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dusdanig stijgen, dat het gros er in
Zandvoort niel mee·· aan zal kunnen.
We 7.tJn dan ook enorm benieuwd
boe de strijd zich te Groesbeek zal
ontwikkelen en wat onze Limburgse
vertegenwoordigers ervan terecht
zullen brengen, Op de eerste plaats
I!' dit Jef Lahaye, die te Valken
burg hel m11xlmaal aantal punten
vergnarde en mil� hersleld van zijn
Tour de France blessui-e alles ial
doPn nm ook ditmaal 10 goed moge
lijk te elndil!en Vervolgens Piet van
den Brekel, die te VAi kenburg 7.e�de
werd en nol! 7.eker een f(oede kans
moet worden toegedacht, mits hij
zowel � Groesbeek als te Zandvoort
erin slagen mocht een hoofdrol te
IIJ)Clen. Maar er zlln nog andere ka
per� OJl de !culi!, want ioals boven
reed, aangehaald be-va l de deetne
mer,;liJsl niet minder dan t achtig
namen, die allen gralli - kans of
geen kans op de nation11le titel willen ,vinnen or bei:Jag willen leg
gen op ' n ereplaats k>meer daar er
twintig vette prijzen bei;ch1kbaar

De contractspelers
van P.S.V.

EINDHOVEN, 2-'i jull - P.S.V. heefi
behalve Fons v. Wissen twee i;pe·
Iers van Rotweiss Essen aangetrok
ken, t w. de 30-jarlge Zweed Dan
Ekner en de oud-HBS-er Fred Röh
rig, die tezamen voor J 70,000 van
de westdull�e club zijn overgeno
men. Zij zullen In hel nieuwe sei1!0en de linkervleugel van het elftal
\•an PSV vormen. Verder kregen de
vol.geode spelers wederom et>:n con
tract: Bekkering, de Hond, Wiers
ma. Rensen, Heerschop, Brusselers,
van der Looy. Renders, Dillen, Krul
ver Trevor Ford, van den Heuvel,
Fransen en Harry van Elderen.
z.ijn tot een totaal bedrag van
J 2500 Feitelijk I$ de str!Jd d1,1s ae
heel open en dit maakt een prog
no�e voor rleze tweede manche van
het na�ionaal wegkamp,oenschap fei
le!Uk onmol,lel\jk
Als voornaamste deelnemers noe
men wij de volledige Nederlandse
Tou[1)loeg, met 1;11 t"zondering van
van der Bo1·,11h en d11n de Groot,
Stolker, van eter Pluijm, Bergmans.
de Roo, van Wetten, van de Brand,
A. Voortlng en n:aa1;t Lahaye en
Ker�tt>n on1e Lhnburgen; van de.i
Brekel, Verpoo!Ren, Steenbakkers,
Schoenmakers, Keulers, Haan, Eh
len en Vranken. Ofschoon we behvij
Celen dat deze lnatste van start kan
gaan, in verband met zijn val tijdens
een wedstrijd 1n Belg!è j .1, zondag.

Bij 30 jarig bestaan ,,oetbalcluh

Bingelrade beleeft a.s.
zondag groot feest
Met nie11we moed
naai· oude glorie

BINGELRADE, 23 Jull (Eigen corr.)
De vot>tbalverenlgin,r van Bln;elra
de gaat - zoa.111 �-ij reed1> eerder
mttldden - zonda., 27 Jnll b11.ar der
tii;�Jarii:: bf'!il.aan vferen met een
11T0<>t sportr�t. Er 111 t>en feeslter•
Tein lnjl'erlclli op hf't terrein aan de
Slelhof Ml In de nabijheid 11 een
fe�t gepltl..at.st.
Zaterdag 28 i'UH om 'fier aur 'a m1d
d&g$ wordt een huldistingswcdstrttd
gespeeld tussen Bingelrade 1 en l:111lensberg 1, van 8 tot 7 uur is er r&
eeptie In de feesttent en om 7 uur be
gint het oponingsbal. Zondag 27 juli
wordt om 10 uur een plechtige hoog
mu van dan�ggmg opgedragen !n
de parochiekerk. Des middags om 1
uur trekt een grote optocht vannt
clublok11al Offerman11 en om 2 uur
wordt ttn veleranenwedsu-ljd ge
,peeld tussen Bingelrade en Douver•
aenhout. De handbalwedstrijd tus
sen RKBSV uit Brunssum en H,V.
Heerlen begint om 3 uur. De gym 
na�tlekveren1g1ng Don Bosco uit
Brunssum. die meermalen landskam
'Pioen is geworden, en de dames
gyrnnnstlekver. FldeUtas uit Bn.tnll
sum treden op om 4 uur. ,.F!deli
tas'' �al volk•dansen uitvoeren. De
harmonie St. Cal!Cilia werkt mee
aan Mi. grolt' jubileumfeest door
van 6,30 tot 8 uur te concerteren
met haar rirumb11nd.
In de, J'ee�tten l is reeds van 's mid
dags 5 uur al dansen, bij muziek van
het darulorke�t Le.• Curvera•�.

braken V()or V. V. Victoria glorieja
ren aan. In het 1.elfde i;el7.oen werd
In d e lweede klas heL k11mpioen•
sch11p behaald met promotie naar de
eer11 le klas. Nll een paar jaar met
wl�selend succes In de eerste kla11 ge
llpeeld te hebben, behaalde Victoria
opnieuw een kampioenschap; het
promoveerde naar de toenmalige
overgangskJo§SO, waar1n men een
ter het eerste jaar geen daverend
succes behaalde. Maar door taai vol
houden wist men op het einde van de
competitie bet "degradatie-spook"
een heel eind uit de buurt te hou
den, Verbeter\ng kw11m in het sei
zoen 1934-1035; het een,te elftn I ein
digde op de vijfde plaats en het
tweede elttnl werd kampioen In de
de-rde klasse mel promolle naar de
t,veede klas. Het jaar daarop be
rl"lkte het eerste e1ftal de tweede
pln111$ nchler Almania uil Broeksit
tard. Het jaar 1938-1937 bracht op
nieuw een kampioenschap na harde
strijd met Sut11tra uit Susteren. In
de bettlissingswedstrild op hei terrein
van Slttard!le Boys Loonde B.V.C.
uit R1ngelrade z1c:h favoriet; het won
en promoveerde naar de overgangs
klasse. Na de promotiewedstrijden
promoveerde B.V.C. naar de 2e khu
se I.V.C.B. Daar In de1,e klasse reeds
een B.V.C. bestond, was een nieuwe
naamsverandering nodig, De voet
balvereniging van Bingelrade hef't
«! voortaan v.v. B ingelrade en de
ze naam draagt T.1j thans nog,

JlfJET GEBROKEN
IIET BEGIN
In 't �!!te jaar ln deze kl as�e. kreeg
Toen in 1928 enkele voetballende stu Bin gel l'ade veel te1?enst11gen le in
dent.en In de weide van de beer casi<eren, ware vrlend@chapsgeest l'n
F rijns uit Ja beek besloten in Bingel doorze1ten verdreven echter weer
rade eon voetbal vereniging oP te opnieuw het degradatie-spook.
richten, be'l>ben zij zeker niet vtr Het tweede jaar bracht herademing,
moed dat dertig jaar later een ge Aan het &inde der competitie kon
ZOlld� voetbalvereniging haar 1:e1de een goede plant, -..vorden bozPt, en
lu.,tr1,1m :r.ou vtt>ren met een zo groot het jaar daarna waa ielis de tweede
feeirt. Die voortvarende �tudenten plaats voor de Bin gelradenaren.
waren de tegcnwooi-dlge pa11toor, de In de oorlogsjaren had ook � voet
zeereerw. heer Jos Flecken v11n Die balvereniging van Bingelrade het
teren, de huidige kBpelaan .Te11n Kuy zwaar te verduren. V.V. Bingelrade
pers van NleuwenhagerhPlde, de werd ingedeeld In de Se klas�e en
heer Jos Renckensl die onderwljzei •an toen Af gin& het steeds. bergaf.
ll!I te Stein en enl!:ele andc>rcn. De
Bingelrade k,vam in de -te kla11se teeente vc,orzitter was de hcl'r 14, recht, door apelersverlles ging men
Laumen. de voetbalvereniging kreeg nog een klas lager en In het seizoen
de naam ,,S.V. Victoria".
1!141•1942 kwam men ielfi, uit in de
In het sei1..oen 1928- 1929 werd s:estart 1,;te klasse L. V.B. Ook hierin Is de
in de Sde afdeUng vai:t de r.k. Llm• top nlel meer bereikl, ook al hadden
burgse Voetba lbond. Het volgend sei de B!ngelradennren tot omstreeks
zoen wr.rd een 2e elftal opgericht en 191\0 nog vaak een beJangnJke rol ge
het eeme e1ftRI promoveerde bij speeld. Fien de11radatie nRar de 2de
keu1.e naar de 2e afdeling. Hiermee klas ";as onvermijdelijk. 'T'11Pn de de11r::idatlc naar de dcrdr. kl,1s�" een feit
was ge·worden, was Bln�elrade weer
op het punt waar het In 1928 begon
nen w11s.
Bij deze gelepenheid vii-rt de heer
Smce� ,:iJn 30-jarlg lidmaat5chap
bij de v9etbalverenlglng. ln al die
jaren is hij een grote i:Leun geweesi
voor de Jubilerende vereniging Ook
toen hiJ de voeibRlschoencn ean de
kapstok hing om pla11ts te 1naken
voor de jongeren co hij even wel nog
werd gevraagd actief deel le nemen,
k,vam de "oude rot" bicnen de wil
te lljnl'n en !iel de jon!l<'ren zien, dat
hij het voetb11llen niet verleerd was.
,îarPnlang heeft hij op accurate wij·
1.e hr.t secretarls,vc-rk verricht. doah
helA111< wegen� drukke werkzaamhe
den 1� deze functie overgedragen aan
een jongere kracht.

Op d<>ze rotn de voetbalvc:-enigini: Bingelrade. die as. zondag
3()-jarlg bestaansfee� viert 1net een groot !Oportfee�t. \'oor 11••
biji;oi• lerheden over rlef.(' veren�ginit leze. men ht"t artikel eJde:I
dit numrner.
sntden.

VERHAAL VAN
DE WEEK

VERJAARDAGWENS
Het beste wat je 'snachts kunt doen
is slapen. Vraag het maar aan làn
(her drie da.een �ll Jan ;fa"- �n.
Ja.mmer d&4 ICO'n d114r altijd wo
"
puw om la'', zei hij teaen moeder.
.,Weet u wat Ik &ra&I sou wtllen:
d&i Ik mijn eisen 111n eerui mOt'ht
doen op mijn verJur11-,."
antwoordde moedtr, ., &Is
" Wel",
je
reen dwaze dlncen .saat doen
of lota wenst wat we niet toe kun
nen
p Je Pltf ün maar.
Wat 11 hetr·•
.,Ik wou de hele n1ldli opblijven",
zet Jan. ,.Nou, nou", sei moeder
laohflnd. ,.•1 Naaht.J la bet tijd om
•� 1la_pen. Ik denk d8' Je Je wel
ers een••em zult voelen alt leder
een n&&r bed u•-. .,0 Jong-en, nee",
riep J'&n. ,,Ik kat1 ga.&n leun. En
ik heb Fik toob om te spelen en
Hiel e.n PolHe".
moe. .,Maar
je erg 7.a.l

••n.

elkaar met oom Jr,p en � 8-.
Maa.r tegen elf uur wu MC!ereen
verdwenen en ma.akten va.der flD
moeder &&naia.1ten om naar bed te
gaan.
., Wat treuzel )Ij", z:ei vader t,ar
wijl bij alle deuren op het nach1-
i1lot deed, . .Jli had al een paar uur
in bed horen te llgl!en ·•.
.. rk blijf nog wat op", zei Jan la
chend, .,Ik ma& de hele nacht op
blijven van moeder",
" Zoooo", antwoordde vader. .,Nou
ja, als moeder het goedvindt. heb
i k er ook niets op tegen. Wel te
rusten ".
Jan bleef dus alleen op. Hij nam
het spannende leesboek dat bij van
oom Jop had gekregen en ging In
de grote leunstoel zitten. Maar al
spoedig leek het net of de letter
tjes gingen dansen.
.. Dan

•
aan !!'tl legde toen d]n muit no1
vuter op 7,\ln voorpoten. Alsof hij
wou zeggen: nou niet jon,t:otje, het
f, nu tijd om te �Japen.
Jan keek te1eurgesteld. Hij ging
naar de bijkeuken om Mies te ba
len, Maar de poes lag ru�tlg 1n
haar mand, aeeuwde ee:na, zodat
ar rol'e

