niet over geluk te klagen. Toch
moest hij in de tweede helft capitule-
ren. Nadat 20 minuten voor het einde
de lichten in het inmiddels danig
duister geworden Goffert-stadion aan
moesten, omdat het voor zowel
scheidsrechter Vervoort als de 22 ac-
teurs in het veld niet meer mogelijk
was alles goed te overzien, kreeg de
thuisclub eindelijk loon naar werken.

In de 32e minuut na de hervatting
was Frans Thijssen eindelijk zijn te-
genstander, de venijnige Kunst, te
snel af. Zijn voorzet werd door spits-
speler Janssens achter Gert Bals ge-
kopt. Vanaf dit moment was Vitesse
een geslagen ploeg. Wie verwacht zou
hebben, dat de Arnhemmers alsnog
de kracht zouden hebben voor een
fel tegenoffensief kwam bedrogen
uit. Vitesse had teveel krachten ver-
speeld en moest definitief een stapje
terugdoen. NEC was nu volledig heer
en mej

Daardoor was het geen verra:

dat vijf minuten na de openingstref-
fer van Janssens De Jong de stand op
2—o bracht. Een intelligente di
pass van de voortreffelijke midden-
velder Chris Kronshorst werd door
hem vakkundig in een doelpunt om-
gezet, 2—o. In de slotminuten kwamVitesse wel even uit zijn defensieve
stellingen, maar echt gevaarlijk kon-
den de Arnhemmers toch niet meer
worden.

COERVER (NEC): „Als we niet
hadden gewonnen zou ik de spe-
lers geen verwijt hebben gemaakt.
Zij zijn blijven vechten tot het laat-
ste moment en daarvoor wil ik de
jongens graag een compliment
maken. Het zou voor ons alleen
beter zijn geweest als we in het
begin van de wedstrijd een doel-
punt hadden gemaakt. Dan zou
Vitesse een andere tactiek hebben
moeten toepassen."

BROM (Vitesse): „Mijn ploeg
heeft goed gespeeld. Er zijn vol-
doende kansen geweest om de
score te openen. NEC is mij erg
tegengevallen".

Heerenveen speelt slim

Eindelijk
zege van
Barcelona

(Van onze sportredactie)

AMSTERDAM, 6 dcc. — Barcelona
lijkt de goede weg eindelijk te heb-
ben gevonden. Na het verdienstelijk
gelijke spel van vorige week tegen
Real Madrid behaalde de door Rinus
Michels getrainde equipe gisteren zo-
waar een 2—o overwinning op het
wispelturige Granada. Een ander op-
merkelijk feit in de Spaanse competi-
tie was de nederlaag van koploper
Real Madrid tegen Las Palmas. De
Madrilenen, die nog ongeslagen wa-
ren, verloren kansloos met 2—o. Ook
Valencia, dat Real op de hielen zit,
beging een misstap door met I—l ge-
lijk te spelen tegen hekkesluiter
Coruna.

Barcelona nam al i,n de negende
minuut afstand van Granada, dn: ge-
durende het gehele duel hard en
meedogenloos te werk ging. Een ver-
re trap van Gallego kwam terecht bij
de jongste Barcelona-aanwinst Perez,
die met een boogbal scoorde. Vier
minuten voor de rust werd Juan Car-
los door Granada-verdediger Aguirra
tegen de grond gewerkt. De scheids-
rechter kende een strafschop toe, die
echter door Rife werd gemist. Barce-
lona begon zeer energiek aan de
tweede helft, hetgeen al in de eerste
minuut een doelpunt opleverde.
Asensi besloot een schitterende rush
met een gave pass naar Duenas, die
gemakkelijk scoorde. Vervolgens ont-
wikkelde zich een ruw duel, waarin
echter geen doelpunten meer vielen.
Scheidsrechter Orellana, die de ene
raadselachtige beslissing na de ande-
re nam, was de slechtste man van het
veld.

Verdedigen
FC Brugge heeft gisteren in de

Belgische competitie een geslaagde
greep naar de eerste plaats gedaan.
De ploeg van trainer Canjels won
met 3—o van Lierse SK, dat woens-
dag voor de tweede maal de tegen-
stander van PSV is in het UEFA-
toernooi. FC Brugge kwam aan de
leiding, omdat landskampioen Stan-

meibee van Manchester Oiity. VoCj
Lee was het de derde maal, dat hij j>
het boek van een scheidsrechte!
kwam sinds ihij zeven weken gelede*
een schorsing van een week en e&
iboete van 150 pond opliep. EeT
vermaning kreeg eveneens BiUJ
ißromner, de aanvoerder van Lee" 1
United. .

iDenby County hield Manohest*
Oity met superieui voetbal din be
iiwanig. Het was niet. afieen Oinophoi
delijlk :m de aanval, maar legde ib
venldien de vooi-irioede van Manche
■ler volkomen lam. Heit ee-rsto do&
ipunt ontstond uiit >een strafschop. dJ
door Alan Hinton werd benut. (De>
haid ook een groot aandeel i.n de be-
de andere treffers van Derby Coun-t!
Uit zijn passes scoorden Webster e
Durban. He' enige doelpunt vl
Mancüester City viel pas na de n'ufi
SiUim.mei'b?e werd ,in Ihet sbrafs
igeb'.ed tegen de grond -gewerkt ö
Lee benutte de toeigefcer.de penalö
Behalve de drie internationals
Manchester Oity weritdara ooik HecW
en McGovera van Derby Coun'
noteeird.

Crystal Palace. vechtend tegen dj
gradatie, zorgde voor een grote vefj
r-ass-lnig door Slieffie'd United
liefst s—l te verslaan. iDe doelpuntj

ien geseoord door de
ar Hughes (2x). Taylor. McCoi

m:idk en Badlger, d.ie dn eigen dit
■schooit. Aanvoerder Colq.u'houn v 4
Slheflßield Undted kreeg een waal
sdhuiwinig wegens ruw spel.

RESSEL
eenzaam

VITESSE BUIGT IN SLOTFASE

NEC oppermachtig

dard tegen Mechelen (0—0) een punt
verspeelde.

Trainer De Munck van Lierse,
wiens hoofd door leden en supporters
van de club steeds nadrukkelijkei-
wordt geëist, had zijn spelers opge-
dragen zich met man en macht rond
doelman Engelen terug te trekken.
Alleen Ressel en Denul mochten zich
van tijd tot tijd buiten het straf-
schopgebied begeven. Uiteraard was
FC Brugge als gevolg van deze tac-
tiek onafgebroken in de aanval doch
scoorde niettemin pas in de 30e mi-
nuut. Vercammen was de schutter.
Kort voor rust, voerde Veenstra, die
met Rijnders op het middenveld domi-
neerde, de score op: 2-0.. In de tweede helft had De Munck
Ressel vervangen door Struyf, maar
deze wijziging had geen resultaat. FC
Brugge bleef het spel kalm dirigeren
en in de 57e minuut bracht Vercam-
men aanvalsspits Lambert vrij voor
doelman Engelen, hetgeen 3-0 bete-
kende.

Anderlecht leed een verrassende ne-
derlaag tegen FC Luik. Het enige doel-
punt van de wedstrijd werd iigeleid
door een nonchalante actie van de
Brusselse verdediger Heylens, die
slecht op doelman Ruiter terugspeel-
de. De Luikenaar Vliegen onderschep-
te de bal en scoorde moeiteloos.

Anderlecht heeft er daarna alles aan
gedaan om de achterstand weg te wer-
ken doch kreeg FC Luik ondanks
fraaie acties van Mulder, Rensenbrink
en Van Himst niet op de knieën.

Studentenspelen 1973
PARIJS, 6 dcc. — De wereld-stu-

dentenspelen zullen in 1973 in Mos-
kou worden gehouden. De Italiaan
Primo Mebiolo, president van de In-
ternationale Universitaire Sportfede-
ratie, verklaarde tijdens een perscon-
ferentie in Parijs dat de wedstrijden
vermoedelijk zullen worden vi
lesjd in de pei tode van 15 tot 25 augus-
tus.

FC BRUGGE VERDRINGT STANDARD

Verrassend
De Italiaanse kampioen Inter heeft

geen nadelige gevolgen van de slag,
die het afgelopen woensdag in West-
Berlijn tegen Borussia Mönchenglad-
bach heelt moeten leveren. De Mall-
nezen wonnen de uitwedstrijd tegen
Bologna met 3—o. Boninsigna scoorde
tweemaal.

Juventus behield de leiding in de
Italiaanse competitie door een 2—l
overwinning op Torino. Beide tref-
fers werden door Capello gemaakt.
De meest verrassende uitslag was de
nederlaag van AC Milaan tegen Man-
tova, dat dit jaar .naar de hoogste
voetbalafdeling is gepromoveerd.

Gróte dienst
Dorby County heeft koploper Man-

chester United zaterdag een grote
dienst bewezen. De ploeg bracht
Manchester City een 3—l nederlaag
toe, hetgeen tot gevolg had, dat het
verrassend sterk en constant spelen-
de United in de league nu vijf punte.i
voorsprong heeft op de achtervolgers
Leeds United, Manchester City en
Derby County.

Voor de Engelse scheidsrechters
was het weer eens een drukke dag.
Liefst 41 spelers kregen in 44 duels
een boeking, terwijl er twee uit het
veild werden' gestuurd. Tot degenen,
die werden opgeschreven, behoorden
de internationals Lee, Bell en Sum-

EERSTE KLASSE
AMATEURS

EERSTE KLASSE A

De Spartaan—OVVO o—l
AFC—DCG I—l
Zilvermeeuwen—ZW 2—l
Rood Wit A—Elinkwijk o—2
Zandvoortmeeuwen—Uithoorn 2—2
Hollandia—SDW o—l
Elinkwijk 11 7 4 0 18 17-7
OVVO 11 7 3 1 17 13-3
SDW 11 6 4 1 16 18-8
Uithoorn 11 3 7 1 13 14-10
Rood'Wit A 112 7 2 11 5-9
AFC 11 3 4 4 10 14-15
DCG 11 4 2 5 10 15-16
Zilvermeeuwen 11 4 2 5 10 18-20
Hollandia 112 5 4 9 14-13
De Spartaan 11 2 3 6 7 6-13
Z.v.meeuwen 11 1 4 6 6 11-21
ZW 11 0 5 6 5 5-16

EERSTE KLASSE B

UVS—RVC 2—2
Roodenburg—Fluks 3—o
CW—De Musschen 2—2
Xerxes—Unitas I—l
Neptunus—Lugdunum I—o
Papendrecht—Gouda o—3
Gouda 11 7 3 1 17 19-4
Roodenburg 11 ö 4 1 16 17-6
UVS 11 5 4 2 14 18-9
Xerxes 11 6 2 3 14 15-12
Papendrecht 11 5 2 4 12 15-14
RVC 11 3 5 3 11 16-14
Unitas 11 3 4 4 10 16-18
Neptunus 11 4 2 5. 10 11-21
De Musschen 11 3 5 4 9 16-19
CW 11 2 5 4 9 12-15
Fluks 11 0 5 fi 5 7-18
Lugdunum 11 1 3 7 5 9-21

EERSTE KLASSE C
Velocitas—Sneek 3—l

MOVV—Leeuwarden I—o
Drachten—Emmen 1 2
CEC—Alcides 2—oGermanicus—Muntendam 2—o
Emmen 13 8 3 2 19 24-11
Oosterparkers 13 7 4 218 23-12
Germanicus 13 6 5 2 17 16-6
Drachten 13 8 0 5 16 19-10
Sneek 13 5 3 5 13 15-10
Leeuwarden 13 5 3 5 13 12-11
CEC 12 5 2 5 12 10-12
Velocitas 13 3 6 4 12 19-18
Muntendam 14 5 1 8 11 18-23
Alcides 13 3 4 6 10 8-17
MOW 13 2 4 7 8 14-29
Hark. Opeinde 12 2 3 7 7 9-17
EERSTE KLASSE D
Rietvogels—Be Quick Z I—4
Victoria Boys—R.KHW o—3
DOS'l9—Quick '20 o—lHengelo—Spel. Enschede o—oEilmermark—Enschedese Boys o—4
Ede 12 9 2 1 20 22-8
Ensch. Boys 12 7 3 2 17 19-12
SC Enschede 13 9 4 3 16 14-10
Be Quick 12 7 1 4 15 24-15
Eilermark 12 5 4 3 14 16-16
Hengelo 12 4 5 3 13 12-9
Quick '20 12 4 4 4 12 14-16
Victoria Boys 12 2 7 3 11 13-15
RKHVV 11 2 5 4 9 6-10
Quick N 12 2 3 7 7 10-18
Rietvogels 12 1 3 8 5 9-20
DOS '19 12 1 3 8 5 8-18
Quick N—Ede o—l
EERSTE KLASSE E
BW—Middelburg o—o
TOP—Helmond s—o
RKC—SC Gastel I—l
Veerse Boys—VCW 2—l

Sparta '25—TSC 2^
Schijndel—Geldrop ö-'
Sparta '25 11 7 3- 1 17 19'?
Veerse Boys 11 7 3 1 17 2l'i
DESK 11 5 4 2 14 20-flBW 11 6 2 3 14 21-.1
Top 11 3 ff 2 12 U.j
SC Gastel 12 4 3 5 11 '■-'Helmond 11 3 5 3 11 H'3
Schijndel 11 3 4 4 10 163
TSC 11 4 2 5 10 103
VCW 11 3 3 5 9 103
Geldrop 11 2 5 4 9 I',
Middelburg 11 16 4 8 "",■
RKC 110 2 9 2?'
EERSTE KLASSE F
Heer—MXC
Caesar—SVN
Roermond—Voerendaal
Minor—RlOS'3l
Sanderbout—Alman ia
Spel. Irene—SVM

Caesar 12 9 3 0 21 iK
Heer 12 8 2 2 18 23'
Almania 12 6 5 1 17 28-:
Minor 12 4 5 3 13 lo'j
SVN 12 6 0 6 12 1»'
SC Irene 12 5 2 5 1
Roermond 12 4 3 5 11 l9'j
MXC 12 4 2 6 10 i' 1 '
SVM 12 3 4 5 10 I>'
Voerendaal 12 3 2 7 8 I"'J
Sanderbout 12 2 2 8 6 lflRios '31 12 3 0 9 6 9'

Promoties Budo Bon"
DEN HAAG, 6 dcc. — Het hoff,bestuur van de Judo Bond Nederig

heeft de volgende pioniers van Jjudo in Nederland bevorderd: to< '.
vende dan: G. Schutte (70). Tot l\de dan: W. Boersma (Amersfoort)>j
Smit (Eindhoven), T. Wagej 1*(Amsterdam), W. van der I*a(Bilthovcn), J. Bontje (Den II
Schilder (Velp' en W. Luiten (fl
den), de technisch directeur vapj
Budobond. Tot vijfde dan: T. K
wijk (Dordrecht) en G. Royal*
(Maastricht).

Tony Ctirrie van Sheffield United
krijgt het volle gewicht van John
McCoryiick, centrale verdediger
van Chrystal Palace op zich. De
Londenaren wonnen verrassend

met s—l.
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OPZWEMSPRINT 59.7

Enith Brigitha
weer sneller
("an onze sportcorrespondent)
ALPHEN AAN DE RIJN, 6 dcc.

zestienjarigeEnith Brigitharan de Amsterdamse zwemclub
IJ heeft zaterdag haar Neder-

record op de 100 meter
pJe slag (25 meter-baden) scher-
r r gesteld.

L* het bad D; DiMen te Alphen aan
P*v-jn tikte zij aan na 59.7 seeon-

I-Voriige week ontnam 'zij met 59.8
ecord aan Hansje Bunschoten en
Rijnders, die tot 59.9 waren ge-

Janigzaimerlhand zullen de
rawlsters zich wat minder bij
Wijden vertonen. De jacht op
leest klassieke awemrecord I
oipitg even voonbij. Het is nu tijd
vaar duurwerk te verrichten en

wedstrijden tijdelijk taboe.
■s:" maart va.n .het voegend jaar

van de zwemsters nieuwe
prestaties gevraagd om zich te se-
Tteren voor de Olympische Spelen

* München.

Start schakelt MES uit
voor Europese beker

(Van onze sportredactie)
AMSTELVEEN, 6 dcc. — Voor het

damesteam van MES is het toernooi
om de Europese tafeltennisbeker al
afgelopen. De ploeg verloor zaterdag-
avond met 5—3 van het Tsjechische
Start Praag en is door deze nederlaag
uitgeschakeld. Jul Nutisusanta, An-
nemieke van Moorst en Sonja Heltzel
waren kansloos tegen hun sterke te-
genstandsters.

Vooral het optreden van Ilona Vos-
tova, die op de Europese lijst als eer-
ste geplaatst is, was indrukwekkend.
Zij toonde met haar droge en beke-
ken spelletjes aan, dat de Nederland-
se meisjes nog ver van de top verwij-
derd zijn. Zij kan — op een minder
orthodoxe wijze haar bat hanterend— zowel met fore- als backhand zo
snel en hard slaan, dat zelfs vele he-
ren nog het een en ander van haar
kunnen leren. Minder spectaculair,
maar wel degelijk, speelde ook de
18-jarige Blanka Silhanova, die ech-
ter niet de indruk maakte onklop-
baar te zijn. Bepaald zwak voor haar
doen waren de verrichtingen van Jana
Uldrichrova, die echter als veront-
schuldiging kan aanvoeren dat zij in
verband met een naderend eindexa-
men de laatste tijd niet zo intensief
heeft kunnen trainen. Jul Nitususan-
te verloor in de eerste partij van SU-

hanova. Weliswaar bracht Sonja
Heltzel de partijen door een over-
winning op Uldrichova weer op ge-
lijk voet, maar daarna liep Start
Praag door Vostova uit tot 4—l.
Daarna versloeg Annemieke van
Moorst Uldricova, wat de stand op
4—2 bracht.

De slotpartij ging tussen de natio-
nale kampioenen Sonja Heltzel en
Ilona Vostova 11—21, 12—21, Heltzel
kansloos en verloor met 10—21 en
B—2l.

De gedetailleerde uitslag is: MES
—Start Praag 2—5, Jul Nitisusanta
—Blanka Silhanova 15—21, 11—21,
Sonja Heltzel—Jana Uldrichova 21—
10, 21—10, Annemieke van Moorst—
Ilona Vostova 11—21, 12—21, Heltzel
—Silhanova 15—21, 16—21, Nitisu-
santa—Vostova 14—21, 18—21, Van
Moorst—Uldrichova 21—14, 18—21
21—14, Heltzel—Vostova 10—21 8—
21.

Nederlaag
o

Op de laatste dag van de competi-
tie volgens het nieuwe systeem kon
weer geen volledig programma wor-
den afgewerkt. De interland Schot-
land-Nederland en de Europa Cup-
wedstrijd MES-Start (Praag) maak-
ten het nodig dat de herenstopper
Tempo-Team tegen Delta Lloyd en
de damestopper MES-Tempo Team
naar 19 december werden verscho-
ven.

Bij de overige wedstrijden deden
zich geen verrassingen voor behalve
misschien dat Hans van der Broek,
die in het naar de topzes gepromo-
veerde TSF nog ongeslagen was, zijn
eerste nederlaag kreeg opgediend en
wel door Feike Kraayinga van Tem-
met B—2.

In de ereklasse speelden Scylla en
Steeds Hoger/TSB 5—5, waarbij die
overwinningen van Gerard Bakker,
winst van Stencel op Rob Joëls en
van invaller Peter van Schie op Pe-
ter Joëls. Onnes scoorde tweemaal
tegen. Harrie Vaessen (3). Jan Suis-
kens (2) en Joep Vaessen (1) sloegen
Maasbree naar een 7—3 zege op
Scylla 2. (Theo Bakker 2, Karel deSchie (1).
Ddta Lloyd 9 18 St. H/TSB 10 10Tempo Team 8 14 Maasbree 10 4Delta Lloyd 9 18 Scylla 2 9 0
Scyllla 10 10
■ In de dames-ereklasse werd alleenVooruit. Deze wedstrijd resulteerdeGerda de Focht éénmaal en Marie
van Dijk bleef zonder winst tegen
(2) en Marian van der Holm (1).
De Treffers 9 15 Steeds V. 10 10Mars E.S. 8 13 Maasbree 8 4
Tem. Team 9 10 Helm. '57 10 2

Annemieke van Moorst won een
Jortij voor MES in het tafeltennis
*Uropo Cupduel tegen Start Praha.

DAG FORNAESS.. . goede 5 km .. .

Keiler wijst Zweedse
sprintelite terug

, i'Van onze sportredactie)
6 dcc. — Bij schaats-

lestrij den in Stockholm heeft de
H'estduïtser Erhard Keiler in de
|Tr>ntersklasse zijn Zweedse rivalen
b,j?r Jes en Koenig op overtuigende
JJ?e verslagen. Keiler won de 500Q*er in 39,4. De twee Zweden lieten
,l"den 40.3 noteren, hetgeen een nog-

?root verschil betekent. Normaler
v as de afstand tussen Keiler en de

Bazen, die tot 40.8
i,.*'am. Marten Hoekstra stelde teleur*t 41,5.

de kilometer moest Keiler
fj-~'-.8) alben de Zweed Granath

2.6) voor laten gaan. Koenig
(",e ''d derde in 1.23.9. terwijl Bazen
i U) en Hoekstra (1.26.0) respec-

'ijk als vierde en vijfde cindiig-
Ook in de all-roundklasse ein-

en de Nederlanders niet in de1ï?- De beste prestatie kwam op
de "? van Verheyen (4.29.2), die op

V.3000 mater als twesde eindigde.
2», nnaar °P deze afstand werd de
50ne°d Claeson. m 4.27.0. Ook op de
jjf' meier eindigde deze Scandinavië!-

"erste. Zijn tijd was echter niet
v?rukwekkend: 41.3. Peiter Nottet
t? 4 hier de beste Nederlander met

I (V- In het totaalklassememt werd
Irj^soll winnaar voor zijn landgenoot

en de Nederlanders Ver-een, Nottet en Van Dijk. Vink
>fd achtste.L.jp Noorse schaatsers zorgden in

(C'ehammer voor enkele goede tij-
nationale wedstrijden. Zo

foeterden Bjoerang (4Ö.2) en
jj °enivold (2.07.4) de baanrecords op

reL en *°"0 meter. Dag Fornaess
w 3een sterke vijf kilometer, die hij
tv°n in 7.42.1. Guttormsen werd
(Y*de (7.44.7) en Olsen derde

'" ne eindklassement werd
eveneens eerste door een

j?de plaats op de 500 meter in 41.2.
?6u n eo Linkovesi is winnaari^gorden van de sprintwedstrijden

ir, 'nzell. Hij won itwee keer de kilo-
f3qeJ' en eenmaal de 500 meter
«J!;o*.0*. De beste tijd op de sprint liet
W er zijn landgenoot Haeninen no-
klletl: 39-3- De all-rounders reden een
ty lr>e vierkamp. Winnaar werd de
d Zimmermann. Hij legde
'wnVoor de Das's door de 500 en de
]ur> meter te winnen in respectieve-
n,K 40.8 en 2.06.4. De Italiaan Tonioli

eerste op de 3000 meter (4.25.2)
tho. n Koskinen won de vijf kilo-
jn 7.48.4.j>j,'i de dames verbeterde Monika

'ug het Westduitse record op de

Nederlaag Donner
DE MALLORCA, 6 dcc. —

lal v '-'fde ronde van het internaitio-
m, le schaaktoernooi, dat te Palma
ja°''dt gespeeld, heeft de Nederlander
v- Hein Donner zaterdag verloren
cUn de Joegoslaviër Liuboyevic. Na
j». 40e zet gaf de Nederlander zichwonnen. Liuboyevic heeft met 4.5
P-m' e e'ding. Donner staat met 2.51 °P de zevende plaats.

1500 meter met 1.2 seconde. Haar tijd
(2.21.8) bleek echter niet voldoende
voor een overwinning, want de Finse
Tuula Vilkas bleek nog anderhalve
seconde sneller.

Zege voor Okker
in Abidjan

ABIDJAN, 6 dcc. — Torn Okker
heeft de wedstrijd om de derde
plaats in het toernooi van Abidjan
(Ivoorkust) gewonnen. Okker ver-

sloeg Marty Riessen met 6—l en 7—6.
Charley Pasarell won het toernooi,
door in de eindstrijd met 7—5 en 6—3
van Arthur Ashe te winnen. De
drie Amerikaanse spelers en Okker
zullen tijdens hun Afrikaanse tour-
nee nog wedstrijden spelen in Libre-
ville, Yaoenda en Nairobi.

Op de tweede dag van het interna-
tionale tennistoernooi in Parijs heeft
de Fransman Pierre Barthes een ver-
rassende overwinning behaald op
Zelkjko Franulovic. Barthes deelt de
eerste plaats met Stan Smith, die zijn
landgenoot Cliff Riohey, na in de
tiende game van de beslissende set
drie wedstrijdpunten tegen te hebben
gehad, versloeg.

De uitslagen: Smith (VS)—Richey
(VS) 4—6 6—2 9—7; Barthes (Fr.)
—Franulovic (Joeg) 7—5 4—6 6—3,
Kodes (Tsj)—Graebner (VS) 7—6
6—4. Na twee wedstrijddagen is de
stand: 1 Barthes en Smith 2—4, 3.
Naatase (Roem) I—2, 4 Kodes 2—2.
5. Graebner I—-0, 6 Franulovic en Ri-
chey 2—o.

In de basketbalwedstrijd
tussen Levi's Flamingo en
MES moest scheidsrechter
Lindenberg regelmatig tus-
senbeide komen, opdat de
heren er geen bokspartij
van zouden maken. Hier
staan Mart Smeets en Rob
Bogaard dreigend tegenover

elkaar.

Derde overwinning

tafeltennisploeg
DUNDEE, 6 dcc. — Het Nederlands

tafeltennisteam heeft ook zijn derde
wedstrijd voor de tweede divisie van
de Europese competitie in winst om-
gezet. In Dundee won ons land met
6—l van Schotland. Het enige ver-
Hespunt kwam op naam van Bert
Schoofs, die van Sugden verlor.
Bert van der Helm bleef ongeslagen.

De uitslagen: Heren enkelspel:
Bert van der Helm—Sugden 21—19,
21—13, Bert Schoofs—-Yule 21—13,
21—19, Bert Schoofs—Sugden 10—21,
17—21, Bert van der Helm—Yule
21—14, 21—11. Dames enkelspel:
Veronique van der Laan—Smith
2—15, 19—21, 21—17. Heren dubbel-
spel: Van der Helm/Schoofs—Sug-
den/Yule 21—14. 13—21, 21—9.
Gemengd dubbelspel: Van derHelm/Van der Laan—Sugden/Smith
21—17, 19—21, 21—19.

Leijn Loevesijn niet
in zesdaagse Zürich
AMSTERDAM, 6 dcc. — Leijn

Loevesijn zal vanavond niet starten
in de zesdaagse van Zürich. De val,
die hij op de eerste dag van de zes-
daagse van Gent heeft gemaakt,
blijkt ernstiger consequenties te heb-
ben dan aanvankelijk werd gedacht.

De wereldkampioen heeft een
scheur in de wand van een spierko-
lom in de dij. Dr Hans Tetzner zal
Loevesijn vandaag opereren. De Am-
sterdammer zal een tiental dagen
rust moeten houden. Wim Braven-
boer vervangt hem in Zürich.

Een vinnig duel uit de handbal-
wedstrijd Niloc en Atilla. Wil van
Draanen zit klem en laat het mer-

ken ook.

Honkbalzege Italianen
HAVANA. 6 dcc. — In het toer-

nooi om het wereldkampioenschap
baseball voor amateurs heeft Italië in
Havana met 9-—2 gewonnen van de
Nederlandse Antillen. Het was de
tweede overwinning van de Italianen
na negen wedstrijden.

Badmintonsuccessen
EDINBURGH. 6 dcc. — Nederland-

se meisjes hebben zaterdagavond in
Edinburgh de finale beheerst van een
internationaal badmintontoernooi.
Joke van Beusekom bracht het da-
mes-enkelspel op haar naam door
Marjan Luesken met 4—ll, 11—8.
11—4 te verslaan. Samen met Marjan
Luesken won zij ook het dubbelspsl.
De Nederlandse combinatie zegevier-
de met 15—10 15—7 over de Schotse
speelsters Jona Flockhant en Helen
Kelly.

Shorter wint marathon
FUKUOKA. 6 dcc. — De 24-jarige

Amerikaan Frank Shorter heeft de
6e internationale marathon van
Ukuoka met ruime voorsprong ge-
wonnen. Hij nam halverwege het
parkoers de leiding en legde de
42,195 km af in 2 uur 12 min 59.4 sec.
De japanner Akio Usama werd in
2.13.22,8 tweede en de Nieuw-Zeelan-
der JackFoster in 2.13.42,4 derde.

Roel Tuinstra
op dreef

Levi's/Flamingo's is geen moment
in gevaar geweest tegen MES. Na de
nederlaag van donderdagavond tegen
Akademik was iedere speler voor
zich erop gebrand MES te overspe-
len. Een extra prikkel vormde daar-
bij de wetenschap dat van MES-zijde
nogal stevig gewed was op een over-
winning van de Zandvoortse ploeg,
Een directe reden voor de Levi's-
overwinning was voor speler Karel
Vrolijk (zeer fanatiek in verdedi-
ging) duidelijk aanwezig: „Volgens
mij is MES nog steeds geen eenheid.
Het zijn wed goede spelers maar zij
willen allemaal te graag scoren.
Daarbij komt dat er bijzonder weinig
uit de combinaties komt". Waarop
zijn teamgenoot Walter Ombre aan-
vult: „De ploeg speelde goed, toen er
gerend werd. Als MES terugvalt op
set-play gaat het mis, het gaat te
traag en het is allemaal te doorzich-
tig".

MES, met zijn vele sterspelers
(Roel Tuinstra, Roy Leysner, de
Amerikanen Mifce Childress en Bob-

by Bissant, Lex Kroder. Frans Stip-
hout), is inderdaad geen eenheid.
De ploeg mist bijvoorbeeld een echte
lange man. Childress is met 2.05 me-
ter de langste speler maar hij schiet
het liefst van ver builen de bucket.
Lex Kroder, in lengte op Childress
volgend stond tegen Levi's ook ver
van de ring, zodat voortdurend de
vijf MES-spelers in een halve cirkel
rond stonden te passen zonder dat er
een doelgerichte actie op volgde.

HANDBALCOMPETITIE

Vlug en Lenig in
formidabele vorm

(Van onze handbalmedewerker)

AMSTERDAM, 6 dcc. — „Laten we
die wedstrijd maar gauw vergeten",
was het enige commentaar, dat Aals-
meers doelman An.'ré de Gooyer na
afloop van het duel tegen Vlug en
Lenig uitbracht. Hij had er alle re-
den voor. want 21 keer had hij lijd-
zaam moeten toezien hoe de ballen
langs hem heen tegen het net flit-
sten. De Geleense gastheren toonden
zich gisteren, in eigen hal, veruit su-
perieur, waardoor de wedstrijd —vooral in de eerste helft — volstrekt
eenzijdig werd. Uitslag 21—10.

„In de beginfase moeten we ze
pakken. Met snelle aanvallen, break-
outs en schoten uit de tweede linie".
aHus had Pim Rietbroek, het „brein"
van Vlug en Lenig, zijn tactische
co-iceptie uitgestippeld. Die klopte
als een bus. Binnen luttele minuten
keek Aalsmeer al tegen een onover-
brugbare 7—o achterstand op. Vlug
en Lenig was in alle opzichten beter,
zowel aanvallend als verdedigend.

De beide schutters uit de tweede
linie, Hoeben en Van Kuyk, vormden
een constante bedreiging voor het
rammelende Aalsmeerse verdedi-
gings'blok, dat zich steeds weer ver-
heek op hun inzetten. Daardoor
kreeg de beweeglijke John Meuffels
voldoende ruimte aan de cirkel om
vandaar via sprongworpen zijn bij-
drage aan het schuttersfestijn te le-

veren. Wat er met Aalsmeer aan de
hand was. zal wel altijd een raadsel
blijven De ploeg, die aan het begin
van de competitie zo uitstekend
draaide, had twee weken met meer
gespeeld en was totaal van slag.

Jan Rinke. normaliter de grote
spielmaaher. kon maar zelden enige
vat op het snelle spel van de Gele-
ners krijgen. Schutter Elenbaas
richtte te vaak op paal, lat en over
het doel, terwijl doelman De Goover
een volslagen off-day had.

Vlug en Lenig strafte alle fouten
van de tegenstander genadeloos af.
Reeds bij rust was de voorsprong
11—2, zodat gemakkelijk in een lage-
re versnelling kon worden gescha-
keld. Dat gaf Aalsmeer de gelegen-
heid iets terug te komen. Maar ook
zonder de geladenheid van de eerste
helft etaleerde Vlug en Lenig schitte-
rend aanvalsspel, waarin vooral Hoe-
ben (zes doelpunten) en Meuf-
fels (acht) zich konden uitleven.

De Robben vierde
bij Europa Cup

HVAR, 6 dcc. — De Nederlandse
waterpolo-kampioen HZC/De Rob-
ben is dit weekeinde als vierde en
laatste geëindigd in de finalegroep
van het toernooi om de Europese be-
ker. De Robben verloor in het Joe-
goslavische Hvar achtereenvolgens
met 4—3 van het Italiaanse Pro Rec-
co, met 9—7 van het Russische
CSKA Moskou en met 4—l van het
Joegoslavische Mladost. Deze laatste
ploeg werd ongeslagen winnaar voor
Pro Recco en CSKA Moskou.

De eindstand van het finaletoer-
nooi op Hvar: 1. Mladost 6 pnt 14—8.
2. Pro Recco 4 pnt 13—12, 3. CSKA
Moskou 2 pnt 19—20, 4. HCZ/De
Robben 0 pnt 11—17.

Gefken vertrekt
In de veelheid van klasse-spelers

schuilt voor MES een groot gevaar.
Binnen korte tijd verhuisden veel
schotlustige spelers naar de kust-
ploeg en nu blijkt hoe moeilijk het is
om een oude gewoonte (en een pret-
tige!) los te laten en je spel in dienst
van het team te plaatsen. Deze week
leidde dat nog tot een conflict, Hans
Gefken, als talentvol jeugdspeler bij
Wilskracht weggehaald, geloofde het
allemaal wel. Hij zag zijn trainingsij-
ver niet beloond met evenredige mi-
nuten speeltijd en vertrok. Er zijn
sterke geruchten, dat Gefken niet de
enige zal blijven!

Bij MES is echter één speler die
zich van al het gekrakeel niets aan-
trekt. Roel Tuinstra speelt zijn eigen
wedstrijd. Hij doet dat al jaren zo en
gebruikt ook al jaren dezelfde trucs.
ledereen kent deze malle toeren
maar steeds weer worden goede ver-
dedigers door de lepe Tuinstra ge-
fopt. Ook tegen Levi's ging Tuinstra
ouderwets tekeer. Zijn spel is simpel:
schijnbeweging, te-genstander gaat
omhoog, de man die daar achter staat
gaat ook de verkeerde kant op en
dan volgt een eenvoudig maar haar-
zuiver schot. Met name Tyrone Ma-
rioneaux van Levi's zag Tuinstra dik-
wijls langsvliegen. Met 25 punten
werd Tuinstra topscorer voor zijn
Amerikaanse teamgenoot Bobby Bis-
sant, 23 punten.

Tot vijf minuten ging de wedstrijd
gelijk op, daarna begon de Levi's
Amerikaan Bill More een opvallend
schotrecital, dat resulteerde in 12
punten voor rust. De inbreng van
More was bepalend voor de 50—41
ruststand, hoewel de voor het eerst
weer in een competitiewedstrijd spe-
lende Gerhard Schreur met vele re-
bounds ook duidelijk een aandeel
had.

Sterke eindsprint
Na vijf minuten in de tweede helft

leek de wedstrijd bekeken vanuit de
fanatieke zone werd MES weggespeeld
71—53. Vanaf dat moment geloofden
de Levispelers het echter wel en daar-
door kon MES langzaam terugkomen.
Door weer solistische acties van
Tuinstra, Childress en Bissant werd
het zelfs 92—86 (met nog vier minu-
ten te gaan). Het inzetten van Levi's
aanvoerder Frank Kales en het besef

dat deze wedstrijd nooit mocht wor-
den verloren, was tenslotte voor de
Levi's-spelers voldoende. In een eind-
sprint werd MES toch nog flink te-
ruggeslagen, 109—89.

Opvallend nog in deze wedstrijd
was de blessure die scheidsrechter
Piet Leegwater opliep. Na 12 minu-
ten moest hij zich laten vervangen
door ere-divisie scheidsrechter Mar-
tij n Lindenberg, die verder geen en-
kele moeite had zich aan te passen
aan het spel.

In de ere-divisie werden volledig
normale uitslagen behaald. Fiat Stars
(met een opvallende Mike Rowland)
bleef makkelijk de baas over DED.
104—76. Een verlieswedstrijd die
DED-coach Henny Blom duidelijk in-
gecalculeerd had. Hij was al blij met
de overwinning van zijn ploeg van
vrijdagavond tegen Haarlem Cardi-
nals, 59—79. Transol RZ had met de
vermoeide Cardinals niet de minste
moeite, 107—60, terwijl Factotum
Punch Racing Agon versloeg, 75—62.

Donar bewees zijn kracht in .thuis-
wedstrijden door Suvrikri duidelijk
terug te wijzen, 94 77 en Bona
Stars tenslotte had nog enige moeite
met Landlust, 78—70. Bij de dames
slechts een wedstrijd. Hierin bewees
Fiat Stars haar zeer eenzame positie
in het huidige damesbasketbal in Ne-
derland. 808, Nederlands tweede
ploeg werd duidelijk verslagen, SO-

Nederlandse bridgeteams
eindigen als vierde

ATHENE, 6 dcc. — De Nederland-
se bridge-teams zijn als vierde geëin-
digd bij de Europese kampioenschap-
pen. Zowel in de open ronde als bij
de dames zegevierde Italië met groot
machtsvertoon. Bij de heren sloten
de Zuideuropeanen het toernooi af
met een indrukwekkende 20—0 zege
op Groot-Brittannië, dat nota bene
tweede werd. Het Italiaanse team
was in de laatste ronde bovendien
nog gehandicapt, doordat Messina
naar het ziekenhuis moest worden
vervoerd met hartklachten. Voor de
Italianen kwamen nu de paren Bella-
donna-Mondolfo en Garozzo-Meyer
in het strijdperk.

De Nedenlandse teams waren niet
erg succesvol op de laatste dag. De
dames verloren met B—l2van Tur-
kije, hetgeen hen de derde plaats
kostte. De heren venloren achtereen-
volgens van Polen (4—16) en Fin-
land (9—11). waardoor de derde
plaats toch nog naar het Zwitserse
tsam ging.

DAMES: dertiende ronde: Zweden—
Noorwegen 12—8, Groot-Brittannië—ltalië
18—2. Zwitserland—België 17—3, Turkije—
Nederland 12—8. Frankrijk—lerland 20—0,
Denemarken—Spanje 19—1 Griekenland—

Portugal 20—0.
EINDSTAND: 1 Italië 224, 2 Frankrijk

211, 3 Zweden 178. 4 Nederland 175, 5 Noor-
wegen 166. 6, Groot-Brittannië 165, 7 Zwit-
serland 161.

HEREN: twintigste ronde: Finland—
Noorwegen 14—6, Groot-Brittannië—Spanje
12—8. Frankrijk—ltalië 12—8. Turkije—
Zweden 19—1, IJsland—Portueal 11—9, De-
nemarken—Joegoslavië 19—1, Israël—Grie-
kenland 10—10, België—Hongarije 19—1,
Zwitserland—West-Duitsland 11—9, Oosten-
rijk—lerland 18—2 Polen—Nederland 16—4.

Eenentwintigste ronde: Noorwegen—
Spanje 10—10, 20
—0. Turkije—Frankrijk 14—6, Zweden—lJs-
land 16—4, Portugal—Joegoslavië 10—10, Is-

raël—Denemarken 15—5, Hongarije—Grie-
kenland 18—2. West-Duitsland—België 13—
7, Zwitserland—Oostenrijk 15—5. Polen—
lerland 11—9. Finland—Nederland 11—9.

EINDSTAND: 1 Italië 379, 2 Groot Brit-
tannie 314, 3 Zwitserland 263. 4 Nederland

252, 5. Polen 246. 6 België 226, 7 Portugal
219. 8 Oostenrijk 214.

Coureur Swart derde
SALISBURY 6 dcc. (ANP) — De

Nederlandse autocoureur Ed Swart is
in de vierde race van de Springbok-
serie, die gisteren werd gehouden te
Bulawayo in Rhodesië over drie uur,
met een Chevron 819 met een ronde
achterstand op de winnaar, de Brit
Hailwood eveneens met een Chevron
819, derde geworden. Op de tweede
plaats eindigde Attwood met een
Lola.

Royale zege Thialf
HEERENVEEN, 6 dcc. — Thialf

heeft zaterdagavond in Heerenveen
in een wedstrijd voor de eerste divi-
sie van de nationale ijshockeycompe-
titie met 14—2 gewonnen, van Ruyc
uit Utrecht. De tussenstanden waren:
3—o, s—l, 6—l.

FLAMINGO'S GEEN
MOMENT BEDREIGD

(Van onze basketbalmedewerker)
HAARLEM, 6 dcc. — De Levi's/Flamittgo-coa<:hes Jan Janbroers en Rob de

Wit hadden het zo bedacht: Met het oog op de returnontmoeting voor de Euro-
pa Cup tegen Akademik moest zeker zone verdedigd worden, als pure oefe-
ning. Maar eerst een portie man-10-man, om de tegenstander. MES, te ver-
moeien. En zo geschiedde. Waren de woorden van Jan Janbroers na 109—89
voor Levi's: „Ik heb gewoon respect voor mijn spelers. Binnen twee dagen gaan

ze erg diep. Een overwinning van twintig minuten op die uitgeruste spelers
van MES is erg goed, erg knap."

Ons Eibernest
weer op schot

(Van onze korfbalmedewerker)
AMSTERDAM. 6 dcc. — Al op de

tweede zondag van de zaalkorfbal-
competitie blijken de spelers volledig
geacclimatiseerd en worden indruk-
wekkende reeksen doelpunten ge-
scoord. De grote twee waren de«e
week Ons Eibernest met 20—10 tegen
AKC en Luto met 19—9 tegen PSV.
Naast deze waren het Blauw Wit(10—5 tegen de Danaiden) en Rohda(9—4 tegen Wordt Kwiek), die op-merkelijke prestaties verrichten.
Oost-Arnhem, AKC en het FrieseWordt Kwiek zijn de enige clubs, dienog geen enkele punt hebben ver-
overd.

Blauw Wit bleek veel sterker dande Danaiden, die verleden week zul-ke voortreffelijke schutters bleken te
bezitten, doch zakte gisteren na eengoed begin snel terug en leverdenvoor de Amsterdammens geen gevaar
meer op. Evenals de vorige week
keek Blauw Wit snel tegen een o—2achterstand op, doch met de zelfver-
zekerdheid van de sterkste voerde
het 't tempo op, schiep zich kansen
en werkte niet alleen de achterstand
weg, maar kwam zelfs met 4—2 voor
te staan. Door een botsing moest
Brugman van de Danaiden met een
hoofdwond het veld verlaten en dat
betekende een ernstige verzwakking.

Bij de rust was de stand geruststel-
lend voor Blauw Wit: 6—3. De twee-
de helft was maar matig en in deze
misère ging de scheidsrechter delen,
waardoor de wedstrijd in feite als de
bekende nachtkaars uitging. Blauw
Wit liep tot 9—3 uit voor de Leide-
naars iets konden terugdoen. Het ein-
de kwam met een 10—5 zege voor
Blauw Wit De verdere uitslagen ki
deze poule zijn: Het Zuiden-Archipel
B—9, Koog Zaandijk-Oost Arnhem
12—7 en de in de aanvang gememo-

reerde reuze zege van Luto.

De Amerikaan Scheur (links) in
duel metKarel Pastor

(ADVERTENTIE)

Een aantal dagen
een auto huren?

Vanaf f 25,- per dag
excl. BTW. En geen
cent extra per km

betalen?

Bel Hertz
voor een Ford of andere

nieuwewagen.
Amsterdam 020 - 23 85 61;
Arnhem 085-45 2488;

Eindhoven040 - 44 39 81;
Enschedeos42o-26566;

Den Haag 070- 659936/634470;
Rotterdam 010-141430/139450;

Utrecht 030 - 94 14 28.

1 ¥mm

Hertz stootaltijd vooruklaar I

(ADVERTENTIE)
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Kampong triomfeert in
kleurloos topduel

(Van onze hockeymedewerker)
AMSTERDAM, 6 dcc. — In het

westen heeft Kampong door een o—l
zege op Amsterdam alleen de leiding
genomen. HGC raakte door met 3—2
van SCHC te winnen niet verder
achterop. Maar HHIJC speelde tegen
Laren gelijk (2—2) en kan nu alle il-
lusies maar beter opbergen tot het
volgende seizoen. Bij HTCC is het
herstel van korte duur geweest. De-
butant 'Were Di bracht de landskam-
pioenen een onthutsende nederlaag
toe. o—l.

Amsterdam en Kaïmipong verbor-
gen zich in een kleurloos topduel —precies zoals verwacht mocht wor-
den — rond de middenlijn in de
loopgraven om vanuit deze stellingen
te trachten de tegenstander .bij ver-
rassing te nemen. Aan beide zijden
werd de buitenspelval driftig gehan-
teerd en Amsterdam had daarmee
het meeste succes. Dat kwam .voorna-
melijk door de aanvalsdriften van de
vier Utrechtse spitsen, van wie voor-
al Wiibo Weidema de arbiters heel
wat fluiüwerk bezorgde.

Amsterdam werd om die reden
heeil wat minder afgefloten, maar de
hoofdstedelijke voorwaartsen ston-
den dan oók heel wat minder op
soherp. Amsterdaim trachtte met ver-
re baillen vanuit het middenveld en
de verdediging de Utrechtse defensie
te overspelen. Een goed idee, zo niet
het enig bruikbare bij twee vriijwel
gelijkwaardige ploegen, die weten
dat één doelpunt waarschij-mlijk vol-
doende voor de beslissing zal zijn.
Dat het Amsterdam nochtans niets
opleverde kwaim, doordat ihet in de
aanivóJijünie aan een man ontbreekt,

» ene kant over genoeg pure
i kt om zon „Jarage" bal

te acl i en daarbij dan nog
voldoende techniek en dribbelrverimo-

gen meebrengt om een handvol op
drift geraakte tegenstanders te om-
spelen en vervoöigens dan nog ailles
naar behoren tot achter de doellijn af
te werken.

Behalve Frans Spits, die het echter
veel te druk met het werk op het
middenveld had, heeft Amsterdam zo
iemand niet. Tenminste niet als het

tegen een tegenstander als Kampong
gaat. Tegen Hilversum, BMHC, of
SCHC wanneer de tegenstander maar
lang genoeg onder druk heeft ge-
staan, lukt het een Westerbeek, een
Eeftinck Schattekerk of een Wouter
van den Berg nog wel. Maar Amster-
dam kan tegen Kampong de schaal

maar juist in balans houden, van on-
der druk zetten was ten enenmale
geen sprake. Bovendien zat Wouter
van den Berg een straf van twee
wedstrijden uit, die zijn club Am-
sterdam hem had opgelegd vanwege
de incideniten twee weken geleden in
Rotterdam, toen hij in de wedstrijd
tegen Victoria uit het veld werd ge-
stuurd.

Nu moet gezegd dait Kampong met
het arsenaal aan hele en halve of
oude internationals (Bolhuis, Litjens,
Nolet, Van Staveren, Ebbens) Am-
sterdam evenmin vaak in gevaar
heeft kunnen brengen, al wonnen de
Utrechters tenslote toch — via Eb-
bens. Het was trouwens een zeer
fraaie goal. He was dubbelop feite-
lijk, omdat Boudewijn Hoek een kei-
hard ingeslagen strafhoekslag magni-
fiek uit zijn doel hield. Maar van zijn
klomp klom de bal omhoog en werd
een prooi van de attent aanstormen-
de Ebbe.is, die de bal weer even hard
retourneerde, ditmaal hoog achter
Hoek in het net.

Dat was omtrent de achtste minuut
in de tweede speeihelft en enige mi-
nuten later redde Sebo Ebbens na-

drukkelijk de partij voor Kampong,
toen Nico Spits de tweede Amster-
damse strafcorner uitstekend in de
linkerbenedenhoek sloeg, waar Eb-
bens de bal met zijn stick zeer kil
van de doellijn haalde en tot lange
corner verwerkte. Dat werd de inlei-
ding tot een handvol lange en korte
hoekslaigen voor Amsterdam, die ten-
slotte allemaal tot niets leidden. Ook
het optreden van Frans Spits als
midvoor gaf niet de doorslag, ook al

kwam er toen aanzienlijk meer leven
in de brouwerij.

De standen: WEST: Kampong 11
—19, Amsterdam 11—17, HGC 11—
16, HHIJC 11—14, Schaerweyde 11—
13, Laren 11—9, Victoria 11—9,
BMHC 11—6, SCHC 11—5, Hilver-
sum 11—3. ZUIDEN: EMHC 11—17,
HTCC 11—14, Oranje Zwart 11—14,
MEP 11—12, Venlo 11—11, Breda
11—11, 's-Hertogenbosch 11—10, Til-
burg 11—10, MOP 11—6, Were Di
11—5. OOST: Hattem B—ls, Nijme-
gen 9—13, Upward 9—13, Union B—B,
Zwolle 9—B, Drienerlo 9—7, Arnhem
B—2, PW B—l. NOORDEN: Gronin-
ger Studenten B—l6. GCHC 9—14,
Groningen 9—13, HMC 9—lo. GHBS
9—6, IHHC B—s, LHC 9—4, Emmen
9—2.

Alles onbeslist
Bij de dames moest Amsterdam de

eerste veer laten. Gooische hield de
hoofdstedelingen op I—l. Kiki de
Wolf had de score voor Amsterdam
geopend, maar half of slecht ingrij-
pen van de Amsterdamse defensie
gaf José Vorstemans de mogelijkheid
een gelijk spel uit het vuur te slepen,
I—l. Opmerkelijk was overigens dat
in het westen alle wedstrijden in een
onbeslist eindigden.

Oranje Zwart verloor de traditio-
nele moeilijke strijd tegen Were Di,
I—o. Venlo profiteerde van deze mis-
stap echter niet ten volle, o—o tegen
MOP, zodat de schade voor Oranje
Zwart beperkt bleef.

In het Noorden vervolgde Gronin-
ger Studenten de zegereeks, 3—o te-
gen HVA, terwijl HMC LHC verplet-
terde, B—o. In het Oosten sleepte
Arnhem als enige in de afdeling de
volle winst uit het vuur, o—2 tegen
de nummer twee Union, en staat nu
met voorsprong alleen aan de leiding.

Standen:
WEST: Amsterdam 9—17, HGC 9

—12, SCHC 9—ll, HBS 9—B, BDHC
9—B, Gooische 9—7, Kieviten 9—6,
Voordaan 9—3; ZUID: Oranje Zwart
9—13, Venlo 9—13, Were Di 9—lo,
's-Hertogenbosch 9—lo, Rapidity 9—
9, EMHC 9—6, MOP 9—7, EMHC 9
—6, MEP 9—4; OOST: Arnhem 9—
14, Union 9—12, Nijmegen 9—ll,
Bully 9—lo, Upward 9—9, Apeldoorn
9_B, PW 9—5, Quick 9—3; NOORD:
Groninger Studenten 9—lB, GCHC
9—14, HMC 9—ll, GHBS 9—9, Gro-
ningen 9—lo, Graspiepers 9—6, HVA
9—3, LHC 9—o.

SPORTUITSLAGEN

l.ekkerk.—Moordr. 3—2
F.The R.Hope—DEH o—l
DBGC—Eurosp. I—l
DOK—Martinit I—l
Saturnus—FlOS I—l
Poortug.—Hellev.sl. I—o
G.LMO—DJS I—2
Puttersh.—Noord. I—2
Mei-web.—Mer. 2—2
Merweb.—Merw. s—l
Zwerv.—O.Beijerl. 5—2
H.Hardinxv—lFC o—2
CSW—Voorw. I—2
SCR—Progress 2—2
RlOS—Hillesl. B—o
Werwest—VDL o—2

BETAALD
VOETBAL

B-ELFTALLEN
EERSTE KLASSE
Go Ah EA—PSV 2—3
NEC—AZ'67 2—o
DWS—Haarlem 2—l
F'oord—Sparta 2—l
FC Utr—FC Haag o—4
Telst—FortSC 2—o
Volend—SC Camb 3—o
FC D Bosch—Bl W *—2

TWEEDE KLASSE
A: Graafsch—Vit 2—o
Volew—HVC o—l
Heracl—Wagen I—l1—1
Heerenv—PEC o—o
FC Gron—Veend I—l
B: Fort Vl—Eindh o—l
Exc—DFC I—2
Willem lI—SW I—2
Roda JC—HelmSp 3—o
MVV—NAC. 1-3

| AMATEUR
JVOETBAL |

Rapid—TDWCentr 2—2 ONA—Wilhelm. I—l
Rivalen—BPC I—O DHL—DHC I—3
De Met—Zw Sch 3—l Raaldw.-i.eon. 2—l
RKAVIC—KDO I—l DRL—TOGB I—o
n. u„„ , n B.Spart.—EßOH 2—lZeisT-BFC t?t Overm-HDVS 1-1
DEV-Saestum 0-5 £J
Rvr

mwn? ot3 DCV-ODS 1-2BVC—WOG o—30—3 Alhl H nH<! 1 oVelox—Stichtse Boys I—2 Alw'a' UUS> M

VIERDE KLASSE DERDE KLASSE
A.Bodegr.—Laakkw. 3—l

A: Holl T—Llmm I—l \DS—DOCOS I—l
Berd—Meerv'3l o—o RKDEO—Quick St. 0—l
Kolp. B.—Egm. I—l Sp.Lisse—Teyl. 3—l
RKVVS—Grassh o—o /ELO— iTEP I—l
StAdelb—LSW I—2 Alphen—Postd. 4—2
SVRijp-SVW27 2-2 „.oCL-RAVA 0-0
B: BKC—SRC I—2 VOC—Verburch I—3 I
Zouav—Petten I—3 HBS—Westlandia o—l0—1
MFC—WW 2—2 St.Volh.—Ted. o—o
Succes—Texel I—2 RKAVV—Quick H I—o
SC Spir—Valk 2—l Celerltas—Coal 2—o
C: DSOV—DCO o—l C.Texas—VCS 2—o
O GEZ—VSV o—l Holl.—Schev. o—o
DTS—Renova I—o Delft—HM b. I—C ]
KIC—A Vict 2—l Schiebr—Len.enSn. o—l
Schoten—SVV I—o WP—RKWIK 2—o
TYBB—Bloemend 4—2 Olympia—PDK I—o
D: ZSGO—GVO 3—o D.HlON—Flakkee I—4
Animo—WSV3o I—o Nieuwenh.—Transv. 3—o
USVU—Energia o—l RFC—Dubbeld. o—l
Vespueci—SLTO 2—o HOV—EDS 2—l i
DRC—IVV I—l SVW—'s-Gravend. 2—l
KW—WZ 3—4 Emma—Sliedr. I—o

WaSEdSSert J=o VIERDE KLASSE i
St. Paner—R Stran 2—o A.RLjsw—Conc.H. 2—l
Eland—TOß o—o cdA—Archipel o—o !
Volew—ASV Ar I—4 VIOS—FullSp. o—o
FlT—de Germaan o—l Foren.—WSß 4—3
F: Ahr VC—DVOS I—3 ItW—iSJC i—2
WV/H—Muiderb 4—* Hilleg.—Nispen I—l 'de Meer—Ambon o—l B.Rijpwet.—Conc. I—2
DJK—LVV o—l Altior—Flam. 2—o f
Madjoe—KßV 2—l UDO—Vredenb. O—o
G: 's Gravel—KWA I—3 Spoorw.—Warm. 3—2
Donar—Zebra's 3-0 Westerkw.—ASC 1-2
Vict-Hoogl 1-1 VTL—SJZ 2-0
APWC—ZwaIV o—l c.Wassen.—Alpn. 3—o
Baam—SDO 3—o RKSVM—ESTO 3—2 ,
Laren—SEC 2—o Kranenb.—BMT I—2
H: SCH'44-Fort s—l Paraat—ESDO 1-2 ',
DWSV—EMS 2—l Stolwiik—DONK I—l
Minerva-JSV I—l BEC—HMSH 2-0
SVF—Ultraj o—2 D. Schied.—CromvL o—o ,
MSVlD—Midi 2—l Ooiev.—VFC I—l
Meern—Vreesw I—4 SMV—DSO I—3 'Hoorn—Aeolus 4—3

Wippolder—GDS I—o 'jggjEÏÏBI I Exc' ï°—Toneg. l—o_ „. .-.- E.Waddinxv.—UNTO o—l
TWEEDE KLASSE Woerd.—Bergamb. l—o <A.ODB—VUC I—3 Moerk—Groenew. o—o
LFC—Bl.Zwart i—l Nieuwerk.—GSV o—l C

|het westen afdi II
TWEEDE KLASSE
A: Schag—Purm st B—2
DWV—Zaandijk o—l
DEM—Alkm B. I—o
Kerm—HßC I—l
Stormv—EDO I—l
Velsen—HFC o—4
EVC—Vif23 1-0
B: DOS'ol—Aalsm i—o
HMS—Hoof'dorp o—3
UW—CDN I—2
WY—JOS I—3
Meerboys—RCH I—l
Zeeburgia-Quick A 2—3
31 Wit—Hilv 0-0

DERDE KLASSE
A: ADO'2O—CSV I—l
Vict O—VIOS W
AFC34-KSV I—l
Beverw—VVß 3—l
Forest—Alw Forw 2—3
QSC—W Frisia I—o
B: Ripperda—WH s—l
HBC—Halfweg 3—l
Hekier—ZFC o—o
OSV—WMS 2—2
KFC-DSS 2—l
Zaanlan lia—WFC I—l
C: St Mart—'t Gooi I—o
VDO—TOG 3—l

Il HET NOORDEN

TWEEDE KLASSE

A. GRC—Harlingen 2—2
Roden—R.Geel o—l
Zwaagw.—Friesl. I—3
Quick—Hoogev. I—l
Jubbega—Achill. 2—l
WK—Steenw. o—o
B. Noordst.—App. o—l
BNC—Titan o—l
Sp.Assen—Noordp, I—l
Musselk.—Sp.Er. o—l
Sp.Stadsk.—WW 2—l
Nept.—Hoogez. I—l

DERDE KLASSE
A. FVC—Emmelo. o—2
Dronr.—Nic o—4
Sp.Joure—Sp.Fran. 2—2
FC Woiv.—RES I—o
Nieuwersch.—Dokk. o—l
LSC—WZS I—l
B. Warff.—Actief o—o
WiIp.B—VAKO I—O
Houtigeh —GOMOS I—o
Surh.v.—Gron. 2—l
Leek—Petze I—21—2
Gron. Boys—ONß o—o
C. DVC'59—Zw.m. o—l
sBC—Daien 2—o
VKW- SVBO 2—o
Wijst—Valtherm. o—4
Asser B.—Beil. 2—o
VIOS—KSC I—2
D. GVAV R.—WEO 4—l
FW—Gruno a—o
HSC—Forward 2—l
Helpm.—N.Buinen I—l
ïolder i—ASVB I—l

o—l

VIERDE KLASSE
\. 4.kkrum—frisla 2-3
Walden—MXV o—o
CAB—Trijnw. o—l
DTD—Bergum I—l 'Black B.—GAVC o—o j
B: Steenw.B—Vollh. o—l
Blesse—Udiros 3—2 .Oldem.—Langezw. 4—2
Lemm.—Willemso. 4—o j
Kenado—Tijnie 3—l
C. Gorred —Oldeb. I—3
31ue }.—HDT 2—3 i
Oerterp—Bakkev. I—l1—1 1

I C: VOAB—Dongen o—o
Boeim.—Kaai.B. o—o
Baardw.—Mad.B. «—1

i Gilze—Virtus 4—l
i Zundert—SVG s—o
I WVO—Vlijm. B. I—3

D: HW24—Zlerik, 2—o
I METO—Vogelw. 2—o

Houten.—Bresk. o—l
NSV—Zeel. Sp. s—o
Vosmeer—RCS o—l

VIERDE KLASSE
A: JVC'3l—Margr. 3—3
CITO—UDI'I9 I—3
Hapse B—Nul. o—o
N. Ged.—Pr. Ir. 2—o
Willy'—Bergh.Sp I—l
SES—Heeswijk o—o
B: Heusden—GW 2—o
Haarst.—RKDVC 1-»
D.Dung.—BMC o—o
OVH—RKJW I—3
TGG—Wilh. o—2
C: Kraanv.—R.W. 2—o
Strlph—MierloH. 2—l
Deurne—Mifano o—o
Liessel—Bosk. o—o
Someren—ELI 4—l
Braakh.—NWC I—l
D: Tivol—LEW 4—l
Berg—RKU. o—o
Waalre—EFC 2—l
WiIh.B.—RKVVO I—2
ESV—RPC o—2
DBS—R.W.V. 2—3
E: O. Vios—Sarto o—o
TAC—Taxand. 2—2
WSC—Velocit. o—o

1 Hieron.—DVG o—o
Nevelo—ZlGO I—4
SET—UnoAnimo I—l
F: BeekV.—lntern. I—2
Adv.—Moerseß. I—3
Be Ready—Wasp. I—l1—1
Raamsd.—UVV'4o o—o
WR—GSBW 2—2
SCO—Riel 2—o
G: VES'3s—Steenb. o—o
SVC—Schut. 1-6
Grensw—DlVO o—l
Roosend.—lODlO o—o
Oudem.—CTuz. 2—2
H: Zeel.—Biervl. 2—l
Hansw.—Domb. 3—4
Noorm. Clinge 2—2
Koew—Walch. s—l
Sluiskil—Steen. I—o

Haulerw.—Buitenp. 4—o
SVMH—Marum 2—4
D. Wolters.—Kwiek o—o
Siddeb.—SPW I—l
llaren—Am. 2—o
Borgere.—Barv. o—l0—1
Wilderv.—FroomD. I—l1—1
E. Adorp—Zeester 2—l
Hellas VC—Niek. I—o
Zuidh.—Bl.Geel 15 o—2
Bedum—Loppers. o—o0—0
GVB—N.Roden o—l
F. Smilde—Annen 2—o
Oosterw—Hav. o—2
«ISC—Amooina o—l

VHC—NAB 2—2
Cieten—Stanfr. I—o1—0
G. ENC—N. Schans 2—o
BATO—Veelerv. 2—o
Scheemda—Heil. 3—l
Bellingw.—NOVO o—o
AJtev.—Meeden 6—o
H. Weitev.B.—Prot. 3—2
TEW—«Smmersch. I—o1—0
Buinerv.—Ommen 2—6
SVBC—Schooneb. 6—3
EBO—STA 4--0

DeTub-ASVO 2-M)
Bergh-Z.Eschm. I—o1—0
ATC66-VOGIDO I—o
PF-TAR o—o
B: Hoten-Reutum o—o0—0
Enter-Tukk I—3
Nijv-Wilhsch I—l
Langev-NEO 1-2
Prem-Hect o—l
C: Doert-Terb o—2
PAX-Siïvolde o—4
VarSsev-Ajaxß 2—l
RKZVC-SpEib I—o
Grol-Unisson o—l0—1
Zelh-Longa I—l1—1
D: Dierß-SpEDS 2—o
WG-St.Jor 3—l
Sprinkh-HHendr 2—l
DW-Babberich s—l
Velpse B-Etten 3—2
E:BIWV-Brakkest I—2
BVC'I2-SCD'33 s—l
Vict"2s-Croesbß o—3
MUI-HAVO 2—l
OlympH-Z Arnh. 6—5
Arnh-MW'l6 o—2
F: ExcZ-CHRC o—2
EWV-Angeren 2—o
GOVA-Maurik 2—2
ONA'S3-Oosterb l—lOAB-SCZ 2—3
G: Eendr-Vaass. I—3
Heerde-Beekb 4—o
Eerb. B-Cblumb. o—l
Albatr-Loenerm 2—l
Emst-WIVOS o—2
KCVO-Spßrumm 4—o
H: UD-GoAhead 2—l
Labor-Kampen 3—l
SaU-VlughenKr I—l
Voorw-Wijhe 2—l
Zwß-Raalte 3—2
Broekl-Heino o—l0—1

| HET OOSTEN^^^^^^^
TWEEDE KLASSE
A: SpDoesb-AWC I—l
Hov-Theole I—l1—1
Treff-DIO'3O 4—l
Leon-Ach"29 o—2
AZC.Rheden I—o
SML-VDZ 3—o
B: ROHDA-Epe o—o0—0
Davent-SDOUC 4—l
Oldenz-ZAC I—l1—1
Dinxp-Ach.'l2 I—2
KHC-SpLoch I—oWVC-Hattem 1-3

DERDE KLASSE
A: Vosta-EMOS o—o
Wierd-Phenix I—oOSV'3l—de Zweef 3—2
Tub-GFC 3—2
LuetetEm-Borne
Almelo-PH I—l
B:WSV-WO I—f
Apeldß-Voorst o—o .
RobetV-ZwoUe I—l1—1 'ABS-Zutphania I—o
Gelria-AGOW 2—l :
HeliosD-RODA 3—l j
C: DCS-Arnhß I—l
HSaaksb-Gendr I—l
DVC-SpNeede s—l
SpDier-HSC o—l
Worthßh-Wint I—o I
AD'69-ConcW 4—l
D: SCE-Hatert 2—2 i
Spero-WAW 2—2 ]
Germania-SCH o—o0—0
JKracht-SVOr I—o
TEC-FJdenia 4—o 'Bat-Driel I—l I
VIERDE KLASSE \
A: BWO-Glanerbr. 3—o C
Losser-DSVD o—o C

| HET ZUIDEN AFD I |
TWEEDE KLASSE
A: Conc—SVD o—l
MULO—Bl.Geel 4—l
Specht—RWß I—4
Woensel—Tong o—o
ODC—Brab, 2—o
Valkensw.—Valk 2—3
Best—UNA I—B
B: MOC'I7—NOAD o—l
GOES—RKWU o—3
Axel—Alliance 7—3
RAC—Bacel I—l
RBC—Rood Wit 3—l
Longa—Baronie o—3
VIiss—RKTVV 2—o
DERDE KLASSE
A: Woens. B—ASV I—o
SBC—Gest.B. o—2
Nuenen—Reuss. Sp. I—l1—1
Blad—Hapert I—o
Veloc—Oirsch. V. o—2
DVS—Heeze I—2
B: OSS'2O—DSC o—l
M. Gest.—Jul. M (gest.)
Rhode—HVCH o—o
OSC'4S—RKSVA s—l
O.TC—Boxtel 3—l
Gemert—Zw. VFC o—l "

|| MET ZUIDEN AFD II

TWEEDE KLASSE
A: RKKol—Heerl.B. o—o
Hasl.—Schuttersv. 2—l
Eijsd.—Vijl. o—l
Rapid—KEV I—l
WW2B—KVC I—l
Limb.—Ster I—O
B: Wilh."oB—Belf. 2—3
Boxmeer—Pann. 2—l

IVenray—Brev. o—l
Venlo—Volh. I—o
Verit.—Geleen 2—o

„ „ I—l TOP'27—Achates I—l Randw.—Alkm. uitg. WLC/DES—Sw.R. j;p0 Reuver-Sust 3-1 s strawb
_

Voord. ,_2 str.Met.-Herm. ' 7
1 DERDE KLASSE "-"*' ° 's

Ap.lfiiM-^nC
w. ö [HOCKEY ~~] [KORFBAL ] IRUGBY Z)

SV Hulsb.—Sp.cl.'2s I—o I . ' nnncnriAOÜR „„.,. - .Simpelv—SVß.'6B 2—l „„„et*. Ki ASSE HOOFDKLASSE POULE A|ïïS.n)-Jtour. 0-3 EERSTE KLASSE A. Rohda-W.Kw. 9-4 AAC-Gron.
Gulpen—Walram 2—o HEREN O.Eibem—AKC 20—10 URC-'tGooi
n-Miranda—Heil I—l WESTEN Vic.Or.—Westerkw. 11—8 HRC-LSRG" 1-2* HHUC-Laren 2-2 Die Haghe-Pams 8-11 NFC-RHC
EHC—Vasesrade o—o HGC—SCHC 2—2 B. K. Zaand.-O.Arnh. 12—7 DSRG-THOR
Langeb.—Hoensbr. I—l vict—Hilv. 4—o Luto—PSV 19—9 B: AAC II—USCR
RKBSV—-Chevrem. o—l BMHC—Schaerw. o—o Bl.Wit—Don. 10—5 Afcent—RßC
Sp. Treeb —Heerl. 2—2 A-darn—Kamp. o—l Zuid.—Arch. B—9 HRCII-Werve
C: Lindenh.—ODA 4—3 ZUIDEN OVERGANGSKLASSE RCE—LSRG
RKSVN—Thom 2-0 w _Tilb. 2—2 wfstfv I —'

MHD—EMSR 1-3 2—o
WESTEN RA9KFTRAIBom-Swift'36 2-0 Di o-T A. BEP-Swift 7-8 | PMSr\E I Vfc

Obbicht-Laar 1-0 ."/jigrt.—EMHC 0-2 Gr.Geel—:ZKV 9-8 EREDIV,SIEMeref.-Urm. 2-0 »»£_MOP 0-1 HEREN JkgwC^RKEv?1- t% O°STEN 7=o Levi/sFI.-Mar.EnSt l*jXC=V^W o=o° Hattem-DHC 2-C B HKV-Pernix 15-7 jS
RKMSV—IVO 0-1 Zwolle—PW 3-1 vES—KVS 10-11 R'da^Z-Ha»rlC 'o '<>Egchel-Milsb. 4-1 0-0 de Alg.-Ready 8-* . »£&Helden—Stormv. 8-1 Union-Arnhem i—i c pKC

_
Trekv. s-7 HaarlCardin-DED 9»- ,

VIERDE KLASSE NOORDEN Tjoba-OJluis I—B DAMES

DBSV-Scharn 1-1 ££HC-U"C: afg. oosten TAFELTENNISSVME—St.Piet. 3-1 Emmen-Gron. DKOD_sOS 15-9 ' DNINIQ
RKBFC—Bunde o—3 DAMES: Rap.-DKOD 7—7 EREKLASSESweykh. 8.-VNB 0-1 " ZKC-Naas 10-9 Sev, ]a_s, HB: Keer-RKSVG 2—l WESTEN DOS-W.Blauw 10-4 I^^Uffi,,
$F-fïï* I=4 }=i SOS-Rigtersbl. 11-14 Tm^TJeltL-^
Nij'sw—Meerss 1-2 BDHC—Kieviten 0-0 NOORDEN PROMOTIE EREKLAS»' j
Sibbe—Zw.Wit o—6 HGC—Voordaan i—i Drachten—Nic 3-12 A: TSF-Tempo 111 <rf «
RKWL—W.Gr. VC I—l ~t,IDEN Quick—Asko 4—9 Phoenix-Tilb
C:Hoppel-RKONS 0-1 MoP-Venlo 0-0 £3 DeltaLlll-SVE

Rimburg-RKHBS 1-1 5=4 Klnw^-*ertß 6~7 B: TSFH-Maasv. 4
Gr. St.—Heksenb. 3-0 Di-Or.Zw. I=o ZUIDEN JCV-Valkb/AMVJ

o=l MEP-'s-Hert. !_3 RustR ._KUmop u_
3 Cict.'ss-NOAD

:RKTSV -Egge o—2 OOSTEN Deto—Eindh. 11—7 HOOFDKLASSE
gest. Buiiy-Quick i_i Etedh.-Klimop 11-| A. SwlftD..Teep

D:Stadbr.—Schinn I—o Apeldoorn—PW 0-0 Organ.—bDO i—o TOGB—TOV 9 >
Sust. B.—lJmbr. 3—3 Upward—Nijm. i—l . — . US—Scylla 111 »" .
SchinveW-VCT 2-1 Union_Arnhem 0-2 HANDBAL B: Docos-TempoTlll £j iSï^^t^F0 2l§ NOORDEN —' NevDesp-Kluii 'O 'dc

C "l HMC-LHC HOOFDKLASSE "" (Kluis d<E.wZ>£u£h. I=4 ggHC=§vr 3=o DAMES GOSSlma'ldUn,aiduna kaV'
IVS—Armada I—l rrïsD —Gron rt=l Beatr.—Swift 7—14 c-Wlhatsll-VTJO 2^>
Slekk.B.—Buchten o—l GTa^LT

(V_l Niloc—Attfla B—2 C ' Wibatsll-VTJO
Holtum-Hav. I—i HEREN Hellas-Quintus 14-11 „„ _-„ < W lbats" ?£»,
St.J.-RKSNA 3-0 WESTEN Walch.-Zeeb. 4-3 s*H-TwOUp £ge
Maasbr.-Linne 4-1 PROMOTIEKLASSE TE Belc-StAloys

P ,
F: RKSW-RKSVW 4-1 A:Rap 2-0 *„__ D-Wibats-JCVII 6^,
Altw.-RKVB 3-2 Hudito-Hill.b. o_o DAMES "" Wibats-JLVn
PSV'3S—RKAVC 1-0 DSHC—TOGO 1-1 A. WWV—Olymp.H 3—5 Treffers-Ouick I.Heel—Swalmen 3—2 Kieviten—HDM I—2 Yen K—DES 7—5 7^
Horn-DESM 3-5 B:Goois ._Ameref. „_, AVA-Deventer 11-3 „AMESVesta—Megacles 1-1 glClTHurley 2-0 B. Schutt.—EMM 6-9 „"..e».
GrFCV—Bieslo o—2 All—Be Fair uitg. Verburch—PSV 9—6 EREKLASSE
R oggel—Grash. 2—o pinoké—Kamel. o—l Sitt.—Veto 15—7 MarsEnSt-TempoT
Quick B.—Baarlo I—4 -_.-.,, klassf DVO—Athene 9—6 Treffers—Maasbree
BEVO—HBSV 2—2 "»"* „ "" DVS—Sittardia 11—12 Helm—St.Vooruit *^RKGFC—MVC'I9 s—o A:Gr.G.—Dordr. I—2 „„„„„ HOnpnKr A<s«KKoningsl.—KVC 1-1 RingP.-Aeol. 1-0 HEREN HOOFDKLASSE ,
H: America-Exc. '18 0-1 g1A'UD-Olymp.Gr. 13-15 A: RedSt.-Avanti . p
Montagn —8W27 s—o Pollux—Werve 2—o VenL—Aalsmeer 21—10 WV-Rapidity »"■

Wittenh. Wanss. o—o BiLieden—Soest uitg. B. Snelw—EMM 17—12 B: Spirit-Phoen f\
RKDEV—Meterik 3—l HBS—Kraaien I—l I Hellas—PSV 11—14 Jeep-Gossima

NUTTIGE TRIOMF
BEKKERVELD

Limburgse dames
na nerveus begin

oppermachtig
(Van onze volleybalmedewerker)

AMSTERDAM. 6 dcc.
Bijna duizend enthousiaste Friezen

hebben zaterdag in Dokkum tever-
geefs geprobeerd hun DVC naar een
overwinning op landskampioene Bek-
kerveld te schreeuwen. In het top-
duel van de dames-eredivisie tegen
DVC, met als inzet een plaats direct
achter het nog steeds ongesla-
gen Detry-Haag, triomfeerde Bekker-
veld verdiend met I—3. Ger Spij-
kers, de coach en trainer van de Lim-
burgse meisjes maar ook van het na-
tionale team, verliet dan ook na af-
loop uiterst voldaan de sfeervolle
sporthal.

Voor het publiek was ik niet zo
bang, zei Ger Spijkers na afloop,
daar moeten mijn speelsters door de
Europacupduels en de internationale
toernooien wel aan gewend zijn. Ik
had meer zorgen over de lange reis,
Heerlen-Dokkum is niet mis en ik
geloof, dat we daarvan met name in
de eerste set nogal wat last hebben
ondervonden.

In de eerste periode speelde de for-
matie inderdaad nerveus en had zij
met de opbouw van de aanval nogal
wat moeite. Een paar lelijke missers
in het achterveld werden door de
met veel elan spelende DVC-ploeg
uitstekend uitgebuit. De Dokkumse
ploeg demonstreerde aantrekkelijk
volleybal, waartegen maar weinig
teams iets kunnen uitrichten. De
jeugdigde equipe (twee speelsters

van 15 en één van 16 jaar) heeft veel
lengte en is daardoor in staat een
hoge blokinstelling te maken.

In de eerste set, toen Bekkerveld
nog niet zo goed draaide, had DVC
hiermee succes. Tot B—B bleef het
gelijk op gaan, maar toen liep DVC
weg. Coach Spijkers probeerde via ti-
me-outs bij 10—8 en 12—8 de aanval
van DVC te stuiten, maar zonder
succes. Onder groot enthousiasme
van de zaal greep DVC met 15—9 de
eerste winst.

Aparte actie
In de tweede set rukte Bekkerveld

bijzonder snel op naar een I—B voor-
sprong en vanaf dat moment keerde de
rust in de Limburgse formatie terug.
Vooral de betere afwerking van de
aanval ging nu een rol spelen. Maar
DVC gaf zich nog niet gewonnen.
Anneke Risselarde had verschillendekeren succes met haar harde smash-
es, maar in grote lijnen liep het min-
der soepel dan bij Bekkerveld.

Mientje Gielen, dit seizoen terug-
gekeerd na een verblijf van twee
jaar bij Rapid, en Marga Willemsen
sloegen soms bijzonder fel toe. Coach

Spijkers lanceerde in zijn aanval nog
een nieuwtje. Een korte snelle bal
door het midden geplaatst op aanval-
ster Mientje Gielen. Een actie, die
verschillende keren succes opleverde.
Door de grote variatie kreeg Bekker-
veld een' vaste greep op de tegen-
standster, en liep het via twee set-
overwinningen van 6—15 en 6—15 uit
naar een I—2 voorsprong.

De strijd leek beslist, na de vierde
set kwam DVC (het sporieve vlag-
geschip van de slechts tienduizend
zielen tellende gemeente Dokkum)
toch weer uitstekend terug. Vrijwel
van begin tot eind bleef de balans in
evenwicht. De beide zusjes Pranger
en de 15-jarige Jannie Geertsma en
Aikke Risselade zorgden in de aanval
voor het nodige tegenwicht. Het spel
van Bekkerveld bleef echter iets effi-
ciënter en had vooral meer inhoud.
De onverstoorbare Truus Gielen, de
beste spel/verdeelstter in Nederland,
bleef set-ups op maat produceren.
Daarnaast bood DVC op het laatst
nog de helpende hand door op een
paar kritieke momenten fout te ser-
veren. Bekkerveld won de vierde set
met 13—15 en bepaalde hiermee de
eindstand, op I—3. Zaterdag ontmoet
DVC in Dokkum het ongeslagen De-
try-Haag.

Uitslagen eredivisie: heren: Delta-
Lloyd/AMVJ—HVS 3—o (15—4, 15—9. 15—
5). Dames: DVC—Bekkerveld I—3 (15—9,
6—15. 6—15, 13—15).

HEREN: DAMES:
Delta-Lloyd/AMVJ Detry/Haag 7—14

B—l 6 DVC 7—lo
Mars/Blokkeer 7—14 Vredestein 7—40
SFC/Assen 7—lo Bekkerveld 5— 8
Robot/Tornado 7—lo Octopus 7— 8
Libanon 7— 8 Dynamo A. 1— 8
Corbulo 7— 8 SFC Assem 7— 6
US 7— 4 Valuas 7— 6
EVV/GC 7— 4 Corbulo 7— 4
Bouwlust/ORAWI Valbovol 7— 4

7— 4 AMVJ/R'dam 7— 2
HVS 8— 4 Amsterdam/Boem.
Valuas 7—2 6—o
NS Hengelo 7— 2

Twee nederlagen van
zaalhandbarploeg

1 o
TIFLIS, 6 dcc. — Het Nederlands

zaalhandbalteam heeft tijdens het
landentoernooi, dat in de Russische
stad Tiflis wordt gehouden, twee ne-
derlagen geleden.

Zaterdagavond verloor de ploeg
met 19—14 van Rusland na bij de
rust al op een 12—7 achterstand te
zijn gezet. Gisteren gingen de Neder-
landers tegen Oost-Duitsland ten on-
der. Ditmaal was de uitslag 25—13,
nadat het team tot de rust (8—7) nog
redelijk overeind was gebleven. In
de halve finales van het toernooi
worden de volgende wedstrijden ge-
speeld : Joegoslavië—Oost-Duitsland
en Roemenië—Georgië.

Rosendahl 6.35 m ver
. KEULEN, 6 dcc. — De wereldre-
cordhoudster verspringen, de West-
duitse Heide Rosendahl (met een
sprong van 6.84 meter) heeft in Keu-
len tijdens indoorwedstrijden het
verspringen gewonnen met een
sprong van 6.35 meter.

HILVERSUM
Pepernotenprtjs (2000 m met autostart):

1. Johny Walker 1.25.5, 2. Hanover D, 3. Ju-
weeltje Carlos. Toto: winn. 1,70, pi 1,40 3,50
1,70, kopp 4.40, trio 136—,

Schlmmelprijs (2440 m): 1 Jungfrau W
1.29.1, 2. Icarus Hanover. 3. Jan Hollandia.
Toto: winn. 3,40, pi. 1,30 1,40 1,30, kopp
6,10

Surprisdeprijs (le afd. 2000 m met auto-
start) : 1 Henny van Wendy 1.24.7, 2. Jody
Con Dios, 3. Ike Hollandia. Toto: winn.
7,10, pi. 1,90 2,10 3,30, kopp 27,90. trio 264,60.

St. Nicolaasprijs (le afd 1600 m met au-
tostart) : 1. Camerock 1.23,8. 2. Eric Kinley,
3. Damas. Toto: winn. 5,10, pi 2,20 2,60 3—,
kopp 14.10

Marsepeinprijs (2000 m met autostart): 1
Fiery Spencer 1.23.5, 2. Ingrid Hollandia, 3.
Farah Belwin. Toto: winn. 12,80. pi. 7.10
3,40 2,50, kopp 25,80 trio 2716—,

Allround stayersprijs (3800 m): 1 Fla-
mingo Six 1.23.3, 2. Treize F, 3. For Ever.
Toto: winn. 1,60, pi. 1,70 2,—, 3,50, kopp
3,80

Zwarte Pietprijs (2040 m): 1 Gratie Nor-
ton 1.24.4, 2. Edoublaise, 3. Ina. Toto: winn.
3.70, pi. 1,50 2,10 1,30, kopp. 3,-. trio 117.80.

St Nicolaasprijs (2e afd 1600 m met au-

UITSLAGEN
KOERSEN

tostart): 1. Gay Rodney 1.21.9, 2. Hanneke
Tabor, 3. Thea Alkestis VE, Toto: winn.
6—, pi. 1,70 1,90 1,20, kopp. 4.—

Speculaasprijs (2400 m): 1 Jezebel 1.258,
2 Alexide Hanover, 3. Iris Way. Toto:
winn. 13,50, pi. 5,70. 1,80 1,50 kopp. 7,80, trio
859,40.

Surprlseprijs (2e afd 2000 m met autos-
tart): 1. Indra Ahadow 1.23.1. 2. Isnathan, 3
Jelle v. d. Lende Toto: winn 5,20, pi 2,10
1,602—, kopp 4,10

Totalisator-omzet f 396,401—,

WOLVEGA
Jople the Saint-prtjs (a&tand 1940 m)

(eerste afdeling): 1. Jaguar Gregor 1.Jü.4. 2.

Immortelle. 3. lonilka. Win. 5.70. pi. 2.20 1.90
3 90. kopp. 4.80, trio 352.80. Tweede afde-
ling: 1 Jea 1.28,6, 2. Ilovier, 3. Jatshiin. Wim.
16 10, pi. 3.40 250 7.20. kopp 1070 Ver-
bonds-prijs (13200 m): .1. Imm Sprookjeslhof
1 29 4 2 Intrud'er. 3. Imca. Win. 5.30, pi. 2.20
2.70 9.10, kopp. 4.20, trio 1220.70. Charles
Scott-prijs (2i200 meter) (eerste afdeling):
1. Gamecock 1.24j6, 2. FramMe Scotch. 3.
Gravin Rilt» W. Win. 3.80, pi. 1.50 150 1.70.
kopp 7.90. Tweede afdeling: 1. Ereprijs
1263 2 Freddy Scötoh. 3. Flevo. Win. 5.20.
pi 140 160 1.60, kopp. 13.10 Sir Kerrigan-
nriis (11940 meter): 1 Goede Vrijdag 1.24.8.
2 Bond. 3. GamWer. Wim. 18.00. pi. 2.70 1 60
430 kopp. IH.OO. trio 7156.80. Koliprijs (2200
meter)- 1. Imimer Wieder 125.6, 2. Hertogin
van Gelre, 3. Frieda Zele W. Win. 3.90. pi.
130 270 2.30, kopp. 6.30, trio 355.70. Jaco-
ba-prijs ('1460 meter): 1. Kstara Woelwater
132 - 2 Kate Performer, 3. Kwiedom. Win.
370 pi 110 1.10 1.10, kopp. 6.70. Veronioa
Scott-prijs (2200 meter): 1. John vam Zorka
126 8 2. Izamto R, 3. Hiniopila. Win. 2.70.
pi 150 1.80 1.60, kopp. 9.90, trio 558,—.

Breakwav Scott-prijs 3200 meter): 1. Joy-
ce vam. Enter 1.32.3, 2. Judy Lee P. 3. Judea
L Win. 13.50, pi. 2.40 1.60 2..10. kopp. 30.60.
Totale omizet: ’214.097.—.

HVS smasht, maar het blok tA
DeltaLloyd/AMVJ is paraat. 1

Levendig volleybal in Dokkum

Ook Hongarij
bij laatste acht

SOFIA, 6 dcc. — In de laatste i
strijd van groep 2 in het toernoo'
het Europees
landenploegen versloeg Bulgarij'
terdag in Sofia Frankrijk met ij
Bij rust was de stand o—o. De 'gaarse doelpunten werden gen?'
door Jekok (47e minuut) en >W?
lov (28), voor Frankrijk sc«*
Blanchet (84).

In deze groep plaatste Hong*
zich voor de kwartfinales. ~Eindstand: 1. Hongarije 9 pu":
Bulgarije 7 pnt; 3. Frankrijk 7 {W
Noorwegen 1 pnt.

IZMIR — Turkije heeft zondaê
Izmir met I—o (rust 0—0) gewoj*
van Polen in de laatste wedJ'
voor groep 8, waarin
zich al plaatste voor de kwart-P
les. Het beslissende doelpunt in 1|
werd in de 52e minuut gemaakt *,
Cemil. De eindstand is: ~1. West-Duitsland 10 pnt, 2. PoV
pnt, 3 Turkije 5 pnt, 4 Albanië 3 ij
Balk oppermachtig

omniuinkampioenschan
ROTTERDAM, 6 dcc. — De co**

renten van Klaas Balk op de "
zullen volgend jaar september ï
moedelijk een zucht van verlic|r
kunnen slaken. Dan namelijk ziR
Olympische Spelen van MüoJachter de rug en zal Balk overf*
naar de rijen van de
Op die manier zal dan eindeljjv
mand anders de kans krijgen/
nium-kampioen van Nederlai»
worden.

Op het hout van het Rotterón
sportpaleis Ahoy was daar nuj
geen kijk op. Met een schier ’■looflijke overmacht prolongeerde,
tweeëntwintig!]arige renner uit jj
hoevedorp het begrip van zijn **zijdigheid-karnpioenschap. .

Was Balk vorig jaar in de ki*
mentsritten en in de achtervowj
nog te kloppen, deze keer werd,
een „grand slam" —Vijf keer werd de naam van Bal*,
geroepen als triomfator. Zijn Jj
uitgang bleek met name op de SPj
Op dit onderdeel werd Balk vej
door de Schiedammer Breur, ,?
als een ware meester dichtte hiJj
gat dat tenminste twintig ItLj
groot was. Het meest echter w|ÏÏ
de ongeveer tweeduizend
wers geïmponeerd door de
tingen van Balk in de aehtervofc
Op dit onderdeel (over vier kil°j
ter) was hij maar liefst 7.2 scco"1
sneller dan zijn naaste concurrent-
Klok opvolger Hopste

DEN BOSCH, 6 dcc. — Tot voO*J
ter van de afdeling Noord
van de KNVB is gekozen de hef Ji
Klok. directeur van het bankiers J
van Lansahot te Den Bosoh. De 'H|
Klok wordt opvolger van de h« e J,
H. F. Kopster.

JeVolLsLrant van MAANDAG 6 DECEMBER]]

DOELPUNT EBBENS VELT AMSTERDAM Frans Spits maakt bijna de
gelijkmaker tegen Kampong.
De Utrechtse doelman ziet
het somber in, maar krijgt
op het laatste moment steun
van Paul Litjens die de bal
uit het doelgebied transpor-

teert.
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j°ei belde ik de directie en
Lf,eeë Dona Margarita aan de te-
F°On; Carlos was een dagje de
Jjjd uit. Nog geen bericht uit Ma-?.l»Ua, uileraard. Ze vroeg

hoe Elizabeth en ik
'"len waren opgeschoten en
?* blij dat het meisje ook eens
P 1verzetje had. We moesten

J* vaker doen; Senorita Whit-*y Was veel te serieus.j ê had al afgebeld voor ik be-j~'ht dat ik had moeten zeggen
ï* ik het op de onkostenreke-
'nê zou zetten, als ik van haar
l lodig voor gigoio moest spe-

? Maar dat was ik immers
al van plan?

jj*l toen kwam ik einde 1ijk aanFJ 11 Wayne toe. En hij droegP steeds de Coll met dej"[a alf-eentimetersloop hoog op
? heup. Zoiets geeft een mens
P gevoel van veiligheid in een

wereld, hoewel ""'--f schot in voorkwam waarin
sjiiet helemaal geloofde, heu-

op vijftig meter af-
JJ'd, vanaf de rug van een
Irfd notabene.

ja, als je een wapen af-|3jrt moet de kogel toch ergens
Ik bedoel, al die

over Wild Bi 11 Hickock
{J* op een afstand van tachtig
J*'er een vent dood schoot of
J*nsen die vogeltjes uit de
JS?li schieten bij het eerste
jj?°t nou, die zijn waarschijn-
J* allemaal waar. Maar het is
f* Waar dat het ze elke keer?■ Als je maar vaak genoeg

ü'et, moet je vroeg of laat ge-
i hebben.

■?* na dit fraaie stuk denk-
Prk tracteerde ik mezelf op een
cV Strega's en ging vroeg naar

k^ e volgende dag begon kalm.
teelde Elizabeth en vroeg of ze

lunchen, maar ze hadP één afspraak mete en hande-
Pf- Maar ze klonk werkelijk
T** het haar speet. Mij ook. al

wist ik niet precies waarom. Ze
had iets, een zekere hardheid,
een harde onschuld, vakman-
schap zoiets. Ik bedoel, ze gaf
ergens om, en de meeste wijven
geven er alleen om of hun
schouderblaadjes wel recht zit-
ten en dikwijls dat nog niet eens..

Het beviel me in haar, maar
het maakte me ook een beetje
bang.

Dus lunchte ik vroeg en al-
leen, keek de Zeitung door. en
toen ik terug kwam lag er een
brief dat ik Carlos moest bellen.

„We vertrekken over een paar
dagen uit Venetië", begon hij.
„Als we dan tenminste al bericht
uit Managua hebben. Dus ik zou
maar eens beginnen na te den-
ken over uw... uw problemen."

„Goed. Via Griekenland lijkt
me nog steeds wel wat".

„Dat duurt te lang. man. We
hebben belangrijke dingen te
doen."

„Waar gaan we dan heen?
Florence? Rome?"

Hij zweeg even, toen: „Nee.
Wenen".

„O?" Nou, mij kon het niet

scheien. „Goed. Dan zal ik be-
ginnen te denken".

~U hebt in Oostenrijk toch
geen moeilijkheden gehad?"
vroeg hij, op een vuil toontje.

„Niet dat ik weet".
„Mooi zo. Zodra we van Ma-

nagua gehoord hebben beleg ik
nog een bijeenkomst".

En dat was dat.
Dus ging ik vlijtig zitten den-

ken, zoals ik beloofd had. Maar
hel hielp niet erg. Hoe dan ook,
tenslotte had ik één idee. Niet
bepaald stralend, maar ook geen
complete duisternis. En dat was
maar goed ook, want vieren-
twintig uur later belde Carlos op
om te zeggen dat Managua toe-
stemming had gegeven en dat
we over een uur bij elkaar
moesten komen.

Ditmaal koos ik het Marine-
museum, bij het Arsenale. In het
oog lopend, maar niet bepaald in
het centrum en voor mensen als
wij een zeer onwaarschijnlijk
ontmoetingsoord. Ik was trou-
wens tóch al van plan geweest
er heen te gaan; het bestaat
voornamelijk uit scheepsmodellen
en ankers en zo, maar ze hebben
ook een aantal leuke ouderwetse
machinegeweren en torpedo's en
dergelijke.

Elizabeth en ik kwamen tege-
lijk aan; Carlos en Donya Marga-
rita een minuut of vijf later.

„Bedoelt u." begon Elizabeth,
„dat Managua toestemming heeft
gegeven om de Poussin en het
portret van Cordoba te kopen?"

Dofia Margarita knikte. „In-
derdaad. Te zeggen dat het niet
absoluut zeker is, maar dat we
de kans niet mogen laten lopen."

Elizabeth knabbelde naden-
kend op haar lip. „Nou, ze zuilen
zelf wel weten wat ze doen ...
En ik neem aan dat niemand kan
bewijzen dat het de echte Cor-
doba niet is."

Carlos zei: „Misschien ontstaat
er een kleine controverse over.
Dan krijgt het musuem wat pu-
bliciteit, begrijpt u."

„0... als ze maar weten dat
ik niets kan garanderen, behalve
de ouderdom van het schilderij.

Dan zal ik Faggioni maar bellen
en zeggen dat het doorgaat. Is
het geld er al?"

„Het wordt telegrafisch over-
gemaakt. Het kan er vanmiddag
zijn." We maakten een wande-
ling langs wat er zoal tentoonge-
steld stond — onder andere zon
tweepersoons onderzeeër die wel
iets van een uitgegroeide torpe-
do heeft en die moest je min of
meer berijden als een paard, im
kikvorsmannenkleren. De Italia-
nen hadden hem zelf uitgezon-
den, herinnerde ik me.

„Dat zou pas eens een goeie
plaats voor een geheime bijeen-
komst zijn," zei ik. „Je huurt ge-
woon twee van die dingen en
spreekt op de bodem van de la-
gune af."

Dofia Margerita glimlachte.
„Liever niet, Senor, om deze tiid
van het jaar. Maar hebt u er al
over nagedacht hoe u naar
Zürich wilt gaan?"

Zon onderzeeër zou trouwens
ook erg nuttig zijn in de smok-
kelbusiness; ik bedoel je vaart
gewoon even de Adriatische Zee
door, de hoek om naar Joegosla-
vië of Triest. Zou niemand het
ooit geprobeerd hebben?

Ik zei :„De Cordoba is eigen-
lijk de enige moeilijkheid, niet-
waar? Ik bedoel, met die Poussin
is niets aan de hand — die kan
Faggi over een paar dagein zelf
naar Zürich versturen."

Elizabeth knikte. Vervolgde
toen minzaam: „Maar wat die
Dürer betreft is er natuurlijk
wél een kleine moeilijkheid. Ze
zullen er waarschijnlijk niets te-
gen hebben dat hij het land uit-
gaat, maar we schijnen er helaas
helemaal geen papieren van te
hebben. Zelfs geen kwitantie om
te bewijzen dat hij niet gestolen
is."

(Wordt vervolgd)

TELEVISE
MAANDAG
»rf|and I

Schooltelevisie
K * De Fabeltjeskrant.
).ï * Journaal.

AVRO's Toppop: we-
kelijkse hitparade.

_.
* Boekje Open: een prof:

waarin jonge mensen hun
11, favoriete schrijver ontmoeten.
ÖJ * Journaal.

Peyton Place

l.i1 * Karakter, TV-spel van Walter
van der Kamp (dl 2i.

ïkC AVRO's Televizier Magazine.
zeggen de mensen dat ik

m hen?. TV-serie.
H.l- * Journaal.

TELEAC: Spaanse les — les 3.

K|"*nd I. 10.00 (Kl Nieuws. 10.05
KL Reportages van buitenlandse

11.10 Informatie!
correspondenten 10.30 (Kl

Kwaliteiten en muziek. 11.10 Infor-
■ifsmnia. 12.00 (Ki Amusements-

12.40 (Kl Internatio-Ki Persoverzicht. 12.50—13.20 Re-
KË?es van buitenlandse correspon-
Pl?1- 16.15 (K) Journaal. 16.20 lK>
*W\de kinderen. 16.50 Het sprookje
K Moos en Farnkraut. kinderpro-
S?'na 1700 Kinderfilm. 17.10 (K)
fljf'Wederen door bekende artiesten.

(K) Journaal (Regionaal
jCT»mma: NDR: 18.00 (K) Ein Jahr
ISlii So'i«tag. tv-serie. 18.30 (K) Ac-
IN* ten- 18-45 <K > Zandmannetje.
BC<K) Sportjournaal. 19.26 (K) Act.BS?*rnma 19.59 Programmaover-
*i WDR: 18.00 (K) Regionaal
jiys 18.05 (K) Weekoverzicht.
*( tDie Kramer, tv-serie. 18.40 Hierfc*>eute. 19.15 (K) Kinderprogram-
}.) 19.25 (K) Show nach Wunsch).
Bj| IK) Journaal en weerbericht.BJ. <K) Fiilmreportages. 21.00 (K)
EJI r?ge over de Camarque 21.45

22 30 (K) Journaal,
pJ(J!,eriiaar en weerbericht. 22.50
L van Clemens Krauss, dirigent.

KSS""! 11. 17.30 (K) Nieuws enKJpetïcht. 17.35 (K) Unsere kleine
Dit 18.05 (K) Actualiteiten en mv-Pljj 18.40 Amusementsprogramma.
Rjj 'K) Frei nach Mark Twain, tv-
■jH-, 1945 (K) Actualiteiten en weer-Pil,."' 20.15 (K) Filmreportage over
P*».,. Aansl.: Nieuws. 21.00 (K)
IW 'm Aansl. Filmkritiek. 22.45 (K)

Nederland II

18.45 + De Fabeltjeskrant.
18.55 ■*" Journaal.
19.05 * KRO: Lippy de Leeuw teken-

film .
19.10 -k Pebbles en Bamm-Bamm, te-

kenfilm.
19.39 * Blootsvoets in het park (Ba-

refoot in the park), TV-serie.
■;n.f)o ir Journaal.
20.21 KRO: Weet ik niet: een film

over de stille wereld van het
dove kind.

21,18 Herinneringen aan Fernandel:
De koe en de gevangene (La
vache et le prisonnier), speel-
film.

23.05 ■*" Journaal.
23.10 TELEAC: EHBO — les 13

(herh).

Nieuws, weerbericht en kommentaar.
23.00—23 30 FilmCorum.
Duitsland 111 (NDR). 19.00 (K) Habla-
mos Espanol. (12) studieprogramma.
19.30 (K) Urngang mit der Verwaltung
(12) serie uitzendingen. 20.00 (Ki
Journaal en w.-eibr. :- t 20:5—22.23
Berliner Werkstatt: 20.15 (Ki Die
Leute Un Schrank. (4): Literaire uit-
zending. 21.15—22.25 iKi Zum Thrma
Literaturbetrieb (5) serie uitzendin-
gen.
Duitsland 111 (WDR). 8.20 IK) 10.05
(K) 12.00 (K) Schooltelevisie 18.00
(K) Schooltelevisie. 18.30 Duitse les
voor Duitsers. (12). 19.00 Programma
voor Italiaanse werknemers. 19.10 (Kl
Zandmannetje. 19.15 (K) Prisma van
het Westen. 19.45 Regionaal nieuws
19.55 Kommentaar. 20.00 (K) Journaal
en weerbericht. 20.15 Gesprach unter
Fremden (IVI Talking to a stranger).
tv-spel. 21.45 (K) TV-kritieken.
België Nederlands. 18.00 (Kl Fabel-
tjeskrant. 18.05 (K) De Woudlopers.
jeugdfilmserie. 18 30 Elementaire eco-
nomie (11), studieprogramma. 19.05
Sport. 19.33Keurig Frans en zoeklk-ht
19.39 Mededelingen en weerbericht.
19.45 Nieuws. 20.10 (K) Documentair
programma. 20.55 Een ver land. TV-
spel. 23.25 Nieuws.
België Frans 18.05 Kort Nieuws. 18.10
(K) Voor de kleuters. 18 25 Voor de
vrouw. 18.55 (K) Voor de kleuters.
19.00 Religieus programma. 19.30
Sport. 19.45 Journaal 20.10 (K) Fran-
cois Gaillard ou La Vie des autres,
TV-serie. 21.25 Situation 71. 21.55 (Kl
L'Escadron Volapuk satirische film.
Aansluitend Journaal.

MENU
MAANDAG

Gelderse schijven
Gesmoorde uitjes

Gebakken aardappelen
r Kwarkbananen
K ""'«Je uitje»

kleine uitjes — S eetlepels
Pk) 4 worteltjes — scheutje witte

zout en peper — half blikje— aardappelmeel — ge-
Peterselie

C*t( Ac uitjes schoon en fruit ze in
r°nd om mooi bruin. Snij de

L Uj.. n aan plakjes en voeg ze bij
Cj'uites 'n cle Pan- Giet er een
|vl>Je Je witte wijn bij met een half

en laat de groenten heel
KL V» *>aar stoven. Strooi er zoutEjt srs5rs gemalen peper overheen.
K*W* 0p een zeer uitgelekte dop-
IlsNta *°e en 'aa* alles goed warm
(' Bind het stoofvocht met een
RN Jetlepel aangemaakt aardappel-
Cii. r°°i er vers gehakte peterseliePtt,"e«n.
L ós^ananenJJJIit^6 magere kwark - scheutje
E) .~~" 2 eetlepels suiker — 3 bana-Ejfc.?aP van een halve citroen - 2
Kl?!)» geschaafde amandelen
Km" n boter-|i?j|Jie kwark luchtig met enkele
llh* tü-i melk- Breng ze op smaak
t? «„ 'ker. Snij de bananen in plak-

g ze op de bodem van een
K'f|WScnaal Giet er net citroensap

Iqjf «ii ,n- Leg er vervolgens de kwark
l£? Fe dit aves oed koud wor-
\*£ OH*5 de geschaafde amandelen

ie rondom mooi bruin. Snij de
op een zee* uitgelekte dop-

|v ->:e magere kwark — scheutje
InL**i f0 van een na^ve citroen — 2lw*l)j'aat dit alles goed koud wor-
|L,«trJJd bruin in een klontje botertuf' ze vlak voor de maaltijd over

MORCEN
Kopje kippesoep

"egrilieerde saucijzen
, Poolse bloemkool

\ *röapp e len met botersaus
'«-'grilleerde saucijzen heeft u

kleine saucijzen of braadworst
'i zelf kleine saucijzen kunt

~..'. " 100 gram dun gesneden ont-
,'{, - 12 kleine uitjes - enkele
"aden - i eetlepel olie - gril-
len.e Poolse bloemkool heeft u no-_

klontje boter — 2 be-
*ts~l " 1 hard gekookt ei - gehakte"e - zout.

in kleur

VOOR HET ISCM-FÉSTIVAL in
1972 (Graz) heeft de jury van de
Nederlandse sectie van de Inter-
national Society for Contempo-
rary Music de volgende werken
geselecteerd. Peter Schat (The-
ma), Jan van Vlijmen (Omaiggio
a Gesualdo), David Porcelijn
(Requiem), Jos Kunst (Arbo-
real), Ton de Leeuw (Lamento
Pacis en Music for Strings) en
Enrique Raxaoh (Paraphrase).
Een internationale jury zal nu
bepalen welke van die werken
voor uitvoering in Graz in aan-
merking kamen.

SIMON VINKENOOG laat tot en
met 8 december sprakeloos
speelgoed zien in het literaire
café De Engelbewaarder te Am-
sterdam (Kloveniersburgwal).
Plakboeken, affiches, collages,
tekeningen, geïllustreerde ge-
dichten, tibet-prenten en andere
vormen van „toegepaste poëzie"
zijn tentoongesteld „om in stilte
te bekijken". Vinkenoog wil
graag met bezoekers van ge-
dachten en ideeën wisselen
„maar met niemand in discussie
treden".

DE ENGELSE DANSERES SE-
RAPHINE LANDSDOWN zal dit
seizoen bij het Nederlands Dans
Theater werkzaam zijn. De laat-
ste jaren heeft zij gedanst bij
het London Festival Ballet en
bij Geoff Moor's Company. Voor
de London Festival Ballet-
workshop heeft zij twee ballet-
ten gemaakt Altitude 10.000 en
Alpha-omega. Bij het Neder-
lands Dans Theater begint zij op
9 december met een der hoofd-
rollen in het ballet Keep going.

GALERIE BINNENKANT 48
(Amsterdam) houdt voor de
dertigste keer een marathon-ex-
positie. Van zaterdag 11 decem-
ber 5 uur tot zondag 2 decem-
ber 15 uur worden behalve
schilderijen van zes jonge Ne-
derlandse kunstenaars ook de
zelfportretten tentoongesteld die
zeventien zondagsschilders heb-
ben gemaakt voor het tijdschrift
Avenue, ter gelegenheid van dé
honderdste kunstrubriek van
Avenue.

NEDERLAND GISTEREN:
Weer wtn4ner|ield max tem». neeralac

AMSTERDAM geheel bew. wzw 2 9 0
DE BILT geheel bew. zzw 2 7 0
DEF.LEN mist zw 2 fi 0
F.ELDE mist wzw 5 9 0
EINDHOVKN geheel bew. windstil S n
DEN HELDER mist wzw 5 9 0

R'DAM geheel bew. windstil 8 O
TWENTE geheel bew. zw 2 fi n
VLISSINGEN geheel bew. z 1 O
ZD-LIMBURG geheel bew. zzw 2 5 0

EUROPA GISTEREN:
ABERDEEN onbewolkt nno 2 10 0
ATHENE ' lichtbew. n 7 13 0
BARCELONA geheel bew. ono 10 13 0
BERLIJN geheel bew. wnw 8 9 0.1
BORDEAUX lichtbew. no 3 0
BRUSSEL *waar »ew- *._ „, 1 7. <>
FRANKFURT zwaar bew. windstil 0
GENÈVE geheel bew. nnw 2 0
HELSINKI geheel bew. w 3 O
INNSBRUCK lichtbew. nw 1 — —KOPENHAGEN geheelbew. wnw 10 9
LISSABON zwaar bew. no 3 18 0
LOCARNO zwaar bew. windstil 9 0
LONDEN onbewolkt no 4 8 0
LUXEMBURG geheelbew. ono 8 12 1
MADRID motregen nw 3 10 22
MALAGA half bew. ono 5 15 10
MALLORCA geheelbew. z 2 5 o
MÜNCHEN onbewolkt nnw 5 15 0
NICE geheel bew. windstil 2 0
OSLO geheelbew. no 3 3 0
PARIJS onbewolkt nno 3 1« o
ROME onbewolkt wzw 6 13 0
SPLIT zwaar bew. w 2 4 O
STOCKHOLM regen -wnw 7 8 1
WENEN onbewolkt n 2 0
ZÜRICH onbewolkt windstil 8 0

BUITEN EUROPA GISTEREN:
CASA BLANCA
ISTANBOEL regenbui w | 15 15
LAS PALMAS licht bew nw 8 15 0
NEW VORK zwaar bew. windstil 19 0
TEL AVIV
TUNIS zwaar Dew. ozo 5 18 0

MINI-MUZE

RADIO
MAANDAG
HILVERSCM 1 (402 m en FM-kana-
len). NCRV: 7.00 Nieuws. 7.02 Het
levende woord. 7.07 (S) Preludium 1
Klassieke muziek (gr) 7.30 Nieuws.
7.41 Hier en Nu: acutaliteiten 7.55 (S)
Preludium II: Klassieke muziek (gr.)
8 10 Te Deum Laudamus. gewijde mu-
ziek (gr.) 8.30 Nieuws. 8.41 (Si Po-
dium voor de vrouw. 9.10 (S) Pla-
termleuws. 10.00 Theologische Ether-
leergang. 10.30 Nieuws, 10.33 (S) Voor
de zieken. 11.30 Hier en Nu: actuali-
teiten. 11.32 De kleine wereld, ver-
volghoorspel. (d1.:9) 11.55 Mededelin-
gen. 12.00 Los-Vast: gevarieerd pro-
gramma. (12.10 —12.15 Boekbespre-
king. 12.21 Voor boer en tuinder. 12.26
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw. 12.30 Nieuws. 12.41-12.50 Hier
en Nu: acutaliteiten. 13.00—13.04 De
tafel van drie). 13.H0 (Si Omroepor-
kest en zangsoliste: operamuziek. 14.05
Schoolradio. 14.30 (S) Sopraan en pia.
no moderne liederen. 15.0 SGerefor-
meerde middagdienst. 15.30 Nieuws.
15.33 In 't zilver, programma voor ou-
dere luisteraars. 1630 Voor de kleu-
ters. 16 45 Radiostrip voor de kinde-
ren. 17.00 (S) Lichte orkestmuziek.
Overheidsvoorlichting: 17 20 Freek
van Wel bespreekt het hoek samenle-
ving in een grer
Nieuws. 17.32 Hier en Nu: acutalitei-
t-n 18.00 (Si The Harhour Jazzband

Politieke Partij 18.19 Uitzending van
de Anti Revolutionaire Partij. NCRV:
18.10 Nieuws. 18 41 Toelichting bij het
nieuws 18.47 (S) Bandstand: Tuba-
kwartet E.O. 19.00 Wij hebben een
woord voor de wereld: muziek, infor-
matie en berichten met om: 19.04 Re-
formatie en Reveil. 19.20 Klankbord.
19.40 Bijbelstudie NCRV: 20.00 (S)
lm- neo. opera van Handel, uitgevoerd
door Nederlands Kamerorkest, Koor
van de Nederlandse HSndelvereniging
en instrumentale en vocale solisten.
21 45 In de praktijk, blijspel. 22.20
Avondoverdenking. 22.30 Nieuws
22.41) Literama: radiokroniek over
hoeken, schrijvers en toneel. 23.00 (S)
Imeneo. opera van Hïndel — 3e acte.
23 3(1 Dr-ze tijd — deze muziek. 23.95—

Nieuws.

HILVF.RSUM II (298 m en FM-kana-
len) VARA: 7.00 Nieuws. 7.11 Och-
tendgymnastiek 7.20 (S) Spitsuur Am-
sterdam: lichte grammofoonmuziek en
reportages. (7.33 -7.33 Van de voorpa-
gina. VPRO: 7.-4 Deze dag VARA:
8.00 Nieuws. 8.11 Actualiteiten 8.23
(S) Spitsuur. Amsterdam (vervolg).
NOS: 9 00 Uitgebreide reportage. 9.35
Waterstanden. 9.40 Wat heeft datkind? pedagogische kroniek. 9.55 IS)
Muziek uit de Middeleeuwen en Re-
naissance. 10 15 (S) Repertorium. Ra-diophilhnrmonisch orkest (opn.' klas-
sieke muziek. 11.00 Nieuws 11 03 Snie-
gel van België: muziek en nieu«onze zuiderburen. 11.30 Internatio-
naal Spectrum: oude en moderne ka-
mermuziek. 12.10 Den Haag deze
week. VPRO: 12.15 (VPRO-maandag.
klassieke en moderne muziek en in-
formatie over muziek (13.00 Nieuws i.
14.30 Schoolradio. AVRO: 14 50 Radio-
journaal. 14.55 AVRO — deze week!
15.00 Brabant Journaal. 15.25 (S) Licht
accordeonspel (gr.) 15.35 Biels & Co
wekelijkse strip 16.00 Nieuws. 16.03
Mikadoo: kindermagazine 17.00 (S) O:
jongerenprogramma 17 55 Mededelin-
gen. 18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal
18.25 Ik verbind u door: praatje. 18.30
(S) Licht vocaal ensemble. MORELE
HERBEWAPENING: 19.10 Centruim
voor Nederland en de wereld, klank-
beeld. RVU: 19.20 Sinterklaas in de his-
torie. Spreker: Dr. PA Elderenbosch
NOS: 20 00 Nieuws. 20.05 (S) Weer es
wat anders: minder bekend buiten-
lands repertoire 20.50 (S) Hobby-
scoop: een populair programma over
electronica. 2110 Gamma van alpha
en bèta. een programma over recente
vorderingen in de wetenschap. 2140
Onder de groene linde: oude liedjes.
22.00 (S) Metro's Music. 22.55 Medede-
lingen. 23.00 Nieuws. AVRO: 23.10

Journaal. NOS: 23.20 Radiorama: De
vier Kleinen, klankbeeld. 23.55—24.00
Nieuws.

HILVERSUM 111 (240 m en FM-kana-
len). KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 KRO-
op-Drie. (8.00, 9.00 10.00 en 1100
Nieuws).KßO. 7.00 Nieuwws. 7.02
Nieuwsi. 12.00 Nieuws. 12.03 Van
twaalf tot twee: KRO's pauze-pro-
gramma met o.m. om 13.03 Raden
maar... (13.00 Nieuws) TROS: 14.00
Nieuws. 14.03 Jam on Radio. (15.00
Nieuws.) 16.00 Nieuws. 16.03 De Hugo
van Gelderen Show. 17.00 Nieuws.
17.03—18.00 De Hugo van Gelderen
Show (verv.) inclusief de nationale
tip-vijftien.

BRUSSEL (324). 12.00 Nieuws, mede-
delingen en SOS.berichten 12.08
Landbouwrubriek 12.15 Kleinkunst-
kroniek. 12.50 Buitenlands persover-
zicht. 1300 Nieuws toneelagenda en
mededelingen. 1320 BRT-produkties.

Beursberichten. 14 00 Nieuws.
14.03 Lichte muziek. (1500 Nieuws).
16.00 Nieuws en beursberichten Ui 05
Lichte orkestmuziek. 17.00 Nieuws en
mededelingen. 17.15 Lichte muziek

schaal. 18.00 Nieuws. 18.03
Uitzending voor de soldaten. 18.43
Paardesportuitslagen. 18.45 Sportma-
gazine. 18.55 Taalwenken. 18.57 Inter-
mezzo 19.00 Nieuws en actualiteiten.
19.45 Openbaar Kunstbezit. 20.00 Ope-
ra-muziek. 22.00 Nieuws en De zeven
kunsten. 22.30 Klassieke muziek 23.00
Nieuws 23 10 Klassieke muziek
23.40—23.45 Nieuws.

484 m (Franse uitzending). 12.00
Nieuws. 12.05 Gevarieerd programma.
14.05 Gevarieerd programma. (15.00 en
18*00 Nieuws» 16.15 Feuilleton. 16.30
Jeugdprogramma. (17.00 en 18.00
Nieuws) 19.00 Nieuws. 20.00 Nieuws.
20.02 Lichte klassieke muziek. 22.00
Nieuws. Aansl. lichte muz. (23.00
Nieuws, j 23.45—23.47 Nieuws.

NDR/WDR 309m. 12.00 Nieuws 12.15
Lichte muziek. 13.00 Nieuws. 13.15
Klassieke muziek. 14.00 Nieuws. 14.05
Concertante muziek. 15.00 Nieuws
1530 Verzoekprogramma. 16.00

Nieuws. 10.0.3 Klassieke muziek. 17.00
Nieuws. 17.30 Dans- en amusements-
muziek. 18 00 Nieuws 18.05 Lichte
muziek, 19.00 Nieuws. 19 30 Symfo-
nisch concert. 22.00 Nieuws. 22.25 Ope-
rettemuziek. 23.00 Nieuws. 23.05 Ka-
mermuziek. 24.00 Nieuws. 0.15 Dans-
muziek. 1.00—5.00 Gevarieerde muziek
(ieder heel uur Nieuws).

Twee mannen
verdronken

AMSTERDAM, 6 dcc. — In
Amsterdam zijn dit weekeinde
twee personen verdronken. In
beide gevallen sloot de politie
bij het aantreffen van de lijken
misdrijf niet uit, maar de ge-

rechtelijke patholoog-anatoom
dr J. Zeldenrust verklaarde dat
beide mannen zonder geweld om
het leven zijn gekomen.

Uit het water van de Singel
werd zaterdag het lijk opgehaald
van de 22-jarige Amerikaan Carl
Leonard Peterson, die bij vrien-
den woonde op een boot in de
Singel.

Zondagmorgen werd uit het
water van het Damrak hel lijk
van de 20-jarige Amsterdamse
emballeur W.V. opgehaald.

De Dreutelaars

Moem verloofd

Linke Loetje

THEATER/CONCERT
AMSTERDAM. 6 dcc. Stadsschouw.
burg: Nederlandse Comedie in Inte-
rieur, 20.15 uur. Brakke Grond, Nes
53-55: Toneelgroep Centrum in Ver-
schuivingen en toneelgroep Theater in
Gaat het ons aan. 20.30 uur Kleine
Komedie: Zuidelijk Toneel Globe in
Een vijand van het volk, 20.15 uur
Desmet, PI. Middenlaan 4a: Kabaret
Lurelei in Moeder, er komt een bevol-
kingsexplosie. 20.15 uur. RAI-gebouw
oosthal: Holiday on ice m.m.v Sjouk-
je Dijkstra, Joan Haanappel e.a., 20
uur
De Suite, Willemsparkweg 190: Het
Reger Trio (Badings, Beethoven. Nen-
baur en Reger). 20.15 uur.
DORDRECHT. Kunstmin: Optreden
van Wim Sonneveld, 20.15 uur.

EINDHOVEN. Stadsschouwburg: To-
neelgroep Theater in De eerste op-
stand, 20.15 uur.
ENSCHEDE. THT, de Vrijhof: Jazz
door het trio John Engels, 12.35 uur.

DEN HAAG. Kon. Schouwburg:
Haagse Comedie in Schakels, 20.15
uur.

HILVERSUM. Grand Théatre Gooi-
land. Belgrade Theater uit Coventry
in Entertaining Mr. Sloane. 20 uur.

ROTTERDAM. De Doelen gr. z.:
Young Credo Singers en Deo Cante-
mus 0.1.v. Arie Pronk, 20.15 uur

PERSONALIA
AMSTERDAM - Vrije Universiteit.

De heer D. J. Bakker is gepromo-
veerd tot doctor in de sociale weten-
schappen op he.t proefschrift . Tempo-
.-„: order in disturbed readfng". Pro-
motor was prof dr J. de WK.

ROTTERDAM — Medische faculteit.
De hser A. W.' Mulder is gepromo-
veerd 'tot doctor in de geneeskunde
op het proefschrift ..De inspan.
pi-oef en roei training." Promotor was
prof dr J Gerbrandy.

DELFT — Technische Hogeschool.
De heer P. A. van Hemert is gepro-
moveerd tot doctor in de technische
wetenschappen op het proefschrift
..Vaccine produotion as a unit pro-
ce-s" Promotor was prof. dr T. O.
Wiken

De heer A. P G. Kieboom is gepro-
moveerd tot doctor in de technische
wetenschappen op het proefschrift
.Substitute effects in the hydrogena-

tion on palladium" Promotor was
prof dr ir H. van Befckum.

WAGENINGEN — Landbouwhoge-
school. Dt J G ten Houten is be-
noemd tot buitengewoon hoogleraar
in de kennis van de luchtverontreini-
ging. Dr van Houten is sinds 1949 di-
recteur van het instituut voor plan-

.. Ittenkundig onderzoek te Wage-
'en

GRONINGEN — Rijksuniversiteit. De
heer S. Y. van der Werf is gepromo-
veerd tot doctor in de wiskunde en
natuurwetenschappen op het proef-
schrift ..First forbidden bèta decay
of some strongly deformed nuclei".
Promotor was prof. dr H. de Waard.

UNIVERSITAIR NIEUWS
UTRECHT — Rijksuniversiteit. De

heer B. K. Bootsma is gepromoveerd
tot doctor in de geneeskunde op het
proefschrift .Anaiyse van r"-r inter-
vallen m rust en tijdens inspanning
bij patiënten met boezemfibrilleren en
bij gezonde personen" Prc-motores

I prof. dr F L. Meijler en prof
dr. J. Straokee.

door Harry Privette

door Lars Jansson

door Reg Smythe

door Tom Ryan

PUZZEL

HORIZONTAAL
2 Verdikt sap; 7 ruim; 12
voorzetsel; 14 constellatie; 15
muzieknoot; 16 kledingstuk;
18 zangstem; 19 scepter; 20
zachte schittering; 22 lichte
overjas; 23 gesteente; 24 loof-
boom; 26 aardgordel; 27
plaats in Gelderland; 29 over-
al; 31 mand; 32 insekt; 33
thans; 34 nageslacht in de
rechte lijn; 35 parvenu; 36
wier; 38 grafsteen; 40 eike-
schors; 42 soort bier; 45 lof
en eer; 47 geldbuidel; 48 rand
om schilderij; 50 alvorens; 53
tweehoevig dier; 54 bijwoord;
55 pasmunt; 59 Chinese
munt; 60 sober; 61 gewricht.

VERTICAAL
1 Behoefte aan drinken; 3
landbouwwerktuig; 4 onder-
richt; 5 loofboom: 6 staat in
Europa; 7 bluf; 8 symbool
voor radon; 9 kopersnede; 10

NR6316

water in Friesland; 11 grond-
vlak; 13 vaatwerk; 15 jong
dier; 17 artillerist; 18 beta-
melijk; 20 persoonlijk voor-
naamwoord; 21 symbool voor
selenium; 23 kaasstremsel; 25
rustpoos; 26 telwoord; 28 val-
lei; 30 gaffeivormige boom-
tak; 36 naar; 37 autostal; 39
gil; 41 getijde; 43 lectori salu-
tem (afk.); 44 sterk hellend;
46 ijzerhoudende grond; 49
muzieknoot; 51 zangstem; 52
iedereen; 55 loswal; 56 kiem;
57 voegwoord; 58 lidwoord.

OPLOSSING 6315

Jippie

HET WEER
2>*<- zonnig
*r

AmMÊIK regen
-.'.'//lil'/'

opklaringen

" mist

aat.-mu\a. hagel

~sfï>* sneeuw
""jS"" bewolking

A—A- \

y-.TC. onweer
*n minimum'O temperatuur

m maximum
'° temperatuur

i> windrichting
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FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving.

Tot onze diepe droefheid geven wij u hiermede
kennis van het overlijden op 30 november 1971
van mijn geliefde zorgzame man, onze onver-
getelijke vader en onze lieve opa

TIMOTHEUS HERMANUS BIKKER
echtgenoot van

Maria Nieuwenhuijzen
op de leeftijd van 72 jaar.

Oud-Loosdrecht:
M. BIKKER-NIEUWENHUIJZEN

Oud-Loosdrecht:
J. H. BIKKER
M. BIKKER-DOES

Amsterdam:
C. J. M. STOK-BIKKER
H. G. STOK

Prjnacker:
E. VAN TIELRADEN-BIKKER
J. W. H. VAN TTELRADEN

Hilversum:
M. BRAEKEN-BIKKER
P. M. H. BRAEKEN
EN KLEINKINDEREN

Watersporteldorado „De Otter"
Oud-Loosdrecht.
Op verzoek van de overledene heeft de cre-
matie in stilte plaatsgehad.
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In volledige overgave is heden, gesterkt door
het Sacrament der Zieken, in de Heer over-
leden, onze medebroeder
JOSEPH HERMAN HUBERT KANTERS

van de Sociëteit van Jezus.
Hij werd 82 jaar en was 59 jaar jezuïet.

Namens familie en medebroeders,
S. MAAS S.J.

Nijmegen, 4 december 1971,
Houtlaan 4.
De Eucharistieviering zal plaatshebben op
dinsdag 7 december 1971 om 11.00 uur in de
kapel van het Berchmanium, Houtlaan 4 te
Nijmegen, gevolgd door de begrafenis op het
kerkhof aldaar.

t
Op 50-jarige leeftijd ging toch nog onverwacht
van ons heen mijn innig geliefde man en onze
lieve zorgzame vader

JOHANNES ADRIANUS KLEUNEN
H. C. KLEIJNEN-DRIESSEN
WILMA EN LEO
MARLEEN
STANS
PETER

Eindhoven, 3 december 1971,
Gabriël Met3ulaan 29.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden
op dinsdag 7 december om 11.00 uur in de
kerk van de Lieve Vrouwen-parochie, Tuin-
dorp te Eindhoven, Servaasplein, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de Roostenhof.
Samenkomst dames en heren in de kerk, waar
vanaf 10.30 uur gelegenheid is tot condoleren.
Avondmis maandag om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk. De overledene is opgebaard in de
rouwkapel van het Binnenziekenhuis te Eind-
hoven, bezoektijd van 16.00—18.00 uur, ingang
Vestdijk.

. _ VERKOOP Bk) EXECUTIEl! *elke «I worden genouden opdroeve plicht u mede te .. . -. . . * * n-+ ,
delen, dat op 2 december te dinsdag 7 decembe» 197tte 12
Wolfhausen. Zwitserland. uur. ten laste van J. de Groot wo-
onverwacht is overleden nende te Amstelveen, Bankrashof

52 van enige ROERENDE GOEDE-
LUCAS ROST REN. bestaande uit:

MEUBILAIRE GOEDEREN. KEU-echtgenoot van KENGEREEDSCHAPPEN en eenConstance Swerta motorrijtuig merk: PEUGEOT en
in de ouderdom van 51 jaar. wat "ró°' te kooP zal worden
De Eucharistieviering zal aangeboden.
olaatsvinden op dinsdag De goederen bevinden zich teAm-
-7 december te Wolfhausen stelveen, Bankrasfiof 52.
om 1400 uur, waarna de ter- De verkoop geschiedt a contant
aardebestelling volgt te 16.30 zonderopgeld.uur op het kerkhof aldaar. De goederen zijn „„ uur voor de

Uit aller naam: «"koop voor een ieder te bezich-
J- "oal De deurwaarder belast met de

Am Bachii. Wolfhausen Z.H. executie,
f Zwitserland). W. KOOMEN

DANKBETUIGING
Daar het ons niet mogelijk is een ieder persoonlijk te
danken voor de blijken van deelneming, die wij mochten
ondervinden bij het overlijden van mijn lieve man en
onze zorgzame ivader

JACOBUS PETRUS JOHANNES NABBEN
betuigen wij langs deze weg onze welgemeende en
hartelijke dank.

MEVR. A. M. A. NABBEN-VIJGEBOOM
EN KINDEREN

Eindhoven, december 1971
Icaruslaan 30.

Zie ookpagina 4

W 1 Deze klant van u
r leestper dag
JfP^^^lfcf. h gemiddeld drie
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i Z»ziet u maar weer.I geen ander reclame-
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het ISW:
de grootste medewerker

van het bedrijfsleven
Meer dan enig ander instituut voorziet het Instituut ASSISTENT-ECONOOM ae.
VOOr Sociale Wetenschappen (ISW) door training en Studiedoel: Het studieprogramma bestaat uit de onderdelen: marktenen

rr \ / o **** prijsvorming, onderneming en maatschappijverhoudingen, inkomstenverwerving
VOiming in de behoeften Van het bedrijfsleven. en -verdeling, de organisatie van de onderneming, planning en programmering,

T . . - -. i_ri_ TCr Ar i" v groei en ontwikkeling, de nationale produktie, commercieel beleid, kosten en

" In praktisch elke Sector heelt het ISW Opleidingen kostprijs, internationaalhandels- en betalingsverkeer, het economisch proces,
Wdke Op elkaar aansluiten, Zodat iedereen de financiering vande onderneming.

Jr Vooropleiding: Mavo-opleiding is gewenst; anders is het wenselijk eerst het
overeenkomstig zijn of haar aanleg tot maximale diploma pdb (zie boven) te behalen.- . ■ , , ..-, Plaatsen van opleiding: Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven,prestaties kan komen. " Het bedrijfsleven kent en Enschede, Groningen, Den Haag, Haarlem, Heerlen, Den Bosch, Leeuwarden,
erkent de diploma's van het ISW. " De avondcolleges utrecht, Venlo, Zwolle,

dienen zeker niet als een "spoedcursus" te worden BEDRIJFSECONOOM bc.
i i j T jiTAT- -i i, Studiedoel: Het doel van de studie is een diepgaande afronding van bedriïfs-beschouwd. Integendeel. Wie Zich echter prepareert economische kennis. De te behandelen onderwerpen zijn: kostencalculatie en

Op een degelijke, Wetenschappelijk VerantWOOrde budgettering, organisatieproblemen van de onderneming, financierings-
rr J vraagstukken, winstbepaling, waarderingsvraagstukken en fiscale problemen,

SCholing, Zal ervaren dat deze Vanaf het eerste College commerciële economie, automatiseringsvraagstukken.
„w,1,.i.::i, — ! u '"' it i J- -i Vooropleidingsniveau: M.O. Economie, Kandidaats Economie, SPD (I en II),Uitermate praktijk-gericht IS. Het Studiemateriaal MBA, Assistent-Econoom, HBL, Sociale Economie NÏVRA, HTS (aïhankelijk

wordt steeds weer aan de nieuwste ontwikkeling-en van het Pr°sramma bedrijfseconomie), noib.
O Plaatsen van opleiding: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen,

aangepast. " Vele leidinggevende personen in het °en Haag, Rotterdam, Sittard, Utrecht, Zwolle.
bedrijfsleven zijn zelf aan de top gekomen door studie m.O. ECONOMIE m.o.e
bij het ISW. " Vraag snel uitvoerige informatie VOOr Studiedoel: De akte M.O. Staathuishoudkunde en Statistiek (XX), beter
j . ... .... . bekend als M.O. Economie wordt in het bedrijfsleven hoog gewaardeerd.de Opleidingen Welke in januari Starten. In steeds meer personeelannonces worden bezitters van deze akte gevraagd.

In de 2-jarige opleiding wordt de voorgeschreven literatuur geheel behandeld.
Veel aandacht wordt besteed aan de examenvoorbereiding, zowel door middel

MARKETING-PRAKTIJK m p. van responsie-avonden, als door het maken van schriftelijk werk.
Studiedoel: Deze opleiding is speciaal opgezet voor hen die willen deelnemen Vooropleiding: In het algemeen middelbare opleiding ofelementaire
aan het examen voor het Praktijkdiploma Marketing, georganiseerd door de economische kennis.
Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Plaatsen van opleiding: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Enschede,
De opleiding verschaft algemene oriëntatie op het gebied van marketing en is Groningen, Den Haag, Leeuwarden, Roermond, Rotterdam, Utrecht,
een goed fundament voor verdere studie, bijvoorbeeld Marketing-Assistent.
Vooropleiding: Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Enkele jaren mavo HOGERE BEDRIJFSLEIDING hbJ.
of meao zijn echter gewenst. Het ontbreken hiervan kan door praktijkervaring Studiedoel: De HBL-opleiding verschaft inzicht in alle aspecten van
worden gecompenseerd. management die aan de besluitvorming ten grondslag liggen. Aan de orde
Plaatsen van opleiding: Amsterdam en Rotterdam. komen: bedrijfspsychologie en -sociologie, financiering, kostencalculatie,

organisatie, statistische analyse en macro-economie.
MARKETING-ASSISTENT ma Vooropleiding offunctie: Geen specifieke vooropleiding is vereist. De functie
Studiedoel: Enkele onderwerpen zijn: marketing mix, communicatie en moet zodanig ziJn> dat m" nu of in de toekomst met algemene beleids-
presentatie, marktprognoses, wezen en doel derreclame, de psychologie van de problemen te maken heeft.
consument. De opleiding voor commerciële mensen in de sector Plaatsen van opleiding: Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven,
productmanagement. Groningen, Den Haag, Heerlen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle.
De opleiding Marketing-Assistent leidt tevens op voor het NIMA-A examen.
Daarnaast is het een vooropleidingseis voor de opleiding Marketing-Manager. MIDDLE-MANAGEMENT mi.m.
Vooropleiding: Tën minste mavo. Studiedoel: In deze opleiding wordt training gegeven in management-
Plaatsen van opleiding: Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, technieken. De onderwerpen zijn 0.m.: discussietechniek, leiden van
Enschede, Groningen, Den Haag, Heerlen, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, vergaderingen, rapporteringstechniek, organisatieschema's, functie- en
Zwolle en 5 plaatsen in België. taakomschrijvingen, waarnemingstechniek en motivatie, klachtenbehandeling,

loonsystemen en werkclassificatie.
MARKETING-MANAGER mm Vooropleiding offunctie: De functie is bepalend. Men dient afdelingschef te
Studiedoel: Een brede opleiding die in staat stelt de vele specialistische taken zi-'n of daarvoor in aanmerking te komen.
in het Marketing Department doelmatig te coördineren. De studieprojecten zijn: Plaatsen van opleiding: Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Enschede,
Het milieu van de Marketing-Manager, Marketing als communicatie- Groningen, Den Haag, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Zwolle,
probleem en Besluitvormingsprocessen met o.a. onderwerpen als planning,
budgettering en besturing, het marketing plan, perceptie en communicatie, MANAGEMENT-ASSISTENTE maS.
samenwerking met een reclamebureau, rapporteringstechniek, conjunctuur en Studiedoel: Geboden wordt een oriëntatie inzake de problemen van het
afnemersgedrag. management. Door kennisneming van een aantal onderwerpen uit de
Vooropleiding: Economische opleiding, NOIB, Marketing-Assistent fzie boven). management-wetenschappen kan de "vrouw" in de onderneming haar bijdrage
Plaatsen van opleiding: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen, *& het communicatieproces vergroten.
Den Haag, Rotterdam, Zwolle en 3 plaatsen in België. Vooropleiding of functie: Secretaresse-opleiding ofruime ervaring als

secretaresse met brede verantwoordelijkheid.
PRAKTIJKDIPLOMA BEDRIJFSECONOMIE pdb Plaatsen van opleiding: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Den Haag,
Studiedoel: De opleiding welke zowel mondeling als schriftelijk kan worden Rotterdam,

gevolgd, is bedoeld-als een eerste stap in de bedrijfseconomische studierichting. HHHMIDe opleiding wordt in samenwerking met het Koninklijk Technicum PBNA INSTITUUT VOORverzorgd.
Vooropleiding: Enige jaren voortgezette opleiding. A T 17Plaatsen van opleiding: Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam, ■■■■Utrecht. I"l WETENSCHAPPEN

17002/10220
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Het ISW is gerenommeerd: Ë PLaats \wordt erkend door het bedrijfsleven. / wilt u mij vrijblijvend de door mij \
Het ISW is ervaren: opereert vanaf '31. f aangekruiste studiegids(en) toezenden:
Het ISW is 'bijdehand': geeft avondcolleges in I mp. ma. mm. p.db. ae. I !vele plaatsen. In Nederland. En België. I be mQa hb \ mjm mas# I
Het ISW IS bij de tijd. I ISW> Wassenaarseweg 39-41, ’% Postbus 2817, Den Haag, tel. (070) 24 45 90* ’nt _«**». a. TCTA7-1 t-, ■* DDm,/iTo l, ■ \ U kunt deze coupon aan ons opzenden in een ËOnlangs verscheen de ISW Jubileum-uitgave PROMO TS, een boehe met X c- i j i

r ~. #
ludieke "laatste" dissertatie-stellingen, bijeengebracht door Aai van der V ongefrankeerde enveloppe met vermelding: M
Toorn. PROMOTS is verkrijgbaar dooroverschrijving vanf 3.90 op ISW, Antwoordnummer 40, Den Haag. f

postrekening 514000 t.n.v. het Instituut voor Sociale Wetenschappen,
Wassenaarseweg 39-41, Den Haag, onder vermelding van PRO MOTS.
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