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1 Even apart sco 
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Bert eruit 
"Eruit" rnmmeert arbiter Kees de Bruin. Roda JC-trainer 
!,er! Jacobs trachtte handig gebruik te maken van hç! 
, ., ,-r, . . nt waarop .John Pfeiffer en .Jos Jonker kort voor 
;· ,. • " .. 01:• ;;-elapt" moesten worden, om zijn spelers aanwij 
z i n::;en te geven. Dat tolereerde de scheidsrechter niet. 

R,NGERADE 

STOUT 

TEGEN 

STOUT 
D e  enige "zondaar" bij 

Roda JC-Telstar was 

Leo Ehlen. Hij ging i n  
het boekje van scheids

rechter De Bruin omdat 

hij te stout was toen Co 

Stout doorbrak en 

alleen in de richting 

van Geilman stormde. 

Leo Ehlen trok effectief 

aan de noodrem en 

greep Stout bij het 

shirtje. Telstar-trainer 

Castenmiller respec

teerde na afloop de 

redding : ,,Shirtje 

trekken is in zo'n geval 
nog altijd sportiever 
dan iemand van achter 
de poten onder zijn lij f 
vandaan te trappen". 

- . . 
Bloederig tête à tête 

• , ." � "'T 

Dokter Van Mierlo en een EHBO'er buigen zich over Joh n Pfeiffer. J<:en minuut voor de rust van Roda JC
Telstar was Jos Jonker onbesuisd ingelopen op de Roda JC'er. Het gevolg \·an deze onbezonnen ram-actie was 
een bloederig tête à tête. De wenkbrauwen van beide sp el ers scheurden open. Pfeiffer kwam na de rust terug. 
Jos Jonker moest zich laten vervangen door Monne de Wit. 

bots ing 
Bl:--IGELRADE - Michel Jacobs is momenteel 
een "fel begeerd'' persoon. Nu Caballero ermee 
upgl :houden is een amateurwielerformatie volle
ci ig te sponsoren, is de jacht op Michel en de
zij nen geopend. Verschillende ploegleiders ijlden
naar Binge-lrade om de jeugdige veelbelovende
Limburger te strikken. Het leidde in de fanta-

. sie van onze tekenaar zelfs tot een kettingbot
sing in de buurt van Bingelrade.

Theo Boosten 
DOETIKCHEM - Scheids
: CL"hter Theo Boosten an
nuleerde gisteren in Doe
: i nëhem bij De Graafschap
Lndhoven een aanvanke
J ;j k  door hem toegeke,1de 
strafschop ,·an Eindhoven. 

Leeuwa rden de bal af te 
geven na een doelpunt van 
se Cambuur-spits De 
Blauw. Hij kreeg een boe
king, evenals Fortuna SC 
aanvoerder Roemgens. Het 
wordt tijd, dat de scheid;;
rechters in het betaalde 
voetbal strengere maatre
gelen te,gen di1t soort de
monstraties gaan nemen. 
Rood zou niet misstaan 
tegenover dit wangedrag. 

Gisteren werd de vijftigste 
gele kaart in dit "betaald 
voe�bal"seizoen uitgedeeld. 
Een triest record . . . . •

President
QUITO - De president van Equador, Gen. GuiHermo 
Rodriguez Lara is gek van voetbal len. Ondanks zijn leef
tijd (53) en fiks uit de kluiten gegroeid postuur. speelt hij 
nog met allerlei liefdadigheidswedstrijden mee. Hier is 
h i.i in actie in  een duel te Qui to. De president maakte 
dr:e goals, hetgeen hem op lr ie flessen champagne kwam 
te stac1n . . . . 

Molestaties 
LüNDE'.': - Molesteren 
van scheid,rechters en spe
l ers - vooral in Engeland 
- lijkt schering en inslag
te worden. Nu moest de 
wedstrijd ehelsea-Luton bij
een stand 0-3 gestaakt
worden, omdat baldadige
ehclsea-fans Lutonspelers 
probeerden te molesteren. 
De politie had gcrnime tijd 
nodig om het veld te ont
ruimen. Er vielen enkele 
gewonden :  twintig perso
nen werden gearresteerd. 
In Stoke bekogelden sup
porters van Stoke e. en 
Manchester elkaar met ste
nen. 

Michels en 
Groenewoud 

seerde defensie. ,,Het spel 
zonder bal" was totaal af
wezig. Geen u itblinkers. Er 
moet een hoop gebeuren bij 
Ajax" .  Twee tra iners, t\vee 
meningen. J n  ieder geval 
11·pten de spe Iers van Ajax. 
waar ze vanaf vandaag met 
Rinus l\lichels aan toe zijn ... 

Overwinnaar? 
Nou ja • . . .  
BERN - De KNVB is als 
overwinnaar tevoorschijn 
gekomen uit  de arbi trage
zaak tegenover de UEFA 
over het al dan niet geldig 
zijn van de nacompetitie 
ter l:>epaling van de tweede 
Nederlandse deelnemer aan 
het UEFA-cuptoernooi. 

De: Lmburgse topre!c: ee 
�af die st�afschop wegen3 
het ;en val brengen van 
B leij enberg door De Graaf
,chap-verdediger Micntjens. 
Maar hij hel'riep zijn be
;c lissing op advies van zijn 
grensrechter, die vlak 
daarvoor hands had gecun
stateerd van Bleijenberg. 
Eindhoven protesteerde 
:iid . . .  

Sportief 
EINDHOVEN - Scheids
rechter Jan Beek was in 
Eindhoven na afloop van 
PSV-FC Twente een geluk
kig man: .,Zie je nu wel", 
zei hij, ,.het kan ook an
ders. Ik heb slechts negen
maal behoeven te fluiten 
voor een overtreding. Wat 
mooi en fijn kan voetbal 
dan zijn. Een compliment 
voor beide teams". 

Bish komt 

DBN HAAG - Rapport 
Groenewoud aan bonds
coach Knobel over vier 
A,i axspe!ers in verband met 
de interland woensdag a.s. 
l egen Finland : Schrijvers: ·
7CC't' goed ; Suurbier: rede
l ij k. opbouwend wat onge
lukkig : Krol: goed en Geels
zeer nuttig. Geen blessures. 
Rinus l\lichels over Ajax:

Rechter Huntziker gaf de 
KNVB gelij k. Maar de ge
achte heer Huntziker deed 
g�en uitspraak of de KNVB 
nu inderdaad 't recht had 
de Nederlandse deelnemers 
aan te wijzen zonder aan 
een plicht gebonden te zijn. 
De rechter vond, dat deze 
vraag al beantwoord was 
door Ajax dat de nacompe
ti t ie won. Waarmee de 
KNVB komend seizoen op
nieuw met moeilijkheden 
rond deze kwestie kan wor
den opgescheept. Overwin
naar dus? Nou ja . . .  

Navolging 
LEEUWARDEN He, 
, 1 ,,ci1te vaorbeeid \·an F'C 
.'u1,s terdam-doelman .Jong
b.oed heeft al navolging ge
k ·egc:n. Fortuna se goalie 
Van 't  Oust weigerde m 

Veel "prominenten" bij de avondvoorstelling van Roda

JC. Fortuna SC-trainer Cor Brom, Indonesië-vaarder 

,vim Hendriks, Theo Boosten, Calamine-trainer llen, 

Fischer. Oók Stanley Bish. De ex-Roda JC'er heeft de 
laatste weken nogal gesukkeld met een Jiesble�sur,'. 

"Toch ben ik zaterdag met Berchem Sport van de partiJ 

hier in Kerkrade". verzekerde hij.

mee 0

Slecht voetbal, ongeorgani-

(-onclcr redactie van George Taylor, l\fct  
u1cclewerkiug van o.a. IIarry lUuré en 
Ben Heinrichs) 

aanval trekkend had Poorlvliet ec,n 
groot aandeel in  de triomf van zijn 
µloeg, waaiin voor Bertus Quaars 
voorlopig ,4es:n plaats meer schijnt 
te zijn en wöa1·in Krijgh de rol \·an 
CC'nlra l e  n'rdediger vervulde met 
Pl('un Strik weer op het mi<lden
n"ld. 

en e wente 

FC Tv.-ent"2 kon tegen d ' t  PSV geen 
echt ge\· aar]ii ke situatie creëren. In 
het begin 1,J n de tweede helft, met 
de komst van Eddy Achterberg als 
verva:1 •.rc,· \'èl n Arnold Mühren. leek 
lwl 11· r lb11·aar heel e1·en da t  er 
rn 1 > ( : l' l i i :< l7 e:J:-n \4:arPn ,·oor de !;{e
l i i kmc, ker. maar uiteinde-l i jk werd 
h·2t , . , ,, ;- dr T,ve·, f e � èlrcn zel f, ee,1 
ct,, , ' l lus 'e. To,0n !iel offensief lot 
slaan werd gebracht en de zeker
heid in de Eindhovense defensie 
weer on pei l kwam ,·an de eerste 
helft ,  s +on d  'mmers niets meer een 
PSV-triomf in de weg. door wiel verheesen 

i T\ D HOVEN - In de strijd
c,11  de bovenste plaats in de
, 1.·el: �vi�ir- heeft FC T\\·cntc
! 'l ! H: tr n  afhaken. PSV versloeg 
1k forn:atie van Spitz Kohn 
met  :;-o, nadat de rust met
,,, . n 1-0 score was ingegaan.
.. . , i., je tien meter ruimte hebt 
l , ,Î<' zoekt dan toch nog de
i , ,:::-u1� tamlcr op, dan vraag je
< 1 1n moeilijkheden". zei de
odcnmcesler van .FC Twente 

na afloop. Met deze woorden 
wilde hij de voornaamste re
den weergeven van de neder
laag, die I<'C Twente leed. 

Onnodig balverbies van Kick v.d. 
van halv-erwege de eerste helft 
stelde van der Kuylen in staat een 
dieptepass te geven, waaruit Harry
Lubse gemakkelijk 1-0 kon scoren. 

En toen gedurende de tweede speel
tijd Achterber,g een tegenstander 
even,eens de  bal cad•eau deed, was 
het pleit beslecht. Van Kraay Lan
ceerde D-dhlqvist voor een lange 
;;print. Oog-in-oog met keeper GToss 
maakte de l inkerspits van PSV geen 

fout. Fe Twente was verslagen, ze
ker toen een g'èzamenlijke actie van 
de familiie v.an de Kerkhof - drie 
minuten na de treffer van Dahlq
vist - door een derde doelpunt 
werd gevolgd. René v.d. Kerkhof 
was er de maker van, nadat broer 
Willy no.g de FC Twente-keeper op 
zijn weg had gevonden. Heel even 
klonk vanaf de tr,ibu!l'2 het hatelijke 
geroep "ti,en , tien, tien" ma.ar met 
3-0 was de afgang voor FC Twente
reeds erg genoeg. 

Poortvliet 
PSV bevocht de overwinning in een 
duel dat qua spelbeeld, maar ook 

uit sportief oogpunt gezien, een 
, hoog cijfer haalde. De afwezigheid

,·,m Ralf Edström - wegens buik
griep - was intussen niet de reden
dat een andere PSV'er de kans 
kreeg om zijn visitekaartje te lonen. 

Ook als de lange Zweed van de 
partij had kunnen zijn, zou trainer 
Kees Rijvers een beroep hebben ge
daan op Jan Poortvliet. 

Hij was bij voorbaat .aangewezen 
om Theo Pahlplatz uiit te schakelen.  
Poortvliet deed wat van hem ver
langd \V'ê'!'d. Hij speelde een schitte
rende wedstrijd, waairin hij uitgroei
de tot een v.a n de beste PSV'ers. 
Slerk vePd1edJ:,gend en s:iel mee ten 

PSV-FC Twente 3-0 (1-0 - Sco
re: 22ste min. Lubse 1--0; 59ste 
min. Dahlqvist 2-0; 62ste min. Re
né v.d. Kerkhof 3-0. Toeschouwers : 
20.000 Scheidsrechter: Beek. 
PSV: Van Beveren, Poortvliet, van 
Kraay, Krijgh, Deykers, W. v.d. 
Ker,khof, Stt"ik, v.d. Kuyl�n. R. v.d. 
Kerk'hof, Lubse, Dahlqviist (68sle 
min. Francois) . 
FC Twente: Gross, van Ierssel, 
Drost, Overweg, Or".anen (31ste min. 
Brugging), 11hij ssen, v.d. Vall, A.
Mühren (46ste min. Ac!lterbeI'lg), 
Bos, Jemin-g, Pa1h:lplatz. 

eredivisie 
F<'Vl' l l ! IOrd-NAC 4 -0  
'1.1�sterd,1m-GA Eagle, G-:l 
Utreeh t -NEC 0-'.3 
AZ '67-MVV 2 -0 
Gi'aafse!1:ip-r:indhoven 1-1  
PSV-FC Twente :J - -0 
Roda .J C-TP!st"r 2-- 2  
Fe Den Ha,1g-A_j ;i x  1 --'.J 
Exccbi ur-Spart a 0-- 2 

TOPSCOnEns 

(27 .000) 
( :J .000) 

( 1 4.000) 
( !UHlO l 

( 1 0,000) 
( 20,000) 
( 1 1 .000) 
( l !i.000) 
(7 ,000) 

Vn •vsol l  ( J<eH'tlOOrcl) � - h.lTlV
tFe{·en<HJl'd l . Lubsc iPSVl. Van dei 
Ku�· l en  ( PSV). N,rnninga (Roda ,J C ) .  
A:,.-;·e (Tclstar) en N.  Janseon (FC 
Amsterdam)  J. 

PSV :; :l I l () 6 J:>-2 

F(.'_\. L; \ l U O l' d  :J 3 () {) 6 J U-: 
A.i �: :\ :J 2 I {) J 6--2 
TPl., la :· ;) 

•l 0 5 8-;i 
N BC :-: 2 0 1 .\ 3--2 

FC Am,lerd . :l 2 () 1 4 8 -,

(� � Grart f:---1·hap :1 2 () ·l 5-4

FC T\1 en te :1 2 () l 4 4-.ï
Sp<1 rt a ., 1 1 0 . . :J-- l ,) 

A/: 'l:i'i ;; 1 I l 3 2-1

E�r: ::i \ ' U \'l' l1 :; 1 1 1 ;; 4-ï

G A  Ea.s. : c ..:  ,) I !  . , 1 � -t-8
R:; J .i ,J C :; ( 1 1 ,) 1 ;, ï -
FC Den !faag 3 () 1 2 :l--G 
FC Ut rcci1t :J ll 1 2 3 --,

MVV 3 0 1 2 3-fl
:--:AC ., 0 0 2 0 1-5
l'�xcc� �s ior :i 0 0 3 LI 1-i-!

eerste divisie 
(2500\ 

1-1 (4;)00)
( 10 ,000) 

(5500) 

Wi l lem il-SVV 2-1

Vlaardingen-Heerenveen 
FC VVV-Helm. Sp. 1-0 
Haarlem-Den Bosch 2-0 
Veendam-Groningen 2-1 
Heracles-Volendam 0-0 
PEe-Amersfoort 2-0 
Cambuur-Fortuna SC 1 - 1  
Vitesse-Dordrccht 6-0 

( 1 1 .000) 

TOPSCORE:RS 

(2000) 
(2500) 
(5000) 
(4000) 

J 3 Bosma (Heerenveen), Erkens 
(Fortuna Se) e:1 Van Pelt (SC 
Amersfoorl) ;  4/ 1 1 .  Van Hijkoop (FC 
Vlac1rdi ngen), J\1o l endijk (FC Grn
n ingcn ) ,  Hulshof en Burrnc (beiden 
\ïtessc ) ,  Breucr en Snijders (be1cten 
Fe Dordrecht). De Blaauw (SC 
Cmnbuur) en Kursmac (Fe VVV) :l. 

Fortuna se :; 4 I 0 9 13-5
Haarl,em 5 4 1 (1 9 6-l

FC VVV 4 :i I (J ï :J-0 
FT \Td 1 11gc1 1 4 2 2 0 6 9--3 
Heerenveen ;i 2 2 1 6 8--:! 
se Cambuur ;) 2 2 1 6 7-4

Fe Groningen 5 2 2 1 6 7-4

Vitesse 3 2 1 2 5 12-5
Wageningen 4 l 2 1 4 4--3 

FC Dordrecht 5 2 0 3 4 9-1 1
Helm. Sp. 5 2 0 3 4 z-4

lll'raclc, ;'i 1 l 3 3 4-8

VeenJc1.111 5 2 0 :l 4 4-8
Volendam 5 2 2 4 4-B

Fe D enBo,ch 3 2 () :l 4 2-6

se Amersf. ;i 2 ü :.i 4 6-12
PEC Zwolle 3 1 l 3 :l 4-5
W il lem I I  4 1 0 3 2 2-8

SVV 4 0 0 4 4 2-10

WILLEM Il-SVV 2-1 (l�J -;:- 1 �
Havermans 1-0, 69 Molen�IJk - '
70 Havennans 2-1 .  Scheidsrechter
Vervoort. Toeschouwers 2500. 

FC VLAARDINGEN-HEEREN

VEEN l-1 (0--0) - 55 Zwamborn 
l-O. 85 Boskma J-1 .  Scheidsrech
ter Geurcns. Toeschouwers 4500. 

HAARLEM-FC DEN BOSCH 2-0

(2-0) - 25 van de Berg 1-0, 31 
Kleton 2-0. ScheidHechter Hop
penbrouwer. Toeschouwers 5500. 

VEENDAM-FC GRONINGEN 2-1

(1-1) - 12 Bont (strafschop) _ 1-0, 
33 van der Heide 1-1, 56 Spinde
laar 2-1 .  Scheidsrechter van der 
Kroft. Trr.::schouwers: 1 1 .000. 

HERACLES-VOLENDAM 0-0 -
Scheidsrechter Wellinga. Toeschou
wers 2000. 
PEC ZWOLLE-SPORTCLUB 

AMERSFOORT 2-0 (2-0) - 12
v;i.11 Slaoten 1-0, 39  van Slooten
(stra fschop) 2-0. Scheidsrechter
van Ooyen. Toeschouwers 2500. 

\'ITESSE-DORDRECHT 6-0 (3-
0) - 32 ,·.an  Ke1·khoff 1-0, 34 Bo:i
veld 2-0, 45 Bursac 3-0, 82 Bursac
4-0. 84 Bursac 5--0. 87 Hoffs 6-0.
Scheidsrecrliler Mulder. Toeschou
wers 4000.

programma 
voor zondag: 

EREDivisrn 

NAC-Sparta 
D<! Graafscilap-Telstar 

KNVB-beker eerste ronde 
HecTenveen-PEC Zwolle 
se Amersfoort-nova (zat. 6-9J 
Helmond Sport- V itesse 
Volendam-Rhedien 
Fortun.a SC-V·2endam 
Heracles-Helmond 
Sp.ijkenisse-FC Dordrecht (zat. 6-9) 
SVV-RBC 
Rood Wi l  A-Wageningen 
Emmen-FC Groningen (za�. 6-9)
FC DL"l1 Bosch-Willem II 
EDO-FC Vlaardingen 
se eambuur-FC VVV 
Noot·dwijk-Haarlc-m (zal. 6-fl) 

gele kaar ten 
en noteringen 

ïï.i :kfü r.c :  a rgl '.op,'11 11' , :kc '.n::lc  
wc �· den  i :1 he t  N'r!8.·:• i ·: a :1 ::L� 2 betaa l
de vcc�bal clt:' ,·u '. gende ge]e kaar  
ten  en nc.1 ter i ngl· n  u : t ,:..,��-- Jc�� > d :  

l\1VV ( t c ;;·c-n i\ 1/,  '(l7) Lacruix ·:n 
Dekker 
NAC (tc,Scn Fc"'y(;:1 ;) : ,rJ ) :  C1·uys�1e-n 
FC Den H,, ;i g  1 t c,;r:· n Aj a x) : Mans
,·e ld  
Helmër; j Spurt IL :i 2n  FC VVV) :

Van Ranzow en Wasscuberg 
Fe Den Bosc:1 ( tFgen Haarlem) :  
Van der Ley 
NOTERINGEN 

Roda JC (l'2,gen Telc,tar) : Ehlen 
Aj ax  (legen FC Den Haag) : Krul C'n 

Suurbi0r 
FC Den Haag ( t c ;;cn Ajax) ; Sclloen
ma k ,' r 
E ln :L 10\·t·n ( t c_2,cn rL· G 11.ta f:--�' hap'i : 
B lcycnbcn; 
se eambuur (kgcn Fortuna SCJ : 
Rc0senbul· g 
Fortu:: è! se ( l :>g':'n SC ea,mbuur) : 
V;;n · 1 Oo,t e n  Rc cm:;ens 

Toto · o

l..otto 
DEN HAAG - Dé' 
t ö r cn van l Jt � u  ri : 1 .  35 zij n ;  

6 8 l ä  28 3 3  36 r2s. get :i l .  30 
Het a,in t ,i l  deelnemers aèln lotto 
no. 3:i be:lroeg 829.703. d ie voor 
een in leg zul'gden van 3 . 198.553 
gulden. He, prijzenbedrag is. 
1 .644.850,90 gu1den. De prijzen zi.1 n :  
I e  prijs ( incl .  jack pot) f 6.17.297.66 ;  
�c prij < r l 3 1 .93 1 .:l6 ;  :le µri,i , :  
f 1�7 .8%,91 1 ;  4 c  prij ,; :  f 303.862,34 ; 
äc prih : f :303.862,54. 
Tolo no. 33 ju i st ingevuld : 

1 l 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 
Het aanital deelnemers aan toto 
no. 35 bedroeg 216.981 , die voor een 
inleg zorgden van 6 1 1 ..133.- gulden. 
Daarvan voor de lP prij s 1 16 .176,4:i 
gulden ; :lc prij s :  f ï:l.6W.:l8 ; :le pr. : 
1 0 1 .654,40. 

HAMBURG - De w innende getal
len in de Wes\iduitse lotto zij n :  8 12  
27  32  38  39. ReserV'2 getal 49. De 
winnende cijfers in  Spel 77 zij n :  
3961369. 

�� Amerikaan�' voor 

PEC Z,cvollc 
ZWOLLE - De 2 1 -j a,rige Tjeerd 
van 't  Land heeft een eenjarig con
tract bij de eet'st"2 divisieclub PEC 
Zwolle gNekend. Van 't Land, een 
aanvallende middenvelder. speelde 
het afgelopen :;-e:zoen voor het 
Amerikaan;;e Seattle Sounders. 
Voor hij naar de Verenigde S1aten 
vertrok stond hij onder contract bij 
NEC. 

Aston Vil la-Cov. City 1-0 
Bumley-Micldlesbr. 4-1
Everton-Derby C.  2-0
Ipsw. T.-B :,rmingh. e. 4-2 
Leicester C.-Liverpool 1�1 
Manchest. C.-Newc. ·u. 4--0 
Queens P.R.-West Ham U.  1-1 
Sheffiek! U.-Leeds U. 0-2 
Stoke C.-Manchest. U. 0-1 
Tottenih. H.-Norw. C. 2-2 
Wolverhampt. W.-Arsenal 0-0 
Sta nd op kop : Manch-ester United 9 
pnt . ;  West Ham United 8 pnt. ; 
Queens Park Rangers, Everton en 
Leeds 7 pnt. 

R.W. E,,·cn-Bor. M.G. 1-3 
Herthä-Bayer Uerd . 5-IJ
Bochum-Kiekers Offenb. 5_!_ 1
Eintr. Frankf.-Schalke 2-1
Bayern M.-Fortuna Dusseld. 5-0
Duisburg-Ha,nnover 4-� 
Braunsehweig-Bremen 3-2 
HSV-Ka:sernlautern 2-U 
Karlsruher-FC Köln 3-1 
Stnnd op kop:  Boru,sia Mönchen
gladbach en Eintr. Braunschwr• i  g 
8 pnt . ;  Bayern München en Ein
lracht  Fran•kfurt 7 pnt. 

1 jeugdvoetbal

Eers te  kla.,se 
Sparta-PSV 3-1
Ajax-Feyenoord 2-1
Volendam-Den Haag 0-2
NEe-PEe .Zwolle 2-0
G.A. Eagles-A'dam 0-1
Haarlem-Utrecht 0-0
Graafsch,ap-Wageningen 1-2
Tweede klasse B 
NAC-Eindhoven 6-1
Fortuna SC-MVV 0-1
Vitesse-Den Bosch l-2
Helm. Sp.-VVV 0-0
Roda Je-Willem II 3-2
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