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�eE,.,ERLEN, 8 a u r,u.� t irn . - ,,Tri m U fit " - . ,Doe meer aan b e«· ,.inc '·'
. "'
gek, g - Wi e is de::;e s/ag:::innen de iaatste maanden niet tegen
îrt �m;n ? De aansporin gen hebben gel11 kkig 111m doel n!et g�•
is mm
hou.et· g ers: heel veel. Nederlanders zijn uit h u n gezapige zit·
knie bin_ _ge w e kt en hebben de bijna piepende bodyscharnieren via
in d uigingen , bosloopjes, fietstochten of tL'at dies meer zij w eer
v oe
zaa: J ger e, m eer gezonde staat t eruggebracht. Het b lijf t echter
b eh '0 1�� de goed doorvoede Nederlander vanaf zijn je u gdjaren
het � � lJk in b e u;er;i.ng komt en blijft. In d i t licht bek eken vormt
e ort a an sportaccommodatie.� nog steeds een nijpend pro
b ! ee
lan m. D at g eldt u iteraard ook voor Limb urg, dat op d it punt
e �n a ehte rqeb leven gebied was, ma 1· gade zij dank de
a
laafte· .1a
. 1
,e1
een gedeelte van de acl1tc rgf.and heeft i_ngelopen .
ll,ar dit i g
l 1 . v. l ee nszins zegl!'en, dat in onze contreien de situatie helemaal roos

k e11r g
Van hll i: s , Zowel voor h e t beoefenen van binnensporten als voor het ple gen
datles e nsport t'n be s taat er nog steeds e en beh oorlijk tekort aan accommo
llloet j,1E..en PUnt dat daarom de volle a.andaeht van de plaatselijke o verheden
11 ven hebbe n.

van
De Sportraad voor de provincie Lim
burg, die thans anderhalf jaar in touw
is, heeft onlangs een duidelijk over
z,cht samengesteld van de aanweLige

•

en 1n
voetbal- en handbalvelden, alsmede de
tennisbanen. die her en der in het
Limbur;;;se verspreid liggen. Daarmee
heeft deze Sportraad een eerste stap

gezet in de richting van een systema
tische benader i ng van hel onderwerp
sportvoorzieningen in onze provincie.
De ge)Z,evens zijn b îjge,verkt tot 1 ja-

•
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nuari van dit jaar en tonen aan, dat er
globaal genomen nog een tekort is aan
honderd voetbalvelden en er op rede
lijke termijn nog honderd tot honderd-

ln de ban van de sport
kerk. die een hevvelachtig terrein be
zat, ruilde het voor een stuk grond
van landbouwer Leessens. Het was een
vlak terrein, uitstekend gesehikt om er
op te voetballen . De enige moeilijk
heid: het terrem was maar ha,J..f zo
g.-oot als een normaal voetbalveld
moet zijn. En op een half terrein heeft
zelfs de bPste ploeg te weinig ruimte
o m zijn talenten te ontplooien, ook die
van Bemelen. De enthousiaste plannen.
die voor de komende competitie ge
smeed waren, dr<>igden in het honderd
tt> lupen. Er k.on met geen mogelijk
}w id L'en mL'tt:rtj p bij. imn1ers waar
vandaan halen en niet .stelen. Wethou
der Huyts bleek. uiteindelijk de red
der. Hij plakte d,0 andere helft van hel
voetbalveld e1·aan vast door een stuk
van zijn landerijen ar te staan.
Het dorp j uicht� en de initiatief ne
mers begonnen hl't terrein geschikt te
maken. Ook nu was de medewerking
van alle kanten groot. Een timmerman
fabriceerde grat.is de doelpalen, d e
grond moest opgehoogd worden: een
vrachtrijder leverde grond en vracht
gratis; n:i,ergel was nodig om de grond
stevigheid te geven: ook dit kwa'm
gratis; het ijzeren gestel voor de bal
lenvangers werd tenslotte voor een
spotprijsje �it Maastricht gehaald . De
heer CoenJaerts : ,,Het terrein was
nooit tot stand gekomen als we de
medewerking niet hadden gehad. Ieder
ogenblik waren inwoner,i bezig om het
terrein bespeelbaar te maken. Met het
beetje geld, dat wij in kas hadden was
het veld onbetaalbaar geweest."
D e gemeente heeft, nadat eenmaal ge
bleken was hoe g roo t het enthoUiSiasme
onder de inwoners wa s, ook nog een
flinke duit in het zakje gedaan. Zij gaf
de in de haa;;t opgeri chte sportvereni-

NORM
Voor de 998.383 inwoners van Umburg
warfc'n op 1 januari 491 voetbol\·eldcr.
tt•r beschikking. Dat komt reer op ècn
veld Yoor 2033 Limburgn,. terwijl de
landelijke norm èèn veld op 1700 in
w on ers is. De meest gurnsttge situatie
wordt aangetroffen i n het gebied rond
Venray. waar op 1263 inwoners één
terrein is le vinden. In de regio Maas
tricht daarentegen moeten er nog heel
wat spaden in de grond worden gesto
ken. alvorens men het tekort heeft
weggewerkt. Eén veld op 3135 inwo
ners is beslist :iao de lage kant. Ook
de andere stedelijke gebieden laten
cijfers zien die boven het provinciaal
gemiddelde l iggen. Oostelijke Mijn
streek : l op 2587. Westelijke Mijn
st reek : 1 op 2384. Venlo en omgeving:
l op 2220.
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de enige gemeente in Limburg die
geen sportveld h�d. De enkelmg die
de tijd en i n �eresi;;e vond voor de
sport. was op rte nabuurgemeenrten
aangewezen. En ineens zijn er maar
tv:ee
lief!!.t tWf'P. seniorcnelftall�n.
jpugdelftallPn t>n Pen damesbandb;1 !1·1t1h.
Volgens wethoudt-i P. Huyts is de
behoefte aan een sportaccommodatie
ontstaan, nadat hët gemeenschapshui s
twee jaa r gel<·den - in gebruik is
genomen. De ,ie•1gcl kreeg een onder
dak, waar tal v,,n activiteiten ont
plooid werden. ..Vandaaruit zijn de
\"t.'renJgin.(!l"n !an,� ztiam gcgroPid'', :,l#
dus de heer Huyt.s
Trainer van de voetbalclub en een van
de initiaticfne'mèrS. de heer F. Coen
jaert s : ,Aanvankcl�i k meende men.
dat het toch niets zou worden. Het
was al zo vaak geProbeerd en altijd op
n iets uitgelopen. De mening, dat het
ook nu nog niets zal worden, is er nog
b�j een aantal mensen. Het gro,s van
de inwoners staat echter achter ons".
D at de dorpelingen enthousi ast zijn.
blij'kt wel uit de opbrengst van een
huis -aan-huisact:", die de initiatiefne
mers hebben gehouden om de aanleg
enigszins te bekostigen. Gemiddeld gaf
men per gezin f 5.-. .,Daarbij nog de
opbrengst van twee dansavonden en
subsidie van de geme.ente en wij kon
den onmiddellijk starten" aldus de
heer Coenjaerts.
Zo simpe l was net echter niet. Pastoor
Brouwers, de eigenlijke initiatiefne•
mer, riep een vijftal ingezetenen rond
de vngadertafel en vroeg hen voor de
j eugd aetiviteit�n te ontplooien. Dit
vijftal ging onmiddellijk aan het werk
en al spoedig was het groepje met een
groot aantal inwcners uitgebreid. De

vijftig tennisbanen aangelegd moe:en
worden.

Oprnerkelijk i:-::. dat dl' grote en mui
del11ro1e st<>d<'n het slechtste te \'oor
schi.Jn komen. Gunstig 's de situatie op
het plattei,md, waar gemiddeld één
'\·el d aanweztg is voor 1 146 burgers�

Bemelen was tot voor kort de enige
Limburgse gemeente, die geen be
schikking had over een voetbalveld.
Daarin is thans ve"andering g"ko
men, want in de komende competitie

zal ook deze plaats een voetbalclub
en - uiteraard - ook een terrein
rijk zljn. Dank z\j het initiatief van
de beer F. Coe,njaerts (zie foto) zal
"Koning Voetbal" ook in Bemelen
zljn entree maken.

gm g een eenmalige subsidie van
f 3600,- en een iaarlîi ksc suooidie van
f 400,-. Wethouder P. Huyts: ,Het
idee \'an een aant.al inwoners om tl'

,tarten met een eigen voetbalclub is
door het gem€:entebestuur erg goed
ontvangen . De g e meenteraa d il> er zeer
gelukkig mee. Bovendien kan nu ook
de schoolj eugd tijden, de g,ymnastiek•
l cs,en nm het terrein gebruik ma
ken, Zij w as in het verleden altî.i d
aangewezen o p h e t gemee nschapshuis."
De stemming in Bemelen is opperbest
Het voetbalterrein is weliswaar nog
niet helc'rnaal klaa r - er moeten nog
kleedlok alen gebouwd worden, de bal
lenvangers moeten n og met draad be•
,pannen worden - maar het 111pcclveld
is waarschijnlijk een dezer dagen be
speelbaar. Daa rom ziet heel Bemelen
verlangend uit 'l aar 22 en 23 aurustus,
het weekeinde. '-'"2arin voor het eerst
' n de geschiedenis van het dorp een
voetbalweds;trij d op eigen grond wordt
gespeeld.

Als best verzorgde gemeente op dit
gebied springt Bingelrade in het oog,
dat voor zijn 796 inwoners twee terrei
nen ter beschikking heeft. Maar wat te
zeggen van een snel groeiende plaats
als Stein. waar 1 1 .577 inwoners het
eYeneens met t \\w t·e velden inoeten
doen• Dat is één ,·dd op 5788.
Wanneer mt'n bedenkt dat Li mburg
47 .000 bij dt' KNVB .n1;e,ehreven voet
ball ers telt. dan is wel óuidelijk dat d e
""nleg v a n \'Octb:i l\·eldPn i n d P ko
mende iat·cn ur g ent blijft. Vrijwel elk
Limburgs dorp k,m bogpn op een club.
die de plaatselijke kleuren zo goed
mogeliJk tracht t e v erdedigen. Daarom
ook is hel niet zo v e rwonderlijk, dat
op het plattelan d meer velden te vin
den zijn dan in de stedelijke gebieden.
t rouwens ook in de
In d ' c st edelijke
substedelijke bevolkin g�agglomeraties
- is het patroon van de sportbeoefe
ning aanzienlijk meer gedifferentieerd.
Beha lve voetbal z i) n ook anderi> spor
t<?n behoorlijk in trek.

TENNIS
Bekijkt men de situatie ten aanzien
van de aanwezi ge tennisbanen, dan
blijk.en Midden- en Noord•Limburg
het best voor d e dag te komen. Het
totual aantal banen bedro!'g op 1 janu
ari 1 96. Dat komt neer op een gem id
dt>,de van één baan op 5090 inwoner,

!\I :dden-Li mb1..1r� hc-ef; tw:cwcl à( be
sch ikking over èè:1 baan op 4 l ol i:,wo
ner.', Afgaa.ndP op deze el�fPr5 ;-, ; �1 ;., t
ht·1 Zu : d:imburg,c h<'u,·c!1,,::d \\ , l c,r n
bl.i zor.dt'r .-: lt?ch· Eguu; mt·� L'PD gt �;� :d
Ccl è.,• von ;-.h•i.: ht"' t·l·:1 b,,,�·1 np 1? 828
i :J\\-r-,r:.(·t:-. Cà�t rnPn u : t v :ti: 0cn p : ,, �1 n lng:-:.nnnn v;:1n l't'n h;1 � : ;-: (lr :i(1î10 P"'l \\ o 
ne;·:-. C::i.!n i � \\' d àuidd:Jk d;i: c:· : n :�,\·t
Z:.1 idl imbu: �=--e no .s::. et··!J. � ruo: ;,.c1 n : �1 �
.� rav<'l n·c:hthoekcn d i ent t e konH'!j ,
Zeker w ann<•�'r m<?n hedenk� àat L:. n
dc!iik à,· knden, b<"slaa; dë g('noemcle
norm te verlagc-n 101 één baan op 3000
inwor.er,. Deze lan d elijke norm zal
b.nnc·r. enk<:,e jan:n lndC'rdàad maat
ge\·end zij n. omd�t 1Pnni� r: iet l:1ngr,r
meer een Plit <'�porl 's. doch zi<"h "nel
uit b!'e:rli :o� grot>pt·n buiten öe u ppf'r
1 Pn.
In te>f!;ens:t clllng to� de \·o�� b,,l�por�
\relt men in de ,tc,del i,i kl' �,,b' l'dC'n
rch1 t H?f de me('f � e t enr. 1 �b�"' n0n a�H1
H l't platteland " : ,•lf ,1,lndl' r goc·d
\·oorzi0n. tcr\r.· i_1 l .he: versredeli,i k � e
pla1tel nnd n a a r \'Prhouding zond,:,r
l11<'er een ongunst '/! beeld ,·<-rtoont.
,Tais '. omdat i'"'. deze gebieden d? a!ge
mcnr maa:H'hnppcli,ke or.t"·,kkelh;::
op gang 1, gekomen ,·crd,ent deze
,ituà1ie alle aandacht. \'an de 1 09 t:<'
meellen die Limburg tel: beschlkk0n
er ö4 1 58'' o) niet over et'n baan. Van
dt> Zf' 64 gem�r•n1er: behoren er :!3 101
àt· plal!elancts.g emPPnt en C'n 4 1 to: ht- !
\'erstede!ijktc plandand. Het Noord 
'. ï mburg:-:P B roekhuizr-n telt t'l"' r� ba�t11
op 673 i nwoners. de gemeentE> Kerkra
dP d aarentPgr-n maai l'l'n baa -:--i or
:!4.077 i�,1/onc-n:.

H,i\NDBAL
DE' a�nleg van handba: ,·el den ll' · n E'E'n
minder urgc-nt $t,adium g€>kom(•n. om•
dat bij dez,, tak v;rn spon t·,m bdan�
rijke v erschui\·ing naar zaalhan dbal
valt waar tl' nem<>:o . D a a rom h!"<'fl he:
\\·c� n .:g zin :ian te .!2.t'\'r•n hn� groot het
teko rt aan h3ndbah ·.,:d<'n ,n LimburJ?.
i:-. Op 1 Januari \1,· 3 � de �ituatir zo. d<1t
.-r gemidde ld &è:-, v eld op 1 4 .!lOl inwo
nn, was. Daarb1J kwam Midd!'n-Lim 
burg 1en westen var, de Maas we<'r
hf'I bes1e u ; ; de bus mM één veld op
5.335 inwoners. Noord-Limburg 1<>ldf'
geen enkd spec:-ifiek hand bah·<>ld en
nok in 11 aastrkht ('t1 o rn :."!P\":-;� ,.., ; i � (•r
up d.t gebied wein1,g ot geen ac<:om
modati c voorhanden . . .

