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en John Heuts, behaalde de titel in 1 A door 
met 1-1 gelijk te spelen bij Bemelen . 

• BVC'28 
BINGELRADE - Feest in B1ngelrade1 BVC 
'28 werd kamp1oen in de tweede klasse I en 
mag zich volgend Jaar eerste klasser noe
men. Aan het succes werkten mee de spe
lers Giel Pruisscher. Sjef Pruisscher. Wiel 
Rullen, Leo Gooyen, John Cremers, Leon 
Hanssen, John van Herk, Jeu Meijs, Roger 
Meijers, Jos Engelen. Jan Engelen, Lau 
Cremers, Nico Bakker, Henri Theun1ssen 
en Jan Nauts: trainer W1el Rutten en de elf
talleiders Math Goffin, Rien Strijkers en SJef 
Cleven leidden de ploeg naar de titel. 

Heelt 
HEEL- Heel werd g1steren kampioen 1n de 
eerste klasse F. dank ZiJ een 2-1 overwin
ning op naaste concurrent RKSVV. Reden 
tot feesten derhalve voor trainer Harry Seu
ren en ziJn spelers Mark Caris. Wim v.d. 
Winkel, Frank Zuthof, Leon Sniekers, Ron 
Janssen, Mark Janssen, TJeU Clerkx, Ed 
Ramaekers, Toon Mulder, Maurice Lam-
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