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Krachtmeting tussen twee groot-machten te Brunssum

Ongeslagen P.S.V. loopt Zonda� bii Limbur�ia 
De ronde van Bleijerheide - LIMBURGSE CLUB-GALERJJ_'\ 
BLEIJElüiEID.t, ti Oi;L. - tEigen corr.)  r

1 N;, . .  n :," 1 , ,  .i : in°n verstoken te zijn geweest .. ·-·-·· ....,. ) lil 

grote kans verlies te lijden kan� 1 Pg"n z,,,·:n· t -W l l  heef t . Cae�ar n1oet 
hiJ RKHSV op zijn tel 1 ,m pa, .. ,en t !'meer 
daar het terre; nvoordeel een voordeel kan 
;,;ijn. Mar,-hana is zeker niet kansloo.oa; te
gen Willem l, terwijl ook Rapid hel , n  
z i jn handen heeft VTV met een kleine 
nederlaag kennis te laten malzen , - In 
cle 3de klast1e B is de uitwect.slrij d tegen 
\�'aub. Boys niet direct gemakkelijk voor 

Vil 11 c•' i 1  uf ·m jer w1elergebeuren kan het , 
in itiatief \ ..in d,· Tour en Wielerclub ' 
.. B i ,  :_1 , , · : 1 . · i c l , · · ·  on,  Blei_1 erheide morgen zijn 
' "-'t ·sw n;i - , J t ! l· [ogse wielerronde te schenken 
,, : e t  , ,nd, • r:, clan loven:;waardig genoemd 
'.Vorden. Svort m mded Kerkrade in het al
�<• 1 , 1 e, · ! l  , · 1 1 de wic lerfans in het bijzonäer 
z < t l l,:P déië1 ,c1 111 met ongewoon i nteresse z:ch 

Sp. Emma kan bij Chevremont op 
warm onthaal rekenen 

een 
HEERLEN, 8 Oet. - (Eigen red.) -- In de Zuidelijke hte ldasse E heef1PSV tot op heden alle vter gespeelde wedstrijden gewonnt-n met de indrukwekkende score van 9-8. Zondag komen de Eindhovens"' leiders naar Limburgla In Brunssum en gelet op de ervaring ID h et verleden î11 men in de lampenstad nii-,t. bepaald gems* over deze ultwedstr:Ud. E erstens weten de PóV -ers maar al t.e 

r;:-oed, dat hf!t winnen van een wedsttjjd op Limburgse grond, tegen welke club 
men dan ook speelt, een zeer zware op gave gaat worden en twPedPn!i vrezen 
zij vooral de uitwedstrijd t.egen Limbnrgla. De drie nederlagen, die PSV het vorig 
"8izoen tegen Limburgla leed. ligt al Ie Eindhovense supporter■ nog ver■ in 
het geheugen en zij !ltaren zich werkelijk niet dood op het feit. dat Limburgia
ook Zondag weer met invallers in het v eld moet verschijnen. Zij wetèn maar al 
te zeer, dat de wedstrijd tegen PSV op d e  verbeelding van de Limbnrgtan1>n werkt 
en dan kan niemand zich met de gedachte verenigen, dat Limborgta geen pegtn
gen ID het werk zoo stellen om nog een gooi naar een nieuw kampioenschap te 
doen. Alles wijst er dan ook op, dat het Zondag aan de Venweg een ouderweu1 partUtje voetbal wordt, waartn het voor de hand ligt, dat de PSV-en zich ook 
nle& onbetuigd zullen laten. Het wordt e en "krachtmeting tossen twee groot
macht.en" Pn alles op de keeper bescbouwend, mag men Llmburgta verre van 
lam!lloos achten. 

RKBSV. rna:i r  inrlien de Brun.s.summers 
hun aanvank P l ijke sellotvaardigheid terug 
hebben kan het in \Vaubach een zege wor
den. Nieuw Einde t elt v:eer mee m»ar 
Sportclub Bocho l ,  z, dat l)i,i de Nieuw 
Eindena run op bezoek kom1 . laat zich 
toch ook a1 ,s kan,,hebher gelden. Dit 
wordt du� e,·n belang-rijk treffen waarin 
het terreinvoordec·l de doorislag k,i,n ge
ven. SVN speelt ook een sterke partij en 
ciit voorspelt KEV. ook al heeft het ter
reinvoordeel. niet veel goed.� . Simp, Boy� 
speelt met afwisselend succes. De thuis
wedstrijd tegen FCK kan weer volle 
winst opleveren. Kolonia krijgt het niet 
gemakkelijk tegen Miranda en het Is n iet 
uitgesloten, dat de bezoekers 1!1et de 
winst gaan strijken. Laura heeft mmstens 
op een gelijk spel tegen Minor kans. - In 
de 3de klasse C zal Geleen zijn tol aan 
de aspiraties van Swlft moeten betalen. 
IVS zal spijts veel tegenstand aan L!n
denheuvel de Winst moeten laten. R1os 
speelt sterk en d.at zal Armada tot zijn
o-rote schade moeten ondervinden. EVV 
.'.:..RVV wordt in Echt een pittig partijtje, 
waarin de thuiSclub toch wel iets b�ter 
papieren kan tonen_ GVCG en Obbicht 
zullen elkaar niet veel in krachten ont
lopen het kan misschien een kleine zege 

: ,rnct,m1 h , , :  Dèlrcours Kokelestraat-Angela
stï.:ü' - B·i , l�a, astr, ai - Franciscanerstraat 
Echaret1 u - 1 1  de Junioren op hun 30 K.M.- en 
d(• �:enioi , n op hun 60 K.M.-tocht te volgl.'n. 
Keien als d , ,  karn1;ioen van Tilburg, Sijster
mc,i,s Holh · i ,  l\lotké, Doelen etc. zullen in 
Pen vinn:gt, ,tr1Jd elkaar de zegepahn bv 
tw ' :-skn terw 1 1 1  men er van verzekerd kan 
zi_i n dat d!' µ i ac1t,Pl ijke favorieten Groenen- 1 
:' ij l ;_ Tiedtk, ·  ,,n Strauwen voor het nodige ! 
vu11 l'werk z : _i llc·n zorgen.  De start heeft om 
1 u ur pla: i t�  

,.Aan haar, die dit kind zal 
1" verzorgen 

1. . Met ePn ,,meekbede tot U en met ver- 1

Maurits speelt thuis 
tegen V.V.V. 

lllVV en VVV nemen elk met 5 punten 
de twee volgende plaatsen na PSV in en 
ongetwijfeld putten de Maastrichtenaren 
en de Venlonaren daar inspiratie. Dit ver
gemakkelijkt niet bepaald de taak van 
Sittardia dat bij MVV op bezoek gaat. 
De Sittardenaren vormen een strijdvaar
dig en enthousiast ploegje, dat fn geen 
enkel opzicht door de MVV -ers onderschat 
mag worden. Het kon dan wel hun kan
sen in gevaar brengen. VVV is de gast 
van Maurits en dat betekent nog geens
zins, dat de Venlonaren erg zeker va.n 
hun zaken mogen zijn. Zij beschikken 
over een schotvaardig ploegje, technisch 
van te roemen kwaliteit. ma.ar tegen een 
Maurits, dat het eenmaal op zijn heupen 
krijgt zullen de bezoekers op zijn roiDBt 
een punt moeten afstaan. Maurits, op 
dreef, is zeker in staat de volle buit te 
veroveren. In Chevremont wordt Chevre
mont-Sp. Emma een fris en aantrekkel
lijk partijtje voetbal, waarin wij de kan
sen vande thuisclub hoger aanslaan dan 
die van de bezoekers, hetgeen Dfet weg 
zal nemen, dat Vroomen c.s. Zich tot het 
uiterste zullen moeten geven. Voor Bleljer. 
helde komt het er op aan de uitwedstrijd. 
Helmondia te winnen. Er zitten te veel 
consequenties voor de Spartanen aan deze 
wedstrijd aangezien een nederlaag hen 
de mogelijkheid verkleint om zich van de 
laatste plaats te werken. Het spel van 
Zondag j.1. tegen Limburgia heeft het ge
.schokte vertrouwen In de Spartanen her
Rteld en wij menen daarom, dat zij in 
Helmondia zeker voor een deel op de buit 
beslag kunnen leggen. Brabantia-Eind
hoven een Eindhovense derby, laat het 
beste ·de mogelijkheid van een gelijk spel 
toe. 

In de 2e kl. A. komt J'ullana bij Hoens
broek voor hete vuren te staan. De !Hoens
Hoensbroekenaren zijn vooral op eigen 
een moeilijk te kloppen tegenstander. Aan 
de andere kant staat echter weer de 
knappe techniek van de bezoekers en het 
zal nog de vraag zijn of de Hoensbroek
voorhoede In staat is de sterke verdedi
ging van J'ullana te overtroeven. Alles tn 
aanmerking •nemend achten wij Juliana 
in  Hoensbroek nog niet verloren. Heerlen 
trekt naar Veloc toe en ondanks het ter
reinnadeel ligt in deze ontmoeting voor 
de Heerlenaren een kans opgesloten. 

TWEE OUDE RIVALEN. 

1 n de 2de klasse B heeft Kerkrade met 
3 gespeelde en evenveel gewonnen wed
strijden de leiding in handen genomen en 
uit alles kan men afleiden, dat het ernst 
met de plannen van de Minor-lieden Is. 
Gr, Ster speelt dit seizoen ook weer mee 
in de rij van de kopstukken, maar in 
deze uitwedstrijd tegen hun oude rivalen 
belopen de Heerlerheidenaren de kans 
verlies te lijden. Vast staat. dat het een 
spannende ontmoeting wordt aan de 
Rolducerweg. Almania en Waubach zul
len elkaar niet veel toegeven. De bezoe
kers beschikken over een zeer schotvaar
rlige voorhoede, maar daartegenover staat 
een Almania-verdediging. dei zijn man
netje weet te staan. Zal het hfer op een 
gelljk �pel uitdraaien ? Heksen berg wacht 
nog steeds op het eerste punt, maar In 
de omgeving van Heksenberg zal men 
zich er voor wachten Roermond, dat met 
een nederlaag begon. niet te onderschat
ten. Wij weten nog n iet wat !'loermond in 
zijn mars heeft .  weshalve w1j maar eens 
afwachten. hoe het hier gaat. Vast staat. 
<lat Hek�enberg zijn huid zo duur moge-

Geref. vrouwenverenigingen 

in Brahant eo Limburg 
EINDHOVEN, 6 Oct - In rle OosterkE;rk 

te Eindhoven werd Donderdag de provin
ciale dag van de bond van gereformee1:(ie
vrouwenverenigingen gehouden (afdehng 
Noord-Bräbant en Limburg\ .  Na de OI?E' 
ning door de presidente, mevr. J. G. Tie
mens-Weenink, hield mej. H. van der Mast, 
dire-ctrice v:m .. De Nijenburgh" te Baarn , een caus<?rie over "Wie zijn wij eigenlijk?".
Tn de middagvergadering hieid dr. J. M.
.!3loemkolk. uit Treebeek, een referaat over
.. De Engc!C'n". Ds. D. C. Tiemens uit Eind
hO\'t 'n .  sp1·ak het slotwoord. 

Lagere landbouwschool 
te Gronsveld 

GRONSVELD, 6 Oct. - <EiJ?en corr.) 
De planner. voor de bouw van de kath. 
laeere landbouwschool te Gronsveld zijn 
thäns volledig. Het wachten is nog op het 
bouwvolume: De school zal komen tussen 
cie :Rijksweg en de Eckelraderberg. Er ko
men ·tweé' le,lokalen. een zaaltje en een 
wonin'(  voor de onderwijzer. 

Maandelijkse autoshow 

te Sittard 

liJ"k zal verkopen. RKONS met 6 punt'en 
uit 4 wedstrijden en tot de kopgroep be
horend doet het voortreffelijk en afgaande 
op de kracht van Blerick moet er voor 
de Schaesbergers ID Noord-Limburg een 
nieuwe ovenvtnnlng i-e wachten liggen. 

Sde KLASSE. der thuisclub worden, maar meer zeker-
In de Sde klasse A heeft Heer een zeer 

I 
heid is er �en aanzien van de ,uitslag van 

goede kans om van M Boys te winnen, De Ster Lmne. welke w�strijd de Ster
terwijl ook Leonidas êen voortreffelijke dragers moeten kunnen wmnen. 

"DE GRF.NSRIJDERS '' KOMEN WEER IN ACTIE 

Zondag 15 Oct. wordt de Ster 
van V alkenhurg verreden 
Een interessante rit van 120 km gesplitst 

in drie gedeelten 
Klassementsproef zal 
winnaars aanwijzen VEEL WERK 

1 

open ook al is hij geen lid van de KNAC. 
En het bestuur heeft een aantal aantrek
kelijke prijzen beschikbaar gesteld. 

MAASTRICHT. 6 Oct. (Eigen red.) - De rit wordt verreden volgens de re-Het actieve bestuur v� d! automobiel- glementen van RAC-Zuid In alle rou.�essportclub "De Grensrijders organiseei-t, liggen route- en tijdcontroles. De t)Jdzoali; gemeld, Zondag ló Oct.. v-uit Val- controles zijn kenbaar aan een gele enkenburg een rit over UO km, welke naar blauwe vlag aan de linkerkant van dede betekenisvolle naam van De Ster van weg die zich op een afstand van 20 m Valkenburg luistert. Deze naam hangt bevinden. De route-controles zijn aangesamen met de vorm van de rout.e en het geven met een groene vlag. Bovendien 1s 
bijzonder aantrekkelijke v- d- lk

km
is er nog een verkeerscontrole, een condat zij uic drie ritten, elk van 40 trole, die toekijkt of de deelnemers Zich belltaat, Valkenburg telkena als uitga.ngs- aan de geldende verkeersvoorschriften punt beeft en dat de deelnemers pas aad houden. Ook bij een niet naleving der verbei beëindigen van elke rit de inhou keersvoorschriften kan men strafpunten van de volgende opdracht vernemen. Elk opleveren . Na afloop van de wedstrijdgedeelte blijft een verrassing, omdat de vindt in het Pavilloen te Valkenburg eendeelnemers pas bij hun start voor elk ge- gezellig samenziJn plaatB. waaronder dedeelte hun opdracht ontvangen. De drie prijzen zullen worden uitgereikt.gedeelten bestaan Uit een op routebe-

■chrUVing, een uit een zg. atrlpkaart en
een op kaart lezen en elk gedeelte �t 
een andere richting ult. 

Om 1 uur starten de eerste drie deel
nemers op het Walramplein, ieder met 
een verschillende opdracht. De gemiddel
dt> snelheid bedraagt 30 km per uur, 
maar hij of zij die e.an meer wedstrijden 
van dit :-:oort heeft deelgenomen, weet 
bi_; ervaring, dat hij zijn tijd hard nodig 
zal hebben. De organisatoren plegen zo 
hier en daar vallen te plaatsen en op 
dergelijke punten is het extra Uitkijken, 
waarmede altijd extra tijd gemoeid is. 
Het bestuur van de Grensrijders heeft 
ervoor gewaakt het niet in spitsvondig
heden te zoeken, waarmede zij aan zijn 
c'oel voorbij zou schieten. De gemiddelde 
snelheid van 30 km is overigens normaal, 
zodat het mogelijk moet zijn de 120 km 
met mfn of meer succes uit te rijden. 

Karakteristiek voor deze rit ia ook, dat 
de winnaars. dus de automobillaten, die 
zonder straf{)unten zijn gebleven, na af. 
loop een eenvoudige klassementsproef op 
het Walrampleln moeten rijden, waarbij 
het vooral op de behendigheid van de 
chauffeur aankomt. De uitslag van de 
klassementsproef Is tenslotte beslissend 
\'oor de volgorde van plaatlng. 

"Het ts anders een hels werk geweelft 
het traject uit te zetten. Dat kan 1k U 
verzekeren", vertelde de voorzitter van 
de Grensrijclers, cle heer Van Elewyck. 
"Wij hebbt>n het. traject minstens een 
keer of acht gereden. Elke keer kw�m 
je tot cle ontdekking, dat het nog niet 
helemaal juist was, maar no zijn wij er 
toch wel van overtuigd. dat er niets aan 
ontbreekt. En een werk, d1�t aan het or
ganist>rPn van deze rit vast zit, U moet 
eens bij mij thuis op Meerssenerweg 849 
komen kijken, daar liggen nog BtapelS 
werk te wachten • • . • " 

En de heer Van Elewyck maakte een 
gebaar. dat aan dui delijkheid niets te 
wen..�en overlaat. De rit trekt intussen 
blijkens zijn mededeling in ruime krins 
van aut.omobili.Bten belangstelling_ De 
deelnemers aan de vorige twee ritten van 
de Grensrijder,:, de Kennismakingsrit iD 
April en de .Juni-rit, bewaren daar ?.e 
prettigste herinneringen aan . De inschrIJ
vlng voor De Ster van Valkenburg sluit 
op 10 October. 

( Advertentie). 

Zond IJ 1·eeds een bijdrage voor 
de bouw van de eerste 

H. M A R I A - G O R ETTI K(RK
in Nederland te Bleyerheide
Nulland ? 

Stort Uw bijdrag ,  op girono. 330354 
t.n.v. ll. Vliegen, bouwpastoor te 
Kerkrade. 

trouwen or de bescherming van kami 1 sama (God I laat ik mijn kind hier achter 1 
met het geweten van een duivel, maar ' 
mijn hart J i_i nt zo . . . . . .  Wilt U zo goed zijn 
dit kind te lelden op de weg naar het 
geluk ? Het i s geen kind van de zonde. 
De moeder i.c; ziek en reeds lange tijd 
bedlegerig en ik ben niet in staat dit 
kind met zijn andere broertjes groot te 
brengen. Als ik dit kind . bij mij houd, 
zal ik niet meer kunnen gaan werken en 
dan k2n mijn hele familie niet me& 
leven. Hel leven 1s zo moeilijk ; a_!.les kost 
zo duur: voedsel, medicijnen, kleren enz. 
Soms kan ik het hoogst nodige niet eens 
kopen. Als ik niet werk, gaan wij alle
maal dood ; als ik deze �eine opoffer, 
kan mijn hele familie leven. Het is mis
schien een zeer egoistische gedachte ; ik 
voor mij zie geen andere oplossing. Ik 
.v.an mijn kind toch niet doden. het heelt 
de mogel ijkheid om te leven en recht op 
geluk. Omwille van mij zelf kan ik het 
toch niet van het leven be,aemen. Ik hoop 
dat het goed gezond zal blijven en dat 
het in een goede familie zal worden op
gevoed. Slechte ziekten of zwakke ge
zondheid komen in mijn familie niet voor 
De kleine is tien maanden oud en Is goed 
gezond ; zijn moeder hoeft hem niet meer 
te voeden. Hij houdt van udon (Japans 
gerecht) ,  rijst die goed gaar is, meel
spijzen en beschuit. 's Avonds kan een 
man hem met een Wiegeliedje in slaap 
krijgen ; als men het licht uit doet. slaapt 
h� direct ; hij huilt niet veel en is erg 
gemakkelijk. Zijn zuivere hart zal nooit 
slecht worden. Wilt U hem alstublieft 
gelukkig maken ? Waar zij ook zijn, zul
len zijn vader en moeder altijd voor U 
bidden. De moeder weet niet, dat 1k de 
kleine te vondeltng heb gelegd. Ik ver
afschuw de oorlog en de slechte rijken; 
Ik vloek het geld. Ik wU nOOlt een slecht 
mens worden. Nu zondig 1k meer dan 
een dief, ik veracht mijzelf en ween.• 

Deze brief, die we voor U overnamen 
uit "Missiefront", moet ons toch wel even 
stil maken. Een geval uit duizenden tn 
J'apan; een geval Uit honderdduiZenden in 
heel de wereld_ Wat doet U om te helpen ? 

VIERDE AMSTERDAMSE 
UNIVERSITEITSDAG 

Th. B. 

AMSTERDAM, 6 Oct. - De oud-leer
lingen der universiteit van Amsterdam zul
len voor hun vierde universiteitsdag sa
menkome.'l op Zaterdag 14 October a.s. Zij 
zullen 's morgens om half elf in de aula 
van de Amsterdamse universiteit welkom 
worden geheten door de voorzitter der 
Amsterdan1se universiteits-vereniging, dr. 
M. W. Holtrop, waarna de opening zal ge
schieden door de rector-magnificus. prof. 
dr. A. N.  Donkersloot. Dan zal een voor 
alle deelnemers bestemd college worden 
gegeven door prof. dr. H. C. Rümke ove1 
"Psychiatrie en maatschappij". Voor de 
middag-colleges is een veelzijdig program
ma samengesteld in alle faculteiten. De 
koffiemaaltijd zal in de universiteit worden 
verzorgd door de Mensa Academica; voor 
de avondmaaltijd zal men zich verenigen 
in hotel Krasnapolsky. Nadere inlichtingen 
zijn voor belanghebbenden te verkrijgen 
bij het secretariaat der Amsterdamse uni
versiteits-vereniging, p.a. mevr. mr. H. M. 
Scheltema-Blase, Vondelstraat l lc, Amster
dam (W.}. 

TROEPENSCHEPEN O1\i"DERWEG. 
De .,A."turlas" vertrekt op 17 October 

uit Djakarta en arriveert ongeveer 9 No. 
vember te Am.,terdam. 

De "Atlantis" vertrekt circa 15 Octo
ber Uit Djakarta en wordt rond 13 No
vember te Amsterdam verwacht. 

De .,Castel Bianco" vertrekt ca. 15 Oc
tober uit Djakarta en wordt ongeveer 9 
November te Amsterdam verwacht. 

De .,Chesfre" wordt rond 12 October te 
Amsterdam verwacht. 

De "Chitral" komt rond 18 October ID 
Amsterdam aan. 

De ,.Groote Beer" vertrekt op 5 of 6 
Ocwber uit Djakarta en komt rond 28 
Oct0ber te Amsterdam aan. 

De "Gen. Ballou" van Djakarta naar 
Amsterdam, passeerae Donderdag Flni
sterre. 

De "Gen. Sturgis··. van Djakarta naar 
Rotterdam, pa.-,,.,eercte Donderdag Kaap 
Bougaroni. Het schip wordt ca. 10 Octo
ber in Amsterdam verwacht. 

Het bestuur heeft een traject uitgezet, 
dat zeer goed berijdbaar is, zodat de deel
nemers er zich geen zorgen erover be
hoeven te maken, dat hun wagens tikken 
zullen krijgen, zonder veren of op de 
velgen van hun wielen in Valke�burg 
arriveren De rit is een zg. open nt. De 
deelname· staat voor tedere automobilist 1 

De "Hellenic Prince" vertrekt ca. 10 
October uit Djaka,·ta en wordt rond O ,_ __________________ November te Amsterdam verwacht.

HET VERLOOP DER FRANSE COMPETITIE 

Eerste schermutselingen 
• • 

ZlJil
• 

10 

Versterkt Strassbourg de
. , . 

verrassing van t seizoen 
PARIJS, 6 October. - De Franse competitie is nu 6 weken aan 

de gang en iedereen In la douce France, die de capriolen van het 
bruine monster gadeslaat verbaast zich over het uitstekend spel 
van Strassbourg, dat het vorig jaar tot de zes laatst geklasseerden 
behoorde. maar in deze nieuwe competitie alle zes gespeelde wed
strijden in evenveel gewonnen partijen beëindigde. Een verkla
ring voor deze vooruitgang mag worden gezocht in het feit, dat 
Strassbourg enige nieuwe spelen aankocht. Hoewel de competitie 
pas begonnen is en elke club nog 28 wedstrijden moet spelen, 
kan men verwachten, dat Strassbourg een rol gaat !','!)elen. Op 
Strassbourg volgen R.C. Paris en Rennes elk met 10 punten, twee 
ploegen overigens, die ook voor het kampioenschap In aanmerking 
kunnen komen. 

de toekomst, maar met dit al 
kunnen Appel en Bitteux, de 
twee routiniers, niet alleen een 
wedstrijd winnen. Het laat zich 
!-hans aanzien, dat Collombon 
eerstdaags in het team zat wor
den opgenomen, hetgeen onge
twU f eld een versterking voor 
Reims zal betekenen. 

St. Etienne met zijn twee in
ternationals begint geducht mee 
te tellen, Een vraag is echter, of 
dit team de strijd tot het aller-
1 aatste ogenblik volhoudt. Lille 
behoort ook tot de kopclubs, 
maar het is een wisselvallig spe
lPnd team en juist daarom voor 
de koplopers een gevaarlijk te-
,----- door -----

volle gang 
zi.in niet a lleer, slecht gestart,maar wat erger is, er is noggeen verbetering in hun positiete bespeuren. Iets met zekerheidkan men over de toekomstigeontwikkeling van de Franse co_mpetitie niet zeggen, maar hetwil voorkomen, dat Strassbourg,Rr·.nn_es, R.C. Paris, Reims en St.Etienne tot de mogelijke kanshebbC'rs gaan behoren. Het verstandigste is om na de eersteschermutselingen en verkenningen, tot de helft van de com-petitie 11f te wachten . . . . . .  Dan begint de spanning er pas echtin te komf'n, aangezien "de tekening der elftallen•· zich heeft 
geopenbaard. 

SITTARD, 6 October. - (Eigen corr.) -
n(' plannen om aan de wekelijkSP auto- Collombon ot,namem:n-kt te Sittard een auto-show vast te 

Tot goeli berrtp diene men te 
ste cpmpetitic tot de laatste zes 

l J 
weten, dat no. laatst en een na 

geklasseerden behoorde. RPim:-s. BRA M A PPEL laatst automatisch degraderen, 
dat een andere trainer heeft ge- en no's 3 en 4 van onderen de-koppC'len verkeren in een vergevordt:rd 

d stadium. Zo zal dan eerlang eenmaal per in Reims aanstaan e,-,mand op de automarkt een demonstratiC'-
�how gegev.,,· worden van de allernieuwste Rennes dat i n  zijn eerste 3modellen. Vermoedelijk zal d"ze auto-show wedstrijd�•n niet minder d_an 18pl:iats hebben r>lke 2e Dinsdag van d, doelpunten wist te scoren is �nm;rnn<:1. De wekelijkse automarkt op Din�- w · ig fg zakt hetgePn me-rl,1 L'm1ddag gaat dan gewoon door. m:

i
;d fe�elijk v�rbaast. R.C. Pa-

A d . b" 1 ris had met veel pech te kam-mstenra e tn reuzen leten pen. Enkele spelers raakten ge-

f d B•  1 d blesseerd en dit leidde tot hetovertroe d oor 1nge ra e . fatale gevolg, dat in 2 wedstrij
den niet minder dan 3 punten 

BINGELRADE, 6 Oct. - (Eigen corr. ) verloren gingen. Het slechte re
Mocht de landbouwer Cr. te Amstenrade sultaat van de laatste wedstrij
een wortel van niet minder dan 16 ons den is dus verklaarbaar. Reims 
rooien, de landbouwer M. te Bingelrade vol_gt direct met 9 punten, een 
rooide> op z i jn  akker een reuzenbiet van aantal dat ook St. Etienne bezit, 
eventjes 18 pond. ook al een team, dat in de laat-

kregen in dé persoon van Bat- ------------� gradatie- Pn promotiewedstrij
teux, die zelf in het elftal speelt. den moeten spelen met de no's 
heeft het er tot nu toe niet genstander. Het team telt 5 in- 3 en 4 van de tweede divisie.
slecht afgebracht, ondanks het ternationals in zijn gelederen en 

dit verklaart voldoende, waarom verlies, dat dit team heeft gl'le- h t b. .  · 
ta d den. Drie spele1·s van het vorig e IJ zijn tegens n ers ge-

vreesd is. Roubaix, Le Havre, seizoen zijn niet van de partij en Marseille, Nîmes en Stade Fran-twee spelers staan op dl' lijst cais herstelkn zich goed van bunder geblesseerdPn <:n een spelt-r slechte start. Zij staan in deis aan Marseille verkocht .  De m idden moot en na hen volgt achterhoede is van prima gPhal- Bordeaux, de kampioen van het te, maar in de voorhoede wil het vorig seizoen, dat zeer slecht benog niet. gonnen is. Ook hier is een ver-Begrijpelijk, als men weet, dat klaring voor te vinden! Ookdeze linie drie spelers van 20 Bordeaux sukkelt met geblesjaar telt, jongelingen 110,:, die te ,eerde spelers, drie in getal enlicht en nog niet gehard zijn in cüiaronder bevindt zich Bertushet snelle, harcle Franse profspel. de Harc'!Pr, Bord.,., 1 ,x' ?:oalgetter
Zij beloven weliswaar iet:. voor nog wel. N ancy, Sète '-'Il - Nice 

Het ligt voor de hand, dat het 
spel in de tweede helft van de 
competitie harder en forser zal 
wordPn. Degene, die in de hoek 
zit. waar de slagen vallen zal 
zich in' vt>il igheid willen bren
gen. Een andere omstandigheid 
is, do.t dan ook de premies aan
merkelijk hoger worden gesteld, hetgeen voor iedere speler een 
prikkel �·n aansporing te meer 
zal zijn om zich tot het uiterste 
te geVl,n, ook meer risico te ne
men. Bijgevolg, dat ook van de 
schl' irl�rechters meer gevraagd 
zal worden. 

,.;;,. 
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Het elftal van V.V.H. ' 16: staande van links naar recht,: Vroomans. Wingen, 
v.  Lierop. Grett•n, Gardier. Souren : knielend: H'-'_llebrekers, Zeekaf_, Zan� 
Poyck, v.d. Linden. De bekende stopper Groenend1Jk staat wegens ziekte niet 
op qeze foto. 

,..-,OEN RECTOR GILLISSEN, VELE JAREN EEN DER GROTE FIGUREN' 
• IN V.V.H .. in de eerste wereldoorlog de uitnodiging had verzonden v� 

de oprichtingsvergadering van de R.K. Llmb. Voetbalbond was het V.V .H.,. m
de eerste jaren Velocitas geheten. dat m Heerlen de Kath. sportvlag gmg 
ontplooien. Na enige jaren in de Limb. Voetbalbond te hebben gespeeld volgde 
promotie naar de I.V.C.B. Jarenlang was V.V.H. _ een der toonaangevende clubs 
in de 2e klasse; de eerste plaats was echter no01t voor haar weggelegd. Totdat 
in het seizoen 1936-'37, bij het 20-jarig_ bestaan, het kampioenschap :werd be
haald en promotie naar de superklasse volgde. In dezelfde prachtige v�rm 
verder spelende werden zij ook in het eerste jaar in _de le klasse kampioen 
met 7 punten voorsprong op nummer twee, en mochten 21.1 met H.B.C., Volendam. 
Vosta en Brabantia spelen om de hoogste Katholit,1ke voetbaleer van Nederland. 
Hierbij eindigde zij op de vierde plaats. Van het kampi?enselttal speelt thans 
nog Harry v.d. Linden in het eerste elftal een goede parh.1. Na al d�ze successen 
volgde de fusie met S.V.H. en braken enkele rustiger Jaren aan. B1.1 het samen
gaan van I.V.C.B. en K.N.V B. aan het begin van de tweede vvereldoorlog werd 
V.V.H. ingedeeld in de 2e klasse. In deze nieuwe omgeving _kon zij maar slecht 
wennen en bij het einde van seizoen 1942-'43 volgde degradatie naar de 3e klasse. 
Het pleit echter voor haar innerlijke kracht, dat zi.j _  hieri11 sl�chts kort verbleef, 
want na in het eerste jaar op de tweede plaats te zi.1n geemdigd werd twee keer 
het kampioenschap behaald en volgde drie seizoenen geledt'n ol.v. trainer 
Heyenrath de terugkeer naar de tweede klasse alwaar zij sindsdien steeds in de 
goede middenmoot is geëindigd. 

.. • 

NA EEN LANGDURIG VERBLIJF OP HET TERREIN GELEENHOI" heeft 
V.V.H. wederom domicilie gekozen op het geheel opnieuw ingerichte ter

rein op de Molenberg, waar zij immers steeds haar grootste roem had geoogst. 
De vereniging telt momenteel bijna 4i:>0 leden en bezit een van de groo� en 
bloeiendste jeugdafdelingen van het Diocees Roermond. Veertien ervaren Jeugd
leiders werken hier aan de Katholieike opvoeding van de jeugd door de sport. 
Als trainer der vereniging treedt thans op haar oud-speler en gedipL oefen
meester E. Hol. Het tweede elftal speelt in de reserve 2e klasse, terwi.)1 hel 
3e en 4e elftal resp. in de 2e en 3e klasse Afd. Limburg uitkomen. Verder SJ?e1en 
6 jeugdelftallen in de Limb. Jeugdcompetitie. Naast de afd. Voetbal beZ1.t de 
grote V.V .H.-familie ook een steeds groeiende athletiekolub. 

HANDBAL IN UMBURG 

HC 0 N - heren opnieuw alleen 
aan de leiding 

Derb�- ·s in Geleen 
Jllaastricht 

en 

GELEEN, 6 Oct. (Eigen corr. ) - De 
HCON-heren schijnen toch wel zeer ern
stige plannen te koesteren. Dat onder
vond IUmbria Zondag jl. aan den lijve. 
De hoofdstedelijke roodbroeken mochten 
nog zoveel pijlen op hun bogen hebben, 
het O.N.-team stond pal, gaf de Maas
trichtenaren een lesje met 4-1 en legde 
meteen weer beslag op de bovenste plaats. 
Zoals verwacht werd toonde \\,'ilskracht 
zich de meerdere ,,an RKVVL en won 
met 7--4. 

Kerkrade liet bij Vlug en Lenig ver
stek gaan. HCON kan Zondag de leiding 
behouden mid-dels een overwinning op 
�VVL te Maastricht . In Geleen gaat 
de zeer belangrijke plirntselyke ontmoe
ting tussen V. en L. en Wilskracht de 
aandacht vragen. Zo op papier kan Vlug 
en Lenig hier niets gebeuren. De thuis
club heeft besl1S1 betere papieren dan de 
bezoekers. Maar bij zo'n plaatselijk tref
fen zijn dikwijls bijkomende omstandig
heden doorslaggevend. Toch menen we 
dat de V. en L.-ers na Zondag de tweede 
plaats op de ranglij.�t weer gaan innemen. 
De stand is nu: 
HCON 3 2 1 0 5 13-7 
Kimbria 4 2 o 2 4 23-22
V. en L. 2 1 1 0 3 16-7 
Wilskracht 2 1 O 1 2 9-9 
RKVVL 2 0 0 2 0 6-12
Kerkrade 1 O O 1 O 3-5 

In de tweede klas verstevigde Sittardi1L 
zijn goede positie door een BJ?rekende 
overwinning op de meest emsuge con
current Vlug en Lenig 2. De Kimbria
reserves maakten in de doelpuntrijke 
w edstrijd tegen SWift één doelpunt meer 
dan de gastheren en klommen naar de 
de:-de plaats. Caesar zal, ondanks goede 
capaciteiten, de Sittardse leiders geen 
halt kunnen toeroepen. Vlug en Lenig 2 
verleent gastvrijheid aan Marsna. maar 
zal de hele buit opeisen. 

De stand fs hier geworden: 
Sittardia 3 3 0 0 6 26-7 
V. en L. 2 3 2 0 I 4, 21-21
Kimbrla 2 3 2 0 1 4, 14-14
Caesar 3 1 0 2 2 11-9
Swlft 3 1 0 2 2 14-18
Marsna 3 0 0 3 0 7-25 

In de derde klas kwam v. en L. 3 al
leen aan de leiding middels een zwaar 
bevochten 4--5 overwinning bij Sittar
dia 2. Caesar 2 versloeg Swift 2 over
tuigend op eigen terrein . Bij Noav op . be
zoek lopen de leiders a.s . Zondag weinig 
gevaar. Sittardia 2 is in staat Swlft 2 
met lege handen huiswaarts te zenden. 
Na een uitstPkende start tegen Situi,rdia 2 
zijn we benieuwd naar de verrichtingen 
van de VVL-reserves bij Caesar 2. Een 
kleine overwinning voor de bezoekers iS 
niet uitge:;;loten. 

BIJ DE DAMES 
In de hoogsle damesklasse wordt het 

v!otte competitieverloop gestagneerd dOOr 
de Sittardse fusieplannen . Opnieuw vond 
dt, ontmoeting Sittardia-A VS geen door. 
gang, terwijl ook voor a.s. Zondag geen 
enkel Sit tards elftal binnen de krijtlijnen 
komt. Caesar schijnt dit jaar opnieuw een 
ernstig woordje te wil len meespreken. In 
een prett ige wedstrijd werd het bezoe
kende SVM met 4--0 geslagen en nader
de Caesar het leidende Kimbria tot op 
een punt. SVM verhuisde naar de laatste 
plaat s ten voordele van Wilskracht dat 
bij Kimbria een gelijk spel bewerkstel
l igde. MLM keerde terug op het goede 
pa.d en klopte HCON op eigen bodem met 
0-3. Caei-;ar morgen bij Wilskracht te
gast, kan twee punten rijker worden. Bij 
SVM-HC'ON zijn de kansen vrijwel ge
lijk, terwij l  ook bij de M aastrichtse derby 
MLM-K' mbria de krachten elkaar niet 
veel om lopen. De eerste ontmoedng 
bracht een kleine Klmbr1a.zege_ Een her
haling is niet uitgesloten. 

De stand 
Kimbria 
Caesar 
AVS 
Sittardia 
MLM 
HCON 
Wilskracht 
SVM 

is hier: 
4 2 

' 2 2 
2 2 
1 1 
;3 1 
3 1 
3 0 
2 0 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

1 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 

1 
4 
4 
2 
2 
2 
I 
0 

Swift rekende m de tweede klas A 
voorlopig af met de meest ernstige con
current. Vlug en Lenig moest op eigen 
terrein met 5-7 het hoofd buigen. Noav 
pareerde uitstekend in Meerssen, maar 
kon niet verhinderen dat Marsna een 
kleine overwinning bihaalde. Haslou ver
liet. middels een zege op de Ster. de laat
ste plaats . A.s. Zondag echter zullen de 
Elsloo-meisjes met lege handen terug
keren na het bezoek bij het Roermondse 
SWift. De betere positie van Marsna ten 
spijt geven we het bezoekende V. en L. 
toch de beste kansen. De Ster moet hoger 
op en kan mogelijk tegen NOA V een e-e
lijk spel bemachtigen. Hier werd de 
stand : 
Swift 3 3 0 0 8 19-9 
Marsna 3 3 O O 6 7-3 
V. en L. 3 2 0 1 4 12-8 
Ha!!lou 3 1 0 2 2 7-8 
Noav 3 O O 3 O .._13 
De Ster 3 0 0 3 0 1-11 

In 2B heeft RKVVL blijkbaar boze 
plannen. Ook RKSVL ondervond de 
kracht van de Lambertusmeisjes en met 
drie gewonnen wedstrijden gaan de Kaas
trichtse blauw-witten fier aan kop. Ook 
tegen Heer heeft RKVVL morgen de bes
te kansen. Hoensbroek gaat bij V, en L. 2
winnen. De stand onderging hier geen 
wijziging. 

In de derde klassen groot machtsver
toon door de leidende ploegen. Wilskracht 
3, V. en L. 3 en Wilskracht ( wonnen 
resp. met 6-1, 5--0 en 4--0 van Noav 2, 
Swift 3 en Maurits 2. Maurits 1, HCON 2 
en Marsna bleven op het goede pad door 
overwinningen op DVO ( 1-0), RKSVL 2 
(�) en Kimbria 4 (0--3) . 

Het belangrijkste treffen is hier a.s. 
Zondag de ontmoeting tussen de beide 
ongeslagen leiders in C:  Wilskracht 4 en 
V. en L. 3. Twee Geleense favorieten voor
de hoogste titel, die elkaar geen duim
breedte toegeven. Beide teams incasseer
den nog geen enkele tegengoal. Het gaat 
er dus spannen in het Llndenheuvel
sportpark. We wagen ons met aan een 
voor.spelling. 

Wilskracht 3 zal van DVO Winnen. 
Meer moeite heeft Maurits met Armada 
maar kan ook de beide puntjes in Lut
terade houden. Posterholt zal Noav 2 
minstens een punt afsnoepen. Emma zal 
zich door de RKSVL-reserves niet laten
bedreigen. Bij HCON 2-Concordia even
als bij Mariarade-Kimbria 3 is weinig krachtsverschil .  Swift 3 heeft een klein 
kansje tegen Maurits 2. Haslou 2 stuun Noav 3 met lege handen huiswaarts. Bij
RKVVL 2-Kimbria 4 zijn de kansen ge
lijk. Emma 2 zal zich door Heer 2 niet van de wij.s laten brengen en de hele buit opeisen. 

Wijzigingen programma 
Afd. Limburg K. N.V. 8. 

SITTARD, ö Oct. - In het programma van Zondag a.s. van de afd. Limburg K.N.V.B. ziJn de volgende wijzigingen ge
bracht : uitgesteld: Maurits 5-Sittardia 5, R.K.H.B.S. 4-Hopd 2. Neerbeek 2-De Ster 4, Stel'nb. Boys 2-Lindenheuvel 3; ingelast: Ni,1 sw. Boys-Wit Groen, Drivo 3-Itt. Boys, Hopei :!-R.K.H.B.S. 4, Linden
heuvel 3- Stel'llb. Boys 2. 

Foto-zoekrit van motor
club V. V. A. 

MAASTRICHT. ti Oct. ( Eig. corr.) -
De Maa.-;tricht�e :!\iotorc,ub V.V.A. orgánlseert Zondag 15 October a .s. een foto 
zoekrlt voor s uto·i'. moto,·en en fletBen
met hulpmotoren. Deze r i t  wordt verre
den door het mooiste gedeelte van Limburg. Voor de fiet.:1en met hulpmotoren Is 
:-en aparte klas, e ingedeeld. Bij automobili.-ten en motorrijders is het meerijden \·an pas�ag ;er, toege.'-'t aan. De start vindt precle� 14.00 uur bij Hotel Moder
ne, Markt 34 te Maastricht, plaats. 
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