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Betogingen Boekarest, stakingsdreiging O-Duitsland

Regimes Roemenië
en DDR onder druk

JöEKAREST/OOST-BERLIJN - De Roemeense studenten,
j^eeen belangrijke rol hebben gespeeld bij de val van dictator
lcolae Ceausescu, dreigen nu in beweging te komen uit on-

j,ede over de nieuwe machthebbers. Intussen overweegt het
.°erneense bewind de voor april toegezegde verkiezingen uit

stellen om de oppositiepartijen meer tijd te geven zich daar-
P Voor te bereiden.

ijj Hes Forum, de grootste op-
;he JJlebeweging in de DDR,
% I'ondertussen opgeroepen
<W Januari een landelijke
jj^onstratie te houden tegen
jj: Weigering van de commu-tische partij haar greep op
j^ macht te verminderen.J ês Forum sluit zelfs een al-tene staking niet uit.
fijj^3000 studenten hielden giste-
V^j. e^n demonstratie op het terrein
k-elf Teclmisch Hogeschool in

e^' e manifestatie was de
tone betoging sinds de omverwer-
"W Van et regime-Ceausescu.
Voqj "ebben ons bloed gegeven
het

r onze vrijheid. Niemand heeft
ttl.ivPcht ons de vrÜheid te ontne-
*Prpt' Z0 ondei-streepte een van deient ers de bereidheid van de stu-
-6r e waakzaani te blijven totdat
%_! echte democratie is geves-

Eisen
v demonstranten eisten onder
ge er het recht hun vertegenwoordi-
tj- s te kiezen in devoorlopige rege-
dirf' et Front voor Nationale Red-
tjw^.^CNß). Veel bijval was er op de
djentfestatie voor studentenleiders

betoogden dat na de komende
verkiezingen de nieuwe rege-

His?. Seen enkel'lid van de commu-
Ot). ISche partij meer zou mogen
&a Vatten. Bogdan Dumitrel van de
St^.°Pgerichte Vakbond van Vrije
'Üs en^en verklaarde dat zijn orga-

een et eveneens nieuwe Ver-
van Studenten petities, de-

en stakingen zullen or-

ganiserenom hun eisen kracht bij te
zetten.

De voorzitter van de CNR, presi-
dent lon Iliescu, riep de bevolking
gisteren in een televisietoespraak

op de eenheid te bewaren. Vice-pre-
sident Dumitru Mazilu liet wetendat de regering bereid is na te den-
ken over een uitstel van de verkie-
zingen die voor april zijn vastge-
steld. Nieuwe politieke partijen
hebben geklaagd dat zij meer tijd
nodig hebben om zich te organise-
ren. De gehate Securitate-agenten
zullen in de naaste toekomst overi-
gens berecht worden door speciale
militaire rechtbanken, kondigde de
Roemeense radio gisteren aan.

De Sovjetunie zal verder Roemenië

volledig steunen in de koers die het
land vaart na de val van het bewind-
Ceausescu. Beide landen zullen on-
derhandelingen beginnen over het
openen van de grenzen tussen de
Sovjetrepubliek Moldavië (met 2,5
miljoenRoemeens sprekende inwo-
ners) en Roemenië. Dit heeft de
Sovj et-minister van Buitenlandse
Zaken, Edoeard Sjevardnadze, za-
terdag na afloop van zijn eendaagse
bezoek aan Roemenië verklaard.

het weer

ö£Ely TOE REGEN
pc Mistbanken, welke afgelo-
'l rt

ftacnt zi-n ontstaan, lossen
ocntend °P- De wind is

"■'chr tot matiS uit westelijke
*aj? s en voert bewolking
-en Waaruit af en toe wat re-
da ,°f motregen valt. De mid-
g^eiöperatuur wordt circa 7
w"en. Vanavond komen
V<Jrr °Pklaringen voor.
t|-eff actue'e informatie be-
!(>. 'ende het weer in Limburg°t u bellen 06-91122346
ÜJNDAAG:08.47 onder: 16.46. 0p: 13.29 onder: 06.29JJhgen
n"°P: 08.46 onder: 16.48*a>iop: 14.28 onder: 07.41

Actievoerders in
Venloverpesten

nieuwjaarsreceptie
VENLO- Tijdens de
nieuwjaarsreceptie
van burgemeester J.
van Graafeiland in
het stadhuis in Ven-
lo heeft de politie
gistermiddag met de
wapenstok een aan-
tal actievoerders ver-
wijderd.

De jongelui, die sym-
pathisanten zijn van
een jongerencen-
trum dat binnenkort
moet verhuizen, uit-
ten hun ongenoegen
door stinkende che-
micaliën te versprei-
den. Daarbij werd
ondermeer de kle-

ding van wethouder
T. Stroeken van wel-
zijnszaken grondig
verpest. Toen de ac-
tievoerders niet wil-
den vertrekken, wer-
den zij door de poli-
tie met harde hand
naar buiten gewerkt.

Drie mannen en een
vrouw in de leeftijd
van 20 tot 25 jaarzijn
aangehouden en in-
gesloten. Ze worden
beschuldigd van
openlijke geweldple-
ging en het aanrich-
ten van vernielingen.

Grote onrust
in Bulgarije

SOFIA - Tienduizenden Bulgaren
zijn gisteren opnieuw de straat op-
gegaan om te protesteren tegen het
nieuwe regeringsbeleid ten opzich-
te van de Turkse minderheid in het
land. In Sofia werd het Front 'ter
verdediging van de nationale belan-
gen' gevormd, tijdens een betoging
van meer dan 10.000 mensen, die
aanwezige politieke leiders uitjouw-

den en het aftreden van deregering
eisten.
Het nieuwe Bulgaarse communisti-
sche bewind kwam op 29 december
terug van het sinds 1984 gevoerde
beleid de Turken te dwingen tot
'bulgarisering'. Dit betekent dat de
Turken hun oorspronkelijke namen
mogen behouden en niet meer hoe-
ven af te zien van hun religieuze ge-
bruiken. Het nieuwe beleid stuit
echter op fel verzet van de Bulgaar-
se meerderheid. Parlementsvoorzit-
ter Dimitrov zei gisteren dat een
speciale parlementaire commissie
vandaag bijeen zal komen met ver-
tegenwoordigers van de anti-Turkse
demonstranten en met kerkelijke
leiders om de situatie te bespreken.

" Duizenden woedende Bulgaren demonstreerden gisteren in Sofia tegen het herziene beleid van deregering ten aanzien van
de Turkse minderheid in Bulgarije.
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Door investeringen voor komst ’sterrennet’
Kabelexploitanten in
problemen door TV10

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De helft van de 150
kabelexploitanten in ons land is in
de problemen geraakt nu TV 10
heeft beslotenniet uit te zenden. De
directiezag daarvan af, toen vrijdag
bekend werd dat de sterren van
Joop van den Ende hun kunsten
voor concurrent Veronique zullen
vertonen. De circa 75 getroffen ka-
belexploitanten hebben het afgelo-
pen jaar veel geld geïnvesteerd om
het 'sterrennet' door te kunnen ge-
ven. Er werd een contract ter waar-
de van vijfmiljoen gulden voor een
periode van vijf jaar gesloten met
het Zweedse Esselte, dat een kanaal
had vrijgemaakt voor TVIO. De
Zweden kunnen nu het contract
niet nakomen, met alle gevolgen

vandienvoor de kabelbeheerders.
De vereniging van kabelexploitan-
ten Vecai is inmiddels met Esselte
in onderhandeling getreden, aldus
voorzitter J. Eenhoorn. „Er zijn
twee mogelijkheden. Ofwel Esseltestelt een alternatief programma sa-
men. Ofwel zij moeten over de brug
komen met een schadevergoeding".
Als vervanger voor TVIO denkt
Eenhoorn vooral aan abonnee-tv.

Vrouw neemt het op voor kanunnik

Protest in Melick
tegen de bisschop

Van onze verslaggever
MELICK - Een avondmis in de
Sint Andreaskerk in Melick, met
bisschop dr. J. Gijsen als cele-
brant, is zaterdag vijf minuten
verstoord. Een vrouw van mid-
delbare leeftijd met een rode
hoofddoek ging vijf minuten
voor het altaar staan met om haar
lichaam een wit laken met het
opschrift 'Weg met JoJo Gijsen
en alle dictators, een nieuwe len-
te met W. van der Valk.

De nog onbekende vrouw nam
het aldus opvoor kanunnik Wim
van der Valk, die onlangs moest
vertrekken als direkteur van het
aktiviteitencentrum van de bis-
schop. Van der Valk had in no-
vember het beleid van bisschop
Gijsen bekritiseerd.

De vrouw ging na haar protest-
aktie weer gewoon in de kerk-
banken zitten. Na de mis werd zij
buiten opgewacht door de poli-
tie, die was opgetrommeld van-
wege 'onregelmatigheden' in de
kerk.

# De politie neemt het laken met leuzen tegen bisschop Gijsen in
beslag. In het midden de vrouw die het opnam voor kanunnik Van
derValk. Foto: JAN-PAULKUIT

Weigering
Tegenover de agenten weigerde
ze haar naam te vertellen. Toen
ze naar haar woonplaatswerd ge-
vraagd, deelde de vrouw slechts
mee dat ze onder de Roerbrug in
Sint Odiliënberg woonde.

De vrouw weigerde mee te gaan
naar het politieburo toen de
agenten haar vroegen in de sur-
veillanceauto te stappen. De po-
htie liet haar toen gaan.

Crisis in
FNV-bond
UTRECHT - Na een dertien uur
durende bondsraadvergadering
bevindt de Voervoersbond FNV
zich sinds gisteren op het randje
van de afgrond. Het bondsbe-
stuur is demissionair en twee
van de vijf bedrijfsgroepen be-
raden zich op hun positie bin-
nen de bond. Het bondsbestuur
heeft de vakcentrale FNV om
bemiddeling gevraagd.

Het conflict spitste zich tijdens de
vergadering van de bondsraad, het
'parlement' van de bond, weer toe
op de positie van de voormalige al-
gemeen secretaris, M. van Rossum.
Die is na de vorige bondsraadverga-
dering in december geschorst. Hem
werd 'solistisch optreden' verweten.
Vrijdag accepteerde de geschorste
algemeen secretaris het hem aange-
boden secretariaat van de bedrijfs-
groep burgerluchtvaart. In ruil
daarvoor was hij volgens de woord-
voerder van de bond bereid af te tre-
den als algemeen secretaris.

Eén van de districten van de be-
drijfsgroep water en weg wilde bij
de komende algemene vergadering
van de bedrijfsgroep van Russurn
echter voordragen als secretarisvan
water en weg. Het bondsbestuur
wilde dat met alle geweld voorko-men. Het dreigement van het be-
stuur dan afte zullen treden ging de
delegaties van de bedrijfsgroepen
water en weg en burgerluchtvaart
op de bondsraad veel te ver. In een
motie verzochten zij het bestuur het
dreigement in te trekken. Het be-
stuur zag die motie, die werd aange-
nomen, als motie van wantrouwen.

Zorg
In Hilversum wordt met zorg gerea-
geerd op de versterking van Veroni-
que door het sterrenteam van Van
den Ende. De directeuren van de
verschillende omroepen vinden dat

het tijd wordt de handen ineen te
slaan om de concurrentie aan te
gaan. Daartoe zouden ondermeer de
programma's op elkaar moeten wor-
den afgestemd.

Bij Veronica, een van de twee om-
roepen die met commercie flirt, blij-
ken de meningen verdeeld. Direc-
teur Rob Out zegt dat zijn omroep
nog steeds in de markt is om com-
merciële omroep te bedrijven. Vero-
nica-televisiedirecteur Joop Daal-
meijer houdt er evenwel een tegen-
gesteld standpunt op na.

De andere gegadigde voor een com-
merciële omroep, de TROS, heeft
onder de huidige omstandigheden
geen trek meer in het opzetten van
een commercieel net. De uitgevers
hebben de hoop nog niet opgege-
ven. VNU en Elsevier blijven hopen
en verklaarden in bespreking te zijn
met diverse gegadigden.

♦ Zie verder poging 3

Beddentekort
blijft probleem

(ADVERTENTIE)

I OPRUIMING!!!
Flanellen herenhemden 13.90
Wollen damesjassen, normaal 225.- Nu 149.50
Kinderjacks .... 15.00
Damesblouses 9.90
Herenjacks, normaal 89.50 Nu 49.50
Herenpantalons van 79.50 en 89.50 Nu 49.50
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Heerlen, Schelsberg 88, 045-721124
Sittard, Brugstraat 1, 04490-15656
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Feestelijke
Csárdásfürstin

MAASTRICHT - Het gaat goed
**met de 'Dreikeuninge-Konzèrs',
"die sinds 1985 in de Limburgse
"hoofdstad onder auspiciën van
èen Stedelijk Comité ter bevor-
dering van Muziekdramatische
Produkties gegeven worden:
opera- en operetteuitvoeringen
in het weekend rond Driekonin-
genvoor een breed publiek en te-
gen betaalbare prijzen. Net als in
de voorbije jaren, met o.a. uitvoe-
ringen van Die Fledermaus van
.Johann Strauss en Ernani van
Giuseppe Verdi, ging een tweetal
voorstellingen van de operette
Die Csardasfürstin van Emme-

'"rich Kalman zowel zaterdag-
avond als zondagmiddag voor
een uitverkochte zaal in de Maas-
trichtse Stadsschouwburg.

Regisseur Frans Meewis en diri-
i gent Peter Serpenti hadden van
deze operette een feestelijke ge-- beurtenis gemaakt, waaraan het
publiek hoorbaar veel genoegen
beleefde. De uitvoering van za-

terdag, die ik bezocht, liep 'wie
am Schnürchen' en werd gedra-
gen door de Weertenaar Jo Jans-
sen, die de rol van graaf Boni op
het lijf geschreven was, en uiter-
aard door de Dreikeuninge-zan-
geres van het eerste uur, Mariëtte
Janssens, als chansonnièreSylva
Varescu. Reiner Roon, in de rol
van Edwin von und zu Lippert-
Weylersheim en de met een iets
te kleine stem getooide Rita
Vandromme als gravin Stasi ga-
ven hen meer dan voldoende te-
genspel, net als de ervaren bas
Jean Segani, die als Feri von Ke-
rekes optrad. Vincent Mooren

was als Fürst Leopold Maria von
und zu etc. zonder meer dekomi-
sche evenknie van Jo Janssen.
Verder mogen Marij Volleberg
(Fürstin) en de in Maastrichtse
sportkringen niet onbekende
Breur Bons (notaris Kisch) niet
onvermeld blijven.

De decors van Matthias Steeyens
en het ballet van Nicoline Pa-
quaij waren zonder meer af. Dat
de begeleiding door een profes-
sioneel (Vlaams) symfonieorkest
in alle opzichten meer scheelt
dan de bekende slok op de muzi-
kale borrel behoeft hier wel geen

verder betoog. Het ad hoe-koor,
gerecruteerd uit leden van diver-
se Maastrichtse zangkoren, deed
het beslist niet slecht - in elk ge-
val beter dan de wat ongelukkige
combinatie van Limburg Vocaal
Ensemble-leden met een man-
nenkoor-selectie, die vorig jaar
in Verdi's Ernani hier en daar uit
de muzikalepas raakte. Het nieu-
we Dreikeuninge-koor knoopte
qua pres(en)tatie bijna aan bij
het niveau dat het koor van de
Stichting Muziekdramatische
Producties Limburg in de eerste
vier Dreikeuninge-jaren ten toon
spreidde. Al met al heeft men het
Limburgs Symphonie Orkest,
dat in september a.s. het provin-
ciale theaterseizoen '90-'9l met
een eigen produktie van Die
Csardasfürstin opent (blijkbaar
is coördinatie in Maastricht een
vreemd woord) ongetwijfeld het
vuur aan de muzikale schenen
gelegd.

peter p. graven

Vijf Mozarlconcertenin één keer

Krachttoer
Emmy Verhey
ROTTERDAM - De violiste Emmy Verhey zal een
zwaar maar voor het publiek alleszins aantrekkelijk
project uitvoeren: op 25 januari speelt zij in de Rotter-
damse Doelen de vijf vioolconcerten van Mozart in
één enkel concert.

Bij deze krachttoer zal zij wor-
den begeleid door het Concert-
gebouw Kamerorkest onder
leiding van Eduardo Marturet.
De NCRV maakt een tv-opna-
me van dit concert.

dankzij de sponsor die zij sinds
kort heeft.

Op 21 januari zal Emmy Ver-
hey in de Beurs van Berlage in
Amsterdam de concerten 2, 3
en 4 spelen. Verder is Emmy
Verhey op 21 januari in het
Concertgebouw te horen, dan
met het eerste en het vijfde
vioolconcert van Mozart. Dit
programma wordt gecomple-
teerd met twee symfoniën, nr
21 en nr 5.

Emmy Verhey heeft inmiddels
al de vijf concerten met ge-
noemd orkest en onder leiding
van dezelfde dirigent op twee
CD's vastgelegd. Deze finan-
cieel niet geheel risicovrije uit-
gave is mogelijk geworden

"Krachttoer voor Emmy Verhey

Prijsuitreiking toneeltoernooi
ELSLOO - De feestelijke uitreiking van detoneelprijzen in het
Toernooi derLage Landen heeft zaterdag 13 januari om 20 uur
plaats in het Maaslandcentrum van Elsloo. Behalve groepsprij-
zen worden er regisseursprijzen en acteursprijzen voor indivi-
duele prestaties toegekend. Vóór de bekendmaking wordt
door Wittie Beks en Roland Ramaekers nog een fragment uit
'Spiegels' van Dimitri Frenkel Frank opgevoerd. De Maasland
Big Band, onder leiding van Nic Lambrichs, verzorgt verder
de feestavond.

Actueel toneel TejaterAalst
ELSLOO - Met De fysici" van Friedrich Dür-
renmatt verzorgde Tejater '80 uit Aalst de ze-
vende en laatste voorstelling in het Toneel-
toernooi van Elsloo. Het bracht daarmee de

icompetitie op spanning, want nu zijn er ten-
minste drie grote kanshebbers op een voor-
uitgeschoven post. Hun produkties lopen
echter hemelsbreed uit elkaar. Alle zijn ze in-
tellectualistisch te noemen, ze appelleren aan
de menselijkheid, maar niet alle zijn emotio-
neel uitgewerkt en/of op het individu betrok-
ken.

'De fysici' is een 'zwaar' stuk, voor de toe-
schouwers evenzeer als voor de acteurs,
maar, hoewel geschreven in 1961, hoogst ak-
tueel. Het speelt zich af in een rijke psychia-
trische kliniek, die geleid wordt door een ex-
centrieke fysiek-gehandicapte psychiater.
Drie van de patiënten zijn krankzinnige fysi-
ci, waarvan de een denkt dat hij Isaac New-
ton is, de ander zich met Einstein vereenzel-
vigt. De derde beweert al vijftien jaar dat hij
elke nacht bezoek krijgt van de oude koning
Salomo, die hem ongekende natuurkundige
theorieën dicteert. Tot drie maal toe wordt er
een verpleegster vermoord. Wat en wie zit. daarachter? Nee, het is geen thriller, geen de-

tective-story, al steekt de recherche er wel
haar neus in. Wat speelt, reikt verder en die-
per.

In het stuk raakt Dürrenmatt aan het pro-
bleem van de zin en de onzin van de weten-
schap, het gevaar dat nieuwe ontwikkelingen
kunnen betekenen voor het voortbestaan
van de mensheid en van de enorme verant-
woordelijkheid, daardoor, van de weten-
schapper. „Onze wetenschap is beangstigend
geworden, onze onderzoekingen zijn gevaar-
lijk, onze inzichten dodelijk. We moeten onze
kennis terugnemen". „Ofwel wij wissen ons-
zelf uit in de herinnering van de mensen, of-
wel de mensheid wordt uitgewist", zo stellen
defysici, die in feite slechts krankzinnigheid
hebben voorgewend om de wereld verder te
ontzien. Ze kiezen tenslotte ook niet voor de
vrijheid, maar om in de inrichting en in hun
zelfgekozen 'krankzinnige toestand' verder
te leven.

Met kop en schouders stak Luc van den
Broeck in zijn rol van de patiënt Möbius bo-
ven zijn collega-acteurs uit. Hij leverde ka-
rakterspel en overspeelde daarmee Erik van
Gijsegem (Newton) en Dirk Klinck (Ein-

stem), die het overigens niet slecht deden

Door de ongelijkheid qua karakterspel bij dit
trio kwam het echter aan onderlinge span-
ning te kort. Annie Moortgat als de psychia-
ter Dr. Mathilde von Zahnd, gekluisterd aan
een rolstoel, maakte wel indruk. Van de ver-
pleegsters Jet de Koninck, An Sirou en Tine-
ke Klinck had An Sirou (Monika Stettler) de
meest uitgebreide en meest menselijke rol,
die ze conscentieus invulde. Wilfried De-
muynck gaf een alleraardigste typering van
Ds Oskar Rosé, zendeling, terwijl Nadia Mo-
rel als zijn echtgenote Lina zeer aanvaard-
baar was. Complimentje voor haar toneelzo-
nen Torn Rombaut, Dimitri Rombaut en Ni-
colas Leus. Een spectaculaire rol was er voor
Etienne Bracke als Richard Voss, inspecteur
bij de recherche, die deze grotendeels inte-
ressant wist te maken. In kleinere rollen
stonden Herman Vermeersch, Joris Klinck
en Staf Backaert, en de verplegers-krachtpat-
sers André Hendricks, Patrick Daneels en
Etienne van Ginderdeuren. De groep werd
geregisseerd door Achiel van Malderen.

mya maas

recept
Gegratineerde preisoep
in de magnetron

Benodigdheden voor 4 personen: 800
g prei, 30 g Boter, 1 ei, 2 el maizena, 3
el crème fraiche, 3/a 1 vleesbouillon,
50 g belegen Goudse kaas, zout, vers-
gemalen witte peper, versgeraspte
nootmuskaat eventueeel té vervan-
gen door een mengsel van gemalen
witte peper en foelie.

Snijd de schoongemaakte prei in
dunne ringen. Laat de prei en boter
afgedekt op 600 Watt ca. 7 minuten in
de magnetron stoven. Scheid het ei
en klop het eiwit stijf. Roer de maize-
na en crème fraiche door de eidooier.
Doe de bouillon bij de prei en laat sa-
men afgedekt op 600 W. in ca. 7 mi-
nuten aan de kook komen. Rasp de
kaas. Roer het dooiermengsel door
de soep en breng op smaak met zout,
peper en nootmuskaat. De soep daar-
na op 600 W. in 3 minuten aan de

kook brengen en goed doorroeren.
Schep de kaas door het eiwit. Ver-
deel de soep over 4 ovenvaste soep-
koppen en daarover het eiwit. Zet de
soep op rooster bovenin de combi-
magnetronoven en laat bij 600 W. en
hoogste stand van de grill in 3-5 mi-
nuten gratineren tot bovenkant licht-
bruin gekleurd is.
TIP: Een gerecht speciaal voor dege-
nen, die een combi-magnetron bezit-
ten.

hub meijer

kunst/videospoor

Z/w: alleen in zwart/wit
MAANDAG

Z/w: POT O'GOLD (1941 - VS)
15.35- 17.05 uur - 90 min - Nederland 1

De van muziek bezeten Jimmy Haskell
wordt door een oom gedwarsboomd in
zijn muzikale ambities en in een degelijk
beroep gedrukt. Een ontmoeting met
een buurmeisje verandert de zaken
aanmerkelijk...

THE FUNHOUSE (1981 - VS)
22.25- 00.05 uur - 100 min — Veronique

Vier tieners brengen stiekem de nacht
door in het spookhuis.

ERINNERUNGEN AN MEINE KINDHEIT
(1985-TAIWAN)
23.00-01.15uur- 135 min- Duitsland 1

De jonge Chinees Ah-ha blikt terug op
zijn jeugd. Hij heeft deze, op het eerste
levensjaar na, doorgebracht in Taiwan,
waarheen zijn moeder in 1948 zijn va-
der volgde...

DINSDAG
DIE BALLADE VON GREGORIO CORTEZ
(1982 - VS)
21.15- 22.55 uur - 100 min -Duitsland 3
SWF

Een jpnge Mexicaan schiet uit zelfver-
dediging een Texaans sherrif neer. Da-
genlang wordt hij gezocht en achter-
volgd, maar hij slaagt erin te ontkomen
tot aan de grensrivier.

INSEL DER NEUEN MONSTER (1978 -
IT)
20.15- 21.45 uur - 90 min - RTL-plus

Horrorfilm met Barbara Bach, Claudio
Cassinelli en anderen.

WOENSDAG
Z/w: MEN OF BOYS TOWN (1941 - VS)
11.03- 12.45 uur - 102min - Duitsland 1
en 2

Drama, met Spencer tracy, Mickey Roo-
ney en anderen.

Z/w: THE PRIVATE LIFE OF DON JUAN
(1934-GB)
16.00- 17.25 uur - 85 min - Nederland 2

Douglas Fairbanks sr, een beruchte
minnaar, houdt zich dood en maakt ver-
momd zijn comeback...

PIPO EN DE PIRATEN VAN TOEN (1975-
NL)
16.00 - 17.30 uur - 90 min - BRT 1

Jeugdfilm met Cor Witschge, Marijke
Bakker en anderen.

BEVOND THERAPY (1987 - VS)
22.40 - 00.10 uur - 90 min - Duitsland 2

Bruce treft nerveus voorbereidingen
voor zijn eerste ontmoeting met Pruden-
ce, die hij via een contactadvertentie
heeft leren kennen. Alles lijkt goed te
gaantotdat Bruce tussen neus en lippen
door vertelt dat hij bi-seksueel is en met
een man samen leeft...

DONDERDAG
Z/w: THE ACTRESS (1953 - VS)
11.03 - 12.30 uur - 87 min - Duitsland 1
en 2 ,

Komedie met Spencer Tracy, Jean
Simmmons en anderen.

THE BIG CHILL (1983- VS)
20.27- 22.15 uur - 108 min - Nederland 2

Alex heeft zelfmoord gepleegd en nie-
mand weet waarom. Ter gelegenheid
van zijn begrafenis komen zijn vrienden
na lange tijd weer bij elkaar. Zij brengen
een weekend door bij Sarah en Harold
en bij het ophalen van herinneringen ko-
men ook hun huidige problemen aan de,
orde...

BABETTES GAESTEBUD (1987 - DEN)
2T.00 - 22.40 uur - 100 min - BRT 2

Twee oudere zussen wonen in een af-
gelegen dorp van het schiereiland Jut-
land. Zij hebben daar de leiding over
een Lutherse sekte. Op een avond staat
de jonge vrouw Babette, die gevlucht is
uit een Parijse commune voor de deur.
Ze wordt in huis opgenomen en ver-
neemt op een dag dat ze veel geld ge-
wonnen heeft. Babette organiseert een
waar festijn voor de hele kerkgemeen-
schap.

WHITE LINE FEVER (1975 - VS)
22.25 - 00.00 uur - 95 min - Veronique

Een jonge vrachtwagenchauffeur bindt
de strijd aan tegen corruptie..

VRIJDAG

DURCHS WILDE KURDISTAN (1965 -
D/SP) v
14.20- 16.00uur- 100 min -Duitsland 2

KARL MAY-film, met Lex Barker, Ralf
Wolter en anderen.

Z/w: THE SHAGGY DOG (1959 - VS)
15.35- 17.15uur - 100min -Duitsland 1

Komedie met Fred MacMurray, Jean
Hagen, Tommy Kirk, Tim Considine en
anderen.

DREI MANN IN EINEM BOOT (1961 -
D/OOST)
20.15 - 21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

Drie mannen en een hond gaanmet hun
boot op vakantie, niet op de laatste
plaats om aan enkele vrouwen te ont-
snappen. Vanaf het Bodenmeer varen
zij naar Nederland en na vele komische
avonturen komen zij in veilige haven te-
recht...

NOT JUST ANOTHER AFFAIR (1982 -
VS)
20.20 - 22.00 uur - 100 min - Veronique

Geld, carrière, vrouwen en tennis vullen
de dagen van Bob Glifford...

COMMANDO (1985 - VS)
20.20 - 21.55 uur - 95 min - BRT 1

Kolonel John Matrix is een echte krijger.
Hij vervulde opdrachten waarbij snel en
krachtig optreden was vereist. Om hem
te verplichten een bijzonder gevaarlijke
taak uit te voeren wordt zijn elfjarig
dochtertje ontvoerd.

THE BIG SLEEP (1978 - GB)
23.00 - 00.40 uur - 100 min - BRT 1

Generaal Sternwood huurt de privéde-
tective Marlowe in om hem te verlossen
van een afperser...

THE DUCHESS AND THE DIRTWATER
FOX (1975-VS)
23.20 - 01.00 uur - 100 min -Duitsland 2

De valsspeler Charlie heeft veel succes
bij de vrouwen. Zo ook bij de echtgenote
van de bankdirecteur. Een groep gang-
sters, die de bank willen overvallen,
komt dat goed uit...

AN AFFAIR IN MIND (1980 - GB)
23.10 - 00.38 uur - 88 min - Nederland 1

Een succesvolle schrijver wordt hals-
overkop verliefd op een getrouwde
vrouw. Een klein probleem is de echtge-
noot, maar hem uit de weg ruimen gaat
echt te ver...

THE LONELY GUY (1984 - VS)
23.50 - 01.20 uur - 90 min - Duitsland 1

Larry stelt zijn vrijgezellenbestaan in
Manhattan niet op prijs en gaat dan ook

videospoor
naarstig op zoek naar een partner. '
als zijn bittere teleurstellingen resu'
ren in een bestseller keert het lot'
ten gunste...

ZATERDAG
TWO PEOPLE (1973 - VS)
20.15 - 22.00 uur - 105 min - Veron*

Het verhaal van een deserteur,
thuiskomt en zich dan realiseert wal'
consequenties voor hem kunnen #

i

THE ELEPHANT MAN (1980 - VS)
00.10 - 2.10 - 120 min - Nederlandi

Een zwaar misvormde jonge man cW
de kermis als The Elephant man **tentoongesteld aan het publiek KJaandacht van een chirurg. Deze l*
medelijden met de jongenen reg-Hf'
diens eigenaar dat hij zijn attractie 11"
onderzoeken.

THE BRAVE ONE (1956 - VS)
14.20 - 15.50 uur - 90 min - Duitslaf^Drama met Michael Ray, Rodolfo W

en anderen.

ZONDAG.

CAPITAINE FRACASSE (1961 - FR/f"
15.20 - 16.55 uur - 95 min - Duitsland

Kostuumfilm met Jean Marais, G^vieve Grad, Gerard Barray, Louis dep
nès en anderen.

A BRIDGE TO FAR (1977 - GB)
20.15- 22.55 uur - 160 min- Duitsla"'

De opdracht was zes bruggen ova'
Rijn te veroveren, maar door een mj?
kening slaagde men daarin niet- *17.000 geallieerden verloren tijdens
tere gevechten het leven...

THE FORTUNE (1975 - VS)
20.20 - 22.00 uur - 100 min - Veroni

De twee klungels Laurel en Hardy*
een rijke erfgename vermoorden.

Oplossing van zaterdag
TOMPOES -SOP U»
U N-T-C-L-.--JI-CIDER-HOOFD-!
N-A-E-I-U-M-R-
-BEVER-KRIMPKOÜ'
E-I-L M E - JDRAAIKRUK-VISl'

N - U - 0 - 0 -1
gezag-imploraNj
E-I T R-Niwoelgeest-l.egeJl
I-Z-E-R-H-O-F. -l\
C-OPZ ET-APPEL-^H E-J-N-E '
TWEETJE-STREVE'

puzzel van de dag

Horizontaal:
1 deskundig onderzoek; 8 valse haardos; 9
heer (afk); 11 kreet; Ï2 hoog water (afk.); 13
gelofte; 15 soort takel; 16 lang smal stuk; 18
plezier; 19 toetsenbord v.e. muziekinstru-
ment; 20 omslag v.e. boek; 21 afstam-meling
(fig.); 23 zangstem; 25 door, met (Latijn); 26
voltooid; 27 bergplaats; 29 sym-bool van
neon; 30 duivel; 32 insektenetend dier.

Verticaal:
1 verdovingsmiddel; 2 per procuratie (af-'.'
in hoge mate; 4 niet nauw; 5 duivenhok
persoonlijk vnw.; 7 belangrijke voedingS's',
10 jong van zeker dier; 12 plaats in Limbu j
14 plaats in Zuid - Holland; 15 handvat H
mestvork; 17 schaakterm; 18 zaadkorre1,
een vrucht; 20 maatstaf van lichtsterkte,
scheidingslijn; 24 van tijd tot tijd; 27 \
woord; 28 gewrichtsholte; 30 dat is (afk);
op dit moment.
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Rl emonstratie te houden in de DDR uit onvrede over de weige-ngvan de communistischepartij macht af te staan. Neues Fo-
dreigt zelfs met een algemene staking. Op een tweedaags

?ugres in Leipzig besloot de oppositiegroepering voorts datJ geen partij zal vormen maar dat zij als een 'burgerbeweging"et politiek programma' aan de komende verkiezingen zalMeedoen.
ües Forum herhaalde het dreige-

I it dat zij uit het ronde-tafelover-
j. 8 met de regering zal stappen als
lParlement van de DDR nogvoor

(^Verkiezingen van 6 mei akkoord
°Dr met wetsvoorstellen voor de
,jj lchting van een nieuwe geheime
jp.^.st. Dit vraagstuk zal waar-
(j tolijk vandaag weer bij de ron-
■ 'tafeibesprekingen aan de orde

komt als opvolger van de gehateStasi om de opkomst van de neo-na-
zi's te bestrijden.Volgens Neues Fo-
rum moet de strijd tegen extreem-
rechts exclusief in handen komen
van de Volkspolizei. De oppositie-
beweging vreest dat de communis-
ten onder het mom van de strijd te-
gen ultra-rechts weer een soort Sta-
si in het levenwillen roepen als een
instrument waarmee voor de ver-
kiezingen van 6 mei de kiezers kun-
nen worden geïntimideerd.

De afgevaardigden van Neues Fo-
rum menen dat actie moet worden
ondernomen tegen de 'restauratie-
politiek' van de SED. De commu-
nisten worden ervan verdacht dat
zij het democratiseringsproces, dat
in oktober werd ingezet, weer wil-
len terugdraaien. Zij zouden pogin-
gen in het werk stellem om hun
oude machtspositie t^ heroveren.
Ook andere oppositiegroeperingen,
zoals de sociaaldemocratische SDP
en de Duitse Forumpartij, hebben
tot protestacties opgeroepen.

Met name de overheersende rol die
de SED nog altijd speelt in tal van
maatschappelijke sectoren, zoals-de
media, is de oppositie een doorn in
het oog. Neues Forum dreigt dan
ook dat als er voor 20 januari geen
concrete stappen worden gezet in
de richting van een hervorming van
de communistische partij, zij de be-
volking zal oproepen tot een alge-
mene staking.
Premier Modrow verzekerde giste-
ren dat de komende verkiezingen
eerlijk zullen verlopen. Er wordt
volgens hem gewerkt aan wetten
die gelijke kansen garanderen vooralle deelnemende partijen. Zo zul-len de partijen bij voorbeeld dezelf-
de zendtijd krijgen toegewezen opde televisie.

" De Berlijnse Muur verliest in ijltempo aan betekenis.Sinds kort wordt de Muur aan Oostduitse zijde zelfsgebruikt voor reclamedoeleinden. Het beroemde Britsereclamebureau Saatchi & Saatchi kwam als eerste opdit lumineuze idee. Ondertussen heeft Neues Deutsch-land, de krant van de Oostduitse communistische par-tij, zich zaterdag uitgesproken tegen het slopen van deBerlijnse Muur zoals president Manfred Gerlach vande DDR enkele dagen geleden opperde. Toeristen heb-ben inmiddels echter zoveel stukken uit de Muur weg-gehakt om als souvenirmee naar huis te nemen, dat hijop sommige plaatsen letterlijk op instorten staat. DeWestberlijnse politie heeft de sectie van de Muur bij deBrandenburger Tor voor het publiek moeten afsluitenomdat het te gevaarlijk werd.

De komst van de amusementsfa-
briek van Joop van den Ende bij
RTL Veronique betekent een re-
gelrechte bedreiging voor de po-
sitie van Véronique-directeur
Lex Harding. Het Luxemburge
moederbedrijf CLT heeft Van
den Ende gecontracteerd zonder
Harding daarbij te betrekken. De
kans is groot dat Harding met de
komst van Van den Ende zijn al-
leenheerschappij gaat verliezen.
Bovendien moet hij vrezen voor
zijn baan.

Ingewijden gaan er vanuit dat in
dat geval Joop van den Ende wel

eens Véronique-directeur zou
kunnen worden. Van den Ende,
die bij het commercieel station
een dikke vinger in de pap krijgt,
moet absoluut niets weten van
de huidige - door Harding opge-
zette - programmering van Vero-
nique. Hij vindt de programme-
ring veel te groepsgericht en te
lawaaierig en hij houdt al hele-
maal niet van de pseudo-porno
waarmee Veronique het publiek
probeert warm te krijgen. Daar
passen zijn conventionele, maar
zeer populaire familieshows niet
tussen.

Veronique-woordvoerder Ad
Everaars wilde niet ontkennen
dat er problemen rond Harding
zijn gerezen. Nog deze week zal
de directie van CLT gaan praten
met de in de verdrukking ge-
raakte oud-disk-jockey.

Stasi
jSiriier Hans Modrow en anderekeende politici van de communis-me partij, de SED, willen dat erel een nieuwe veiligheidsdienst

Partijleider
DDR wil Duitse
legers halveren

- De DDR stelt deK°ndsrepubliek voor dat de twee
v Ultse staten hun strijdkrachten
j\or het eind van 1991, halveren.
s aarnaast zouden zij elke moderni-, fiug van militair materieel moe-
*W Devriezen- Deze voorstellen

partijvoorzitter Gregor Gysi. terdag gedaan tijdens een verga-
ring van het bestuur van de her-

fs rr hde communistische partij in°°st-Berlijn.
j^si heeft het initiatief gepresen-

rd als bijdrage aan de demilitari-t^rin g van Centraal-Europa door de
,j cc Duitse staten in het kader van
jj samenwerking die de DDR de
jOfidsrepubliek heeft aangebodens onderdeel van een 'verdragsge-
s Genschap' waarbinnen de twee

-Vereine staten zouden moeten"nenwerken. Een ander onderdeel
tw1 et 'model voor de veiligheid in
w' jaar 2000' is de terugtrekking
h alle geallieerde troepen van
"itse bodem in 1999.

jegensde Westduitse zondagkrant
<j'*d am Sonntag hebben de West-
%'L.Se strijdkrachten, vooralsnog
'tJat geheim, een plan ontwikkeld
't een verkorting van de diensttijd
{j} 15 naar 12 maanden inhoudt,
(j^t Plan gaat uit van een sterkte vanJv ïeger van 350.000 man (nu nog
_l n 500.000 man). Het Westduitse
j/Jlisterie van Defensie in Bonn
L^fht het bericht 'verkeerd en mis-kend.

oorlogsschepen
VS op weg

naarColombia
_r\

ij^ - Colombia heeft zich ge-H^ntieerd van de militaire ma-
Seh Uvres van de VS in de Caribi-
sJJe Zee. Washington heeft oorlogs-
st ePen naar deze wateren ge-
'°rnk d om transporten van de Co-
sJ-'biaanse drugmafia te onder-
foppen, zo hebben Pentagon-
e^üonarissen gisteren gezegd. IntJ; °fficiële verklaring werd giste-
i^j Meegedeeld dat Colombia niet
tH meedoen aan de Amerikaanse
\Vat

n°euvres in de internationale
W^en van de Caribische Zee. Bo-
Oj/Juien mogen deAmerikanen niet
V 0 reren in de territoriale wateren
lwr de Colombiaanse kust, aldus

Communiqué.

ge(j ashington is officieel niets mee-ltr|^eeid over de operatie. Maar in
twgen van het Amerikaanse mi-

fie van Defensie 1S vernomen

* vliegdekschip JohnF. Ken-
cj,. en de door kernenergie aange-
<J otl\en kruiser Virginia afgelopen
iwd.erdag koers hebben gezet in deiting van het Caribisch gebied.

Iran wil grote
pijpleiding
door Azië

NEW DELHI - Iran wil een reus-
achtige pijpleiding voor het trans-
port van aardgas bouwen. De lei-
ding moet aardgas uit Oost-Iran
transporteren naar Calcutta in In-
dia. De investeringskosten voor de
3.200 km lange leiding zullen 11,75miljard dollar bedragen. Dat heeft
Ali Shams Ardekani, vice-minister
van Mijnbouw en Metaal van Iran,
zaterdag verklaard.
De pijpleiding zal beginnen in het
IraanseBandar Abbas. Via Zuid-Pa-
kistan en door Indiakomt de leiding
uit in Calcutta. Iran wil 3,25 miljard
dollar in het project investeren, al-
dus de vice-minister. Het aandeel
van Pakistan raamde hij op 4,3 mil-
jard dollar en dat van India op 4,2
miljard dollar.

Op autosnelwegen rond Amsterdam en Rotterdam

Aparte rijstroken
voor vrachtverkeer

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het vrachtverkeer
Krijgt over twee jaar op de auto-
snelwegen in de buurt van Am-sterdam en Rotterdam aparte rij-
stroken. Het zal vooralsnog om

proef gaan. De experimenten
w.orden aangekondigd in de
"Ueuwe versie van het Structuur-schema Verkeer en Vervoer.

Rondom Amsterdam en Rotter-
dam is het aantal files in de laat-
ste jaren zo sterk toegenomen,
dat Rijkswaterstaat het vracht-
Verkeer tegemoet denkt te kun-n.en komen door het over aparter .stroken te leiden. Er wordt van

verwacht dat vrachtauto's er
minder oponthoud door zullen
oplopen.

Jaarlijks lopen de wegtransport-
bedrijven honderden miljoenen
verlies op als gevolg van wegver-

stoppingen waarin hun vracht-
wagens vastlopen. Rijkswater-
staat hoopt ze die wachttijden te
besparen door # vrachtwagens
over daarvoor gereserveerde rij-
stroken langs de files heen te lei-
den. Op een aantal wegen lopen

al proeven met autobussen die al
dan niet over de vluchtstrook de
rijen wachtende personen- en nu
ook nog vrachtauto's voorbij rij-
den.

Rijkswaterstaat hoopt de voor-
bereidingen begin 1992 klaar te
hebben. In het voorjaar van dat
jaar zouden de experimenten
dan kunnen beginnen. Afhanke-
lijk van de resultaten van de
proef zal worden bepaald of de
aparte stroken op derijkswegen
rondom Amsterdam en Rotter-
dam definitief worden en of ook
elders dergelijke faciliteiten voor
het vrachtverkeer zullen worden
geschapen.

PvdA vraagt om economisch steunplan

Vervroegd beraad
EG over O-Europa

DUBLIN - De EG-ministers. vanBuitenlandse Zaken komen later
deze maand in Dublin bijeen voor
vervroegd beraad over Oost-Euro-
pa. Dit is zaterdag besloten door de
lerse regering, diebegin dit jaarhet
EG-voorzitterschap heeft overgeno-
men, en de Europese Commissie.
„Wij werden het eens dat de situatie
in Oost-Europa zich zo snel wijzigt,
dat het belangrijk is dat de EG-mi-
nistersvan Buitenlandse Zaken nog
voor de beoogde vergadering in fe-
bruari bijeen komen", verklaarde

de lerse premier Charles Haughey
tijdens een persconferentie.
Centraal staan tijdens het beraad
het tien-puntenplan van de West-
duitse bondskanselier Helmut Kohl
voor hereniging van Duitsland, het
voorstel van de Franse president
Francois Mitterrand over een Euro-
pese confederatie en de jongstever-
klaringen van de Amerikaanse mi-
nister James Baker over de toe-
komst van Europa.

Lid
De voorzitter van de Europese Com-
missie, Jacques Delors, herhaalde
zaterdag zijn standpunt dat de DDR
op basis van het verdrag van Rome
lid kan worden van de EG, zonder
eerst alle formaliteiten te vervullen
die normalerwijze worden geëist
van een aspirant-lidstaat. De voor-
waarden zijn dat de DDR een'plura-
listische democratie is en vooruit-
gang boekt op weg naar een markt-
economie.

In eigen land heeft PvdA-voorzitterSint het kabinet zaterdag opgeroe-
pen de komende maanden in EG-
verband initiatieven te ontwikkelen
voor een economisch steunplan
voor Oost-Europa. De PvdA-voor-zitter vindt dat het kabinet, en metname de minister van BuitenlandseZaken, veel te afwachtend opereert-
De PvdA-voorzitter pleit voor ge-
richte investeringssteun, langlopen-
de kredieten en technologischeken-
nisoverdracht.

binnen/buitenland

Kieswet moet voor april aangenomen zijn

Tsjechen in ’90 twee
keer naar stembus

PRAAG - In Tsjechoslowakije wor-
den dit jaar twee maal verkiezingen
gehouden. Dat is in het weekeinde
besloten tijdens de ronde-tafel-be-
sprekingentussen de autoriteiten in
Praag en de in het Burgerforum ver-
enigde oppositie. In de eerste helft
van het jaar, vermoedelijk in juni,
wordenparlementsverkiezingen ge-
houden. De tweede helft van het
jaar, vermoedelijk in oktober, wor-
den de kiezers naar de stembus ge-
roepen voor gemeenteraadsverkie-
zingen.

Onderzoek
Voor eind maart moet in het huidige
Tsjechoslowaakse parlement een
nieuwe kieswet worden aanvaard,
zo kwamen de deelnemers aan de
'ronde tafel' overeen. De nieuwe
wetgeving zal grotendeels zijn geba-
seerd op de kieswet zoals die be-
stond in de democratische repu-
bliek Tsjechoslowakije voor de
Tweede Wereldoorlog.

Het Centraal Comité van de Tsje-
choslowaakse communistische par-tij heeft zaterdag een 'uitvoerend
politiek comité' gekozen dat als de
nieuwe leiding van de partij gaat
functioneren. Het comité bestaat uit
24 personen, onder voorzitterschap
van Ladislav Adamec. Er is tevenseen commissie opgericht die
machtsmisbruik door voormalige
partijleden gaat onderzoeken.
De nummer twee van de communis-
tische partij, Vasil Mohorita, heeft
zaterdag meegedeeld dat het Cen-
traal Comité teruggebracht zal wor-
den van 800 naar ongeveer 200 per-sonen. Ook is een noodplan in het
vooruitzicht gestelde om de 'paniek
en chaos' in de partij te bestrijden.

De Poolse communistische partij
zal nog deze maand worden opgehe-ven. Er komt een niet-marxistischepartij voor in de plaats. Dit heeft het
Centraal Comité van de Poolse com-
munistische partij zaterdag beslo-
ten.

Beschuldiging oud-minister van Justitie:
’VS verzwijgen aantal
dode burgers Panama’
PANAMA-STAD - Ramsey Clark,
minister van Justitie onder presi-
dent Lyndon Johnson, heeft zater-
dag op een persconferentie gezegd
dat Washington het exacte aantal
doden geheim houdt dat onder de
Panamese burgers is gevallen tij-
dens de Amerikaanse invasie in Pa-
nama. Volgens Clark is er vanaf het
begin een 'stilzwijgende afspraak'
geweest om het preciese dodencij-
fer geheim te houden. Hij sprak
zelfs van een 'samenzwering. De
stafvan de permanente Amerikaan-
se troepen in de Panamakanaalzone
heeft het aantal doden onder debur-
gers op ongeveer 250 geschat.

Clark schatte het aantal doden opminstens duizend en zei dat in Pa-
nama schattingen de ronde doen
van 4.000 tot 7.000 doden. Volgens
een schatting gebaseerd op tellin-
gen van een radiostation dat de zie-
kenhuizen in Panama is afgegaan,
zou het aantal doden onder dePana-
mezen op ongeveer 2.000 liggen, van
wie het grootste deel burgers.
Clark, die nu advocaat in New Vork
is, ging naarPanama op verzoek van
mensenrechtengroepen en familie-

leden van zeven mensen die ver-
dwenen of gevangen gezet waren.

Onttakeling
In Panama is de onttakeling van
voormalige sterke man generaal
Manuel Antonio Noriega compleet.
Vrijdagwerd hij van al zijn militaire
rangen ontheven en zaterdag schit-
terde op de voorpagina's van de Pa-
namese kranten de Amerikaanse
politiefoto waarop hij in T-shirt het
bordje 'gevangene nr. 41586' vast-
houdt.

De nieuwe regering van president
Guillermo Endara is druk bezig het
leger te zuiveren van Noriega-aan-
hangers. Zo zijn er inmiddels 42 of-
ficieren met pensioen gestuurd en
39 anderen ontslagen. De Amerika-
nen hebben een handje geholpen
door al veel hoge legerfunctionaris-
sen te arresteren. Samen met de Pa-
namezen zetten de Amerikanen mo-
menteel een nieuwe veiligheids-
macht op die in de plaats moet ko-
men van de Panamese strijdkrach-
ten.

Opnieuw etnische onlusten in Sovjetunie

Troepen naar Georgië
MOSKOU - Moskou heeft verster-kingen gestuurd naar een afgelegengebied in de Transkaukasische re-publiek Georgië, waar de spanning
tussen Georgiërs en Osseten toe-
neemt. Een woordvoerder van het
Nationale Front van Zuid-Ossetië,
een autonoom gebied binnen Geor-
gië,zei dat 'Georgische extremisten'
een blokkade hebben ingesteld opde wegen naar de hoofdstad Tschin-vali.

Door de blokkade kunnen de bewo-
ners van Tschinvali de stad vrijwel
niet uit, aldus de woordvoerder.
Troepen van het ministerievan Bin-
nenlandse Zaken zijn naar het ge-
bied gestuurd, waar het conflict tus-
sen de twee bevolkingsgroepen
sinds november duurt. Daarbij zijn

al tientallen mensen gewond ge-
raakt.
De etnische onrust in de Sovjet-re-
publieken vormt een serieuze be-
dreiging voor het hervormingsbe-
leid van partijleider Michail Gor-
batsjov. Het afgelopen weekeinde is
ook langs de grens tussen de auto-
nome republiek Nachitsjevan en
Iran en Turkije opnieuw gedemon-
streerd. Nachitsjevan is een enclave
in Armenië die voornamelijk door
Azerbajdzjanen wordt bevolkt. De
demonstranten eisen opening van
de grens, onder meer om familie in
Iran en Turkije te kunnen bezoe-
ken.

Zuidossetische activisten eisen,
evenals andere minderheden in Ge-
orgië, erkenning van hun taal en
cultuur.

puntuit
Tanker

De lekke olietanker Kharg 5
wordt de komende dagen op de
Atlantische Oceaan langzaam
zuidwaarts gesleept in afwach-
ting van een kalme zee en drie
dagen stabiel weer. Pas dan
kan de lading overgepompt
worden in een andere tanker,
aldus een woordvoerder van
Smit Internationale gisteren.
Smit is nog op zoek naar een
land dat het schip in de territo-
riale wateren wil toelaten, nu
Kaapverdië een verzoek daar-
toe heeft afgewezen.

Hogerhuis
De Britse Labourdpartij is van
plan enkele ingrijpende wijzi-
gingen in de grondwet aan te
brengen als zij de verkiezingen
van 1992 wint. Fractieleider
Roy Hattersley heeft voorstel-
len hiervoor zaterdag bekend-
gemaakt. Zo zal de House of
Lords, het Britse Hogerhuis
waarvan de leden benoemd
worden, plaats moeten maken
voor een gekozen lichaam. La-
bour wil tevens Schotland en
Wales beperkt zelfbestuur ver-
lenen en de geheime inlichtin-
gendienst onder parlementaire
controle brengen.

Overleg
Een Afghaanse rebellenleider
heeft gisteren verklaard dat het
verzet in het geheim overleg
voert met Moskou. „Onderhan-
delingen tussen de Moedjahe-
dien en de Russen zijn reeds in
gang gezet", aldus Gulbaddin
Hekmatyar, de leider. van de
Hezb-i-Islami, een van de Af-
ghaanse verzetsgroepen. Hek-
matyar wilde niet zeggen waar
en door wie dit overleg wordt
gevoerd.

Moorden
Een 44-jarige man in het Ameri-
kaanse Rochester is aangehou-
den en beschuldigd van het
vermoorden van 11 vrouwen.
Dat heeft de politie in Roches-
ter in de staat New Vork mee-
gedeeld. De politie was al twee
jaar op zoek naar een moorde-
naar die het had voorzien op
prostituees en drugverslaaf-
den. De politie vermoedt dat de
verdachte nog vijf andere
moorden, eveneens op vrou-
wen, op zn geweten heeft.

Pisa
De beroemde scheve toren van
Pisa is gisteren tijdelijk voor
het publiek gesloten. De toren
zal worden gerestaureerd, om-
dat deveiligheid van de bezoe-
kers niet langer kan worden ge-
waarborgd. Volgens burge-
meester Giacomino Granchi
van Pisa zal de restauratie niet
meer dan drie maanden in be-
slag nemen, maar deskundigen
verwachten dat er veel meer
tijd mee gemoeid zal zijn.

Onderzoek
De Hongaarse premier Miklós
Nemeth heeft een onderzoek
gelast naar de beschuldigingen
van de oppositie dat de politie
niet-communistische partijle-
den in de gaten houdt. Twee
Hongaarse oppositiegroepen
toonden vrijdag documenten
waaruit zou blijken dat het mi-
nisterie van Binnenlandse Za-
ken telefoons van oppositiele-
den afluistert, hun brieven
opent en hun bijeenkomsten
bespioneert.

Aanval
De radio van de Rode Khmer
heeft gisteren een aanval ge-
meld opBattambang, deop één
na grootste stad van Kampu-
chea. Volgens het radiobericht
dat in Bangkok te beluisteren
was, zijn de aanvallen door de
Rode Khmer vrijdag al begon-
nen en wordt er in Battambang
(200.000 inwoners) nog steeds
gevochten. Het hoofdkwartier
van het regeringsleger, de
luchthaven en de markt in het
centrum van de stad zouden
ondervuur liggen.

Klachten
De Vereniging van Nederland-
se bejaardenoorden (VNB)
heeft samen met het Landelijk
Overleg Bewonerscommissies
Bejaardentehuizen en de oude-
renorganisatie COSBO een re-
geling opgesteld die als voor-
beeld kan dienen voor interne
klachtenprocedures in verzor-
gingstehuizen. Met het model
willen de organisaties de
rechtspositie van de bewoners
van de tehuizen verbeteren.

Moorden
Rechtse doodseskaders en re-
geringstroepen in El Salvador
hebben het afgelopen jaar ze-
ker 120 Salvadoranen op grond
van hun politieke overtuiging
vermoord. Dat staat in een rap-
port dat vrijdag in San Salva-
dor is uitgebracht door het-
mensenrechtenbureau 'Tutela
Legal' van de roomskatholieke
kerk.

Communisten zouden macht niet af willen staan

Oppositie DDR dreigt
met algemene staking

Positie Lex
Harding wankel
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t
Met grote droelheid geven wij u kennis dat heden,
geheel onverwacht, op 69-jarige leeftijd, van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwager,
oom en neef

Toon van de Roer
echtgenootvan

Finy Goessens
Brunssum: M.J. van de Roer-Goessens
Brunssum: Elly v.d. Roer en Jan Benjamins

Heerlen: Henk en Joke v.d. Roer-de Bruyn
Brunssum: Jeanny en Gaston Doelen-v.d. Roer
Landgraaf: Piet v.d. Roer
Brunssum: Francis en Jan Vos-v.d. Roer
Brunssum: Astrid en Michael Masius-v.d. Roer
Brunssum: Maurice v.d. Roer

en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Van de Roer
Familie Goessens

6445 KR Brunssum, 6 januari 1990
Pelgrimsweg 52
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In deparochiekerk van de H. Familie op de Lange-
berg, aan deAkerstraat te Brunssum, zal de plech-
tige uitvaartdienst worden gehouden op woensdag
10 januari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkhof te Rumpen-Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor
alles wat zij voor ons deed en heeft betekend, geven
wij u kennis dat heden is overleden, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Mia Vandeberg
weduwe van

Jan Hubert Beckers
Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: Marie-José Jongen-Beckers
Huub Jongen
Chantal en Maurice

Heerlen: Tinie Weegels-Beckers
Jan Weegels
Carsten en Kirsten
Familie Vandeberg
Familie Beckers

Landgraaf, 5 januari 1990
Hoofdstraat 58
Corr.adres: Heggerank 7
6444 VW Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 10 januarias. om 11.00 uur in de deke-
nale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg-Hoofdstraat, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene, wordt gebeden dinsdag 9 januari om
18.45 uur in voornoemde dekenale kerk; aanslui-
tend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Che-
vremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat, voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken en een liefde-
volle verzorging in het bejaardenhuis Fonterhof te
Berg en Terblijt, op de leeftijd van 65 jaar, is overle-
den, onze dierbare zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Hubertina
Jacobs
De bedroefde familie:

Heerlen: Rosalie Jacobs
Stem: familie Cruts-Jacobs

Klimmen: familie Blezer-Jacobs
Walem: familie Laeven-Jacobs

en haar neven en nichten
Familie Jacobs

Bejaardenhuis Fonterhof
Berg en Terblijt. 6 januari 1990
Corr.adres: Walem 16, 6341 PC Walem
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben woensdag 10 januarias. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Mauritius te
Schin op Geul.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor de zielerust van de overledene zal dinsdag 9
januariom 19.00 uur de avondwake worden gehou-
den in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul;
bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van de heer

L.W. Keulers
oud-wethouder en ereburger van de voormalige

gemeente Munstergeleen
vanaf 1 januari 1982 ereburger van de

gemeente Sittard
Moge zijn kinderen de kracht en troost gegeven
worden dit zware verlies te kunnen dragen.

Burgemeester en wethouders van Sittard

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van onze zeer gewaardeerde penningmees-
ter, de heer

L.W. Keulers
Bijna 50 jaarheeft hij met grote inzet en deskundig-
heid de belangen van het Groene Kruis, afdeling
Munstergeleen, behartigd.
Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit ver-
lies te dragen.

Bestuur
Groene Kruis
Munstergeleen

Enige en algemene kennisgeving

f
In dankbare herinnering delen wij u mede dat vrij
onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van
het h. oliesel, in de leeftijd van 60 jaar, onze dierba-
re zoon, broer, zwager, oom en neef

Arme Doek
Landgraaf: Hendrik en Maria Doek-Debie
Landgraaf: fam. J. Doek-Bruystens
Landgraaf.' fam. H. Doek
Landgraaf: fam. H. Doek-Maertzdorf
Schinveld: fam. A. Doek-van der Kruijssen
Brunssum: fam. J. Franken-Doek

en neven en nichten
Heerlen, St.-Josephrustoord, 6 januari 1990
Corr.adres: Kempstraat 24, 6443 VH Brunssum
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
woensdag 10 januari om 14.30 uur in het cremato-
rium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst aldaar om 14.15 uur.
Geen condoleances.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20;
gelegenheid tot afscheid nemen maandag en dins-
dag van 18.00 tot 19.00 uur.

t I
Op 6 januari 1990riep God tot Zich, tijdig voorzien
van het sacrament der zieken, onze goede mede-
zuster

zuster Wilfrieda Maria
van het Arme Kind Jezus

Agnes Hegge
geboren op 1 december 1909

Zij trad in onze congregatie in op 2 februari 1939.
Haar hele kloosterleven was gekenmerkt door een
innige vroomheid, grote plichtsbetrachting en
dienstvaardigheid ten opzichte van haar medezus-
ters en de jeugd,waarvoor zij vele jaren mocht wer-
ken.

Om gebed vragen:
de zusters van het
Arme Kind Jezus
Familie Hegge

De eucharistieviering vindt plaats op dinsdag 9 ja-
nuari om 13.30 uur in de kloosterkapel, waarna de
begrafenis plaatsvindt op hetkloosterkerkhof Sim-
pelveld,Kloosterstraat 68.

t
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons is geweest, berichten wij u dat God he-
den tot Zich heeft genomen, in de gezegende leef-
tijd van bijna 90 jaar, mijn dierbare en zorgzame
man, onze vader, schoonvader, groot-en overgroot-
vader, broer, oom en neef'

Peter Joseph Plum
echtgenootvan

Hubertina Königs
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.
Eygelshoven: Hubertina Plum-Königs

Heerlen: Ennie Bosch-Plum
Alex Bosch

Eygelshoven: Jo Plum
Gerda Plum-Jansen

Eygelshoven: Hein Plum
Gerda Plum-Ritzerfeld

Ulestraten: Arnold Plum
Tiny Plum-v.d. Kar
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Plum
Familie Königs

6471 GV Eygelshoven, 6 januari 1990
Bosweg 27
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 10 januarias. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eygelshoven, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht in de
avondwake van dinsdag 9 januari om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Che-
vremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Diep bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, voor-
zien van de h.h. sacramenten der zieken, na een
liefdevolle verzorging in bejaardenhuis Beu-
keloord te Meerssen, is overleden, op de leeftijd
van 74 jaar, in het ac. ziekenhuis te Maastricht, mijn
dierbare echtgenoot, onze zorgzame vader, schoon-
vader, lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Willem Hendrik
Franssen

echtgenootvan

Maria Hubertina Philomina
Ramakers

begiftigd met het ereteken van de
arbeid koninkrijk België

De bedroefde familie:
Meerssen: M.H.Ph. Franssen-Ramakers
Meerssen: Peter Franssen

Mariétte Franssen-Caenen
Pasealle en Harold
Michel

Schimmert: T. Coumans-Franssen
J. Coumans
Tanja
Olga
Familie Franssen
Familie Ramakers

6231 JZ Meerssen, 7 januari 1990
Bejaardenhuis Beukeloord
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben don-
derdag 11 januari as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Joseph te Broekhem, waarna de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven, zal er geen condole-
ren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal woensdag
10 januariom 19.00 uur de vigilieviering worden ge-
houden in voornoemd kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul;
bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, nam God hedentot Zich, na een kortstondige
ziekte, voorzien van de h.h. sacramenten der ster-
venden, in de leeftijd van bijna 82 jaar, onze dierba-
re zuster, schoonzuster, tante en nicht

Billa Janssen
weduwe van

Mathias Marcus
Geilenkirchen

De diepbedroefde familie:
familie Consten-Janssen
familie Janssen-Boltong
familie,Luyten-Geilenkirchen
familie'Buyze-Geilenkirchen

Wijlre, 5 januari 1990
Gebr. Duschstraat 2
Corr.adres: Scheyffaert van Merodelaan 10
6321 AW Wijlre
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 10 januari om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te
Wijlre.
Bijeenkomst om 10.45 uur aan de parochiekerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Dinsdag om 18.45 uur zal voor de overledene dero-
zenkrans worden gebeden in voornoemde kerk,
aansluitend gevolgd door de avondmis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
f

Na een druk, werkzaam en liefdevol leven, dat
werd getekend door oprechte levensvreugde, een-
voud en grote hulpvaardigheid, is, toch nog onver-
wacht, na een kortstondig lijden, van ons heenge-
gaan, op de leeftijd van 79 jaar, mijn lieve man,
broer, zwager, oom en neef

Lowie Ludovikus
Jakobus Smits

echtgenoot van

Elisabeth Johanna Maria
Overberg

Brunssum: mevr. E.J.M. Smits-Overberg
Familie Smits
Familie Overberg

Brunssum, 6 januari 1990
Bejaardencentrum De Kruisberg
Kruisbergstraat 47
6444 BD Brunssum
De plechtige eucharistieviering is woensdag 10 ja-
nuari 1990 om 9.00 uur in de Gregoriuskerk te
Brunssum.
De crematie zal plaatsvinden in het crematorium,
Imstenraderweg 10 te Heerlen, om 10.30 uur.
Lowie is opgebaard in de rouwkapel van het be-
jaardencentrumDe Kruisberg.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

f
Na een intens en welbesteed leven van zorg en l'e' *■
de, is, na een liefdevolle verzorging in de ve'
pleegkliniek te Heerlen, van ons heengegaan, \'o°'
zien van de h.h. sacramenten, onze goede en zorê'
zame vader, schoonvader, grootvaderen overgro"1
vader

Arnoldus Hubertus
Bovens
weduwnaar van

Maria Josephina Rietrae
op de leeftijd van 89 jaar.

In dankbare herinnering:
kinderen, kleinkinderen «"achterkleinkinderen

Vaesrade, 7 januari 1990
Vaesrade 35
Corr.adres: Nierhoven 18, 6361 GP Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben °j
donderdag 11 januariom 11.00 uur, in de St.-S
tiuskerk te Vaesrade-Nuth, gevolgd door de begS
fenis op de r.-k. begraafplaats aldaar. i
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medelHj
ven, is er geen condoleren.
Woensdag as. om 19.00 uur, avondwake in vo<fl
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamei -
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.01'
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen. ÜM
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen- l

t
Dankbaar voor het vele goedewat zij ons tijdens haar leven heeft gegeven,
hebben wij afscheid genomen van 'onze moeder, oma, zuster, tante en
nicht

Maria Hubertina
Stassen
echtgenote van wijlen

Noël Innocens Carolus Pijls
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging in de St.-Janskliniek te Geleen,
op 86-jarige leeftijd, na te zijn voorzien van de h.h. sacramenten.

Elsloo: t Elly Eussen-Pijls
t Lou Eussen

Sittard: Jan Pijls
Wies Pijls-Alberts

Geverik-Beek: Fer Pijls
Regine Pijls-Deuss

Nijmegen: Mia Nelissen-Pijls
Hub Nelissen

Hulsberg: René Pijls
Maria Pijls-Nuchelmans

Wittem: Piet Pijls
Geleen: Marie-Louise Schins-Pijls

Frans Schins
Geverik-Beek: Theo Pijls

Mia Pijls-Ruyl "Elsloo: Tilly Eussen-Vermeeren
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Familie Stassen
Familie Pijls

Geverik-Beek, 6 januari 1990
Corr.adres: Geverikerstraat 85, 6191 RN Geverik-Beek
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben op woensdag 10 januari
om 11.00 uur in de St.-Martinuskerk te Beek, waarna wij haar te rusten
leggen op de begraafplaats De Nieuwe Hof te Beek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Dinsdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans gebeden en aansluitend
de h. mis gelezen in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het ziekenhuis te Ge-
leen; bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen wij dat deze annonce
als kennisgeving wordt beschouwd. /

t
Op 3 januari hebben wij in zijn geliefd Oberstdorf afscheid moeten nemen
van Frans, broer, zwager, oom, neef en vriend

Frans Oostwegel
echtgenoot van

Jeanne Limpens
Hij werd bijna 70 jaar.

J. Oostwegel-Limpens
Familie Oostwegel
Familie Limpens

6 januari 1990
Mariabad 56, 6411 MC Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag 10 januarias.
om 14.00 uur in de dekenale kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaats Akerstraat, ingang
Groene Boord.
Gelegenheid tot condoleren achter in de kerk vanaf 13.30 uur.
Avondmis dinsdag 9 januari om 18.30 uur in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een kortstondige ziekte, ons achterlatend met een gevoel van dank-
baarheid, is op 6 januari - na tevoren te zijn voorzien van het sacrament
der zieken - vredig ingeslapen, in zijn 91c levensjaar, onze onvergetelijke
en zorgzame vader, schoonvader, (over)grootvader en oom

Jan Hubert Jozef (Sjef)
Gerards

sinds 1981 weduwnaar van

A.M. Jacqueline Vos
oud-tandarts te Maastricht

Hij heeft zijn welbestede aardse leven, dat een ongebrokenlevensverhaal
was temidden van velen waarvoor hij leefde, mogen voltooien.
De beloning daarvoor is hem thans ten deel gevallen.

Geldrop: Frits Gerards
Do Gerards-van de Bergh

Warmond: Els van der Mast-Gerards
Ed van der Mast

' Merkelbeek: Henny Bak-Gerards
Gijs Bak

Bilthoven: Leo Gerards
Inemie Gerards-Nelissen

Benthuizen: Noor Maasen-Gerards
Felix Maasen
en zijn klein- en achterkleinkinderen
Familie Gerards
Familie Vos

Meerssen, Driekoningen 1990
Huize De Herkenberg
Corr.adres. Helze 21, 5662 JE Geldrop
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 10 januari as.
om 10.30 uur in de basiliek van Meerssen. Markt 17A,gevolgd door de be-
grafenis op de r.-k. begraafplaats Oostermaas te Maastricht.
Wij komen bijeen om 10.15 uur in de basiliek, waar gelegenheid is tot con-
doleren.
De avondwake vindt plaats op dinsdag 9 januariom 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.

—____________________■ Haa_^--____

Diep bedroefd en met respect en diepe bewondering voor
zijn moed en wilskracht, doch dankbaar dat hem verder_______ ________ lijden gespaardis gebleven,geven wij ukennis dat heden,
in zijn eigen, vertrouwde omgeving, van ons is heenge-
gaan, mijn dierbare man, onze lieve vader, schoonvader
en opa

Jos Moelands j,
echtgenoot van

Bets Bastiaansen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, overleed hij op
69-jarige leeftijd.

Geleen: Bets Moelands-Bastiaansen
Geleen: Ad Moelands

Wilma Moelands-Renkens I
Michelle

Spaubeek: Lenie Graus-Moelands
Erik Graus
Ferdi, Inge

Geleen: Wim Moelands
Willeke Moelands-Ariëns
Linda, Jos
Familie Moelands
Familie Bastiaansen

6165 CJ Geleen, 5 januari 1990
Parklaan 21b
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben woens-
dag 10 januari as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-
Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal een
avondmis worden opgedragen dinsdag 9 januariom 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Met droefheid vernamen wij het overlijden van ons koor-
lid de heer

Jos Moelands
Jos was een zeer toegewijd lid van onze vereniging, zowel
in het muzikale als bij de overige kooraangelegenheden.
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als een vro-
lijk en opgewekt mens.

Voorzitter, dirigenten, bestuur en
leden Geleens Mannenkoor Mignon

f
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis dat heden, toch nog onverwacht, van ons is heengegaan, gesterkt
door de h.h. sacramenten, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, overgrootmoeder, schoonzus, tante en nicht

Maria Josepha
Feiter-Senster

weduwevan

Egidius Joseph Feiter
in de gezegende ouderdom van bijna 96 jaar.

Brunssum: A.B. Hoenen-Feiter
Fatima, Portugal: pater L.J. Feiter O.S.C.

Repentigny, Canada: L.J. Feiter
N. Feiter-Vennemann

Belfeld: zuster Albertildis
M.A. Feiter

Landgraaf: H.J. Feiter
J. Feiter-Hanssen

Oirsbeek: F. Heijmans-Feiter
J. Heijmans
en alleklein- en achterkleinkinderen
Familie Feiter
Familie Senster

7 januari 1990
Schuttershof, Brunssum
Corr.adres: Bachstraat 41, 6438 KL Oirsbeek
De plechtige uitvaartmis zal worden gehoudenop woensdag 10 januarias.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Cornelius te Heerlerheide,
waarna aansluitend begrafenis op het r.-k. kerkhof aan de Kampstraat al-
daar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, dinsdag 9 januari om 18.45 uur.
Moeder is opgebaard in derouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St.-Anthoniusweg); gelegen-
heid tot afscheid nemen aldaar, dinsdag van 16.30 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Vervolg familieberichten zie pagina 5
a ~_^
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provincie

Bono Vox in Ahoy’: ’l van sing!’
U2neemt revanche met

zinderend optreden

Met de 'RAI' kennelijk nog in zijn achter-
hoofd wachtte U2's Bono Vox zaterdag-
avond in Ahoy' eerst een half uurtje voor-
dat hij zichzelf wilde becommentarieéren.
Na de geslaagde uitvoering van I Will Fol-low voelde de charismatische zanger zich
echter zo sterk, dat hij plotseling in opper-
de blijdschap bulderde: 'Yeeaah, I can
fing, I can sing!' Vanaf dat moment leken
bij het lerse powerrock-kwartet ook met-
een alle remmen los.

En kwam eindelijk ook op Nederlandse
bodem de voornaamste artistieke bedoe-
ling van de afgelopen herfst gestarteLove
Cornes To Town-tournee optimaal tot uit-
drukking: lekker optreden zonder het re-
guliere keurslijf van promotie van nieuw
repertoire en niet op maximaal formaat.
|n de Amsterdamse RAI was het daar op
18 december niet van gekomen, omdat

Bono's stem hem gaandeweg in de steek
liet. Met als gevolg dat de driedaagse daar
werd omgezet in vier avonden Ahoy' (ook
nog dinsdag en woensdag).

Blijkbaar toch ook bevrijd van de enorme
druk rond de serie 'homecoming concerts'
in Dublin (inclusief de nieuwjaarsshow)

ging het er gedurende de tweede helft on-
gewoon losjes aan toe. Curtis Mayfields
People GetReady werd van een fraaie ode
zelfs een ware sensatie, toen de in een
bloedvorm stekende Bono aan het slot
zijn gitaar beschikbaar stelde voor een
liefhebber uit het publiek. Welk risico hij
met deze uitnodiging had genomen, was

hem al snel duidelijk, omdat hij vervol-
gens tot drie keer toe oog in oog kwam te
staan met een enthousiasteling die de
grondbeginselen van het snarenspel niet
meester was.

Zijn ongezouten waarschuwing aan 'de
eerstvolgende leugenaar' ('Die heeft een
ambulance nodig!') hielp op slag, want
nummer vier kon gelukkig wel met het in-
strument overweg en beleefde te midden
van zijn helden natuurlijk dé minuten van
zijn leven. Andere even mooie als veelzeg-
gende momenten: de spontane kus van
Bono aan The Edge na zijn sprankelende
gitaarsolo in New Year's Day en de gewel-
dige spelvreugde bij de zinderende finale
met eregast annex voorprogramma 8.8.
King.

Louis du moulin

directielid A TC: ’Er is concreet gewezen op Randwyck’

Maastricht verwijt Liof
mislopen handelscentrum

- Het college van Maastricht vindt dat de In--BPn bank Liof veel eerder contact met B&W had kunnen
ije ernen, toen Amerikaanse initiatiefnemers interesse toon-
(ru v°or de vestiging in Limburg van een groot handelscen-
&ie?' dagelijks bestuur van de Limburgse hoofdstad ziet
ten f 0

aanleidinë om met de Liof-directie aan tafel te gaan zit-leneinde betere afspraken voor de toekomst te maken.
tiat
ift LS.chriJft het college van B & W

tvv°ord op vragen naar aanlei-
Y3l"1 het voornemen van de

*t h anse initiatiefnemers om
<k ~a"delscentrum, American Tra-Jj^enter (ATC) genoemd, in het

Maasmeche-
er te zetten- Een investering

ZesL^ee een bedrag van in totaal
th°n<ierd miljoen gulden zou zijn

als ,°?'u > en die Limburg zo goed
te <j_.

er aan de neus voorbij dreigt
<k]■t^ aas constateren wij dat niet al-
hgl »n een vroegtijdig stadium door
_4et^lQf contact wordt opgenomen

gemeente- Door ons zal ter-
fev °°k nader overleg worden
\tKt °erd met het Liof om tot een be-
-s(jj .. Merkwijze te komen," zoi t̂ IJft het Maastrichts college. In
'fri jVerleg zal het college aankaar-
**ll eerder meer directe contac-
tj^f Ussen de gemeente en de initia-
Üof Iners Plaatsvonden. Als het
kW ':>raat met mogelijke investeer-
ib_Ur°Ver een lokatiekan dit niet ge-
W cri zonder overleg en met goed-
lt« ?

lrigvan de betreffende gemeen-'iü redeneert Maastricht.

s^*elijk uit de reactie vanw van Maastricht is de tegen-

strijdigheid in informatie die bij het
Liof enerzijds en bij de Amerikaan-
se initiatiefnemers anderzijds werd
verkregen. Het Liof houdt vol dat
(jaren geleden) slechts sprake is ge-
weest van een oppervlakkig con-
tact. Interim-directeur drs B.Plan-
tinga heeft dat onlangs ook ver-
klaard.
Maar van een directielid van ATC-
Europa, zo meldt het college, is ver-
nomen dat met Liof meerdere con-
tacten hebben plaatsgevonden.
Daarbij is zelfs concreet gewezen op
de mogelijkheden van 2,5 hectare
bouwgrond op de Maastrichtse
nieuwbouwwijk Randwyck
(Noord). „Deze interpretatiever-
schillen zullen wij nadrukkelijk aan
de orde stellen in het overleg met
het Liof. Hierbij stellen wij ons
vooralsnog op het standpunt dat het
Liof eerder contact had moeten op-
nemen met ons en mogelijk andere
potentiële vestigingsgemeenten in
de regio."

Het collegevan Maastricht vindt het
nu te laat om nog in te grijpen. De
voorbereiding voor de bouw van het
ATC zijn in België in een vergevor-
derd stadium. De gemeente Maas-
mechelen heeft laten weten vol-
doende mogelijkheden in huis te
hebben om het omvangrijke han-
delscentrum binnen haar grenzen te
kunnen realiseren.
In maart van dit jaar zou al met de
bouw gestart worden (onder de pro-
jectleiding van NBM Amstelland,
een oude DSM-deelneming), hoe-
wel er volgens informatie van
B&W van Maastricht nog geen ak-
koord is tussen de beleggers en de
initiatiefnemers van het handels-
centrum. „Vanuit de Belgische vast-
goedkringen is met enige verbazing
en scepsis op de ATC-plannen ge-
reageerd," heeft het college ge-
merkt.

Ondanks alles ziet Maastricht toch
nog een postief element in de bouw
van een Tradecenter in Belgisch-
Limburg: „Mede gelet op de geza-
menlijke ontwikkeling van de Eure-
gio kan de eventuele komst van het
ATC in Maasmechelen een verster-
king voor de gehele regio inhou-
den."

SEMEENTEBESTUURVAN VAALS
BEKENDMAKING

Lr burgemeester van Vaals maakt
Ltj, °|doening aan het bepaalde in
'Üke n van de et op de Ru'mte-

,!rrdemng bekend, dat de Raad
iihB gemeente in zijn vergade-
v^? Van 18.12.1989 heeft besloten te
riiz en vat worut voorbereid de
Vq0 lg'"g van het bestemmingsplan
\k h Perceel Weideklokje, sectieO' 9182 ged.. Vijlenberg 139 als-
SJ^i e het gebied Industrieterrein
|^o er"eeklaan/Sneeuwberglaan
'.et()ja , Voorbereidingsbesluit en de
ijler, hij behorende tekeningen lig-
SeCr Vanaf 09.01.1990 ter Gemeente-en ie- afdeling Grondgebiedza-
vOQr Vor>. Clermontplein 15 te Vaals
L eenieder ter inzage.. als> 8 januari 1990

De burgemeester voornoemd,k^^-P-A. Damen

Dertigduizend bezoekers bij VIBin MECC
Meer interesse voor
vakantie in Oostblok

Van onze correspondent
MAASTRICHT - „De gebeurte-
nissen in het Oostblok laten ook
de vakantieganger niet onbe-
roerd, de zaal in het MECC tij-
dens de diapresentatie over Rus-
land zat bijna vol. De mensen
vragen ook steeds meer informa-
tie over de landen achter het ge-
opende ijzeren gordijn, al willen
ze voorlopig nog even de kat uit
de boom kijken", zegt M.
Schoenmaeckers van de Vakan-
tie Info Beurs.
Dertigduizend mensen, onder
wie duizenden Belgen, bezoch-
ten de afgelopen drie dagen de
vakantiebeurs in het MECC in
Maastricht. De organisatie had
gerekend op 32.000 belangstel-
lenden, maar het mooie weer
trok veel potentiële bezoekers

naar de bossen en het Heuvel-
land.

Griekenland, Turkije en het Ca-
raïbisch gebied dingen op dit
moment bij de vakantieganger
naar het meeste succes, volgens
Schoenmaeckers.
„Wat het land van Plato en Nana
Mouskouri zo populair maakt, is
de Griekse gastvrijheid en de de-
valuarende drachme. Door de
lage koers van de Griekse munt
blijft het een goedkoop vakantie-
land."

Behalve verkeersbureaus, hotel-
ketens, vliegmaatschappijen en
reisorganisatoren had ook de
Districtsgezondheidsdienst, de
DGD, een boodschap voor het
publiek: mensen die naar subtro-

pische of tropische landen gaan,
doen er verstandig aan zich te la-
ten vaccineren tegen ziektes als
gele koorts. Het oplopen van een
tropische ziekte zet natuurlijk
een behoorlijke domper op de
vakantievreugde.
„Reisbureaus blijken die infor-
matie nogal eens achterwege te
laten. Ze verkopen niet graageen
produkt waarbij je de kans loopt
ziek te worden," zegt een studen-
te gezondheidswetenschappen
die stage loopt bij de DGD in
Maastricht.

Ook de toeristische opleiding
van het MEAO in Maastricht liet
zich zien. L. Molm, docent Toe-
risme over de aanwezigheid van
de enige onderwijsstand in het
MECC: „We presenteren ons aan
aankomende leerlingen en aan
het bedrijfsleven. Onze leerlin-
gen hebben een goede admini-
stratieve achtergrond en zijn
vaak taalgevoelig. Het is natuur-
lijk fijn voor onze afgestudeer-
den als de werkgevers in de va-
kantiebranche dat ook weten.
Daarom gaan we volgende week
ook naar de vakantiebeurs in
Utrecht, die is namelijk vijf tot
zes keer zo groot als deze."

"Zon hele dag rondlopen op de VIB is een vermoeiende bezigheid, vonden sommige bezoe-
kers. Foto: WIDDERSHOVEN

Verdere decentralisatie gaal niet door

ABP schrapt plan
reorganisatie AOV

Van onze redactie economie

HEERLEN - Directeur M. Vaessen
van de afdeling Arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen (AOV) van het
ABP heeft vorige week in een brief
aan zijn Heerlens personeel ge-
tracht hun onrust over reorganisa-
tieplannen te sussen. In de brief
kondigt Vaessen aan dat hij een
eind vorig jaar gelanceerd voorstel
voor verdere decentralisatie van de
eenheid AOV zal terugtrekken.

Het personeel vreesde dat bij de uit-
voering van de decentralisatie veel
arbeidsplaatsen van Heerlen rich-
ting de ABP-districtskantoren el-
ders in het land zouden gaan. Die
onrust heeft Vaessen vorige week
met zijn brief willen wegnemen.
Vaessen was eerder van plan meer
AOV-medewerkers aan te stellen in
de .elf districtskantoren van het
ABP in het land. Op die manier wil-
de hij meer cliëntgericht werken.
Door de versterking van de regio-
kantoren wilde het ABP zich ook
beter toerusten voor het uitvoeren
van allerlei nieuwe overheidsmaat-
regelen die mogelijk in de toekomst
ontstaan. Een van die mogelijke ta-
ken was het inmiddels in de ijskast
gezette plan van de regering om een
werkloosheidswet in te voeren voor
ambtenaren, de zogeheten NWW,
maar ook werd gedacht aan regelin-
gen voor gehandicapten of voor 65-
-plussers die mogelijk door het ABP
uitgevoerd kunnen worden.

De AOV-ers in Heerlen begonnen
bij het bekend worden van de plan-
nen te vrezen te zullen moeten ver-

huizen naar plaatsen waar de dis-
trictskantoren gevestigd zijn, ook al
ontkende de directie dat de invoe-
ring gepaard zou gaan met gedwon-
gen overplaatsingen. De dienstcom-
missie AOV (een soort onderne-
mingsraad) wees de plannen van
Vaessen af. De ABP-directeur heeft
zich daar vorige week bij neerge-
legd.

Bedoeling
Een woordvoerder van het ABP be-
nadrukte gisteren dat het nooit de
bedoeling van Vaessen was om het
AOV-personeel in Heerlen af te
slanken. Als het ABP de uitvoering
van de NWW zou krijgen, zou vooral
de bezetting op de districtskantoren
versterkt worden, terwijl de bezet-
ting in Heerlen gehandhaafd zoti
blijven. „Mogelijk is het manage-
ment er niet in geslaagd die bood-
schap duidelijk genoeg over te
brengen, waardoor dit misverstand
kon ontstaan. Bovendien hebben
verwarrende berichten in een ande-
re regionale krant nog olie op het-
vuur gegooid."
De woorvoerder verwees verder
naar de nieuwjaarstoespraak van
president-directeur Snijders, die op
2 januariten overstaan van het per-
soneel toegaf dat de ombuiging van
het ABP van een amtelijk apparaat
naar een modern bedrijf inhoudt
dat er ook wel eens steken vallen er.
dat er bij de medewerkers soms irri-
tatie kan ontstaan. Als maatregel
kondigde Snijders een verbetering
van de interne communicatie en een
intensivering van de personeelszorg
aan.

oorzilter Hermans van Limburgse makelaars:
’Huurwaardeforfait is
belastingmaatregel’

Van onze verslaggever

THORN - Voorzitter Ger Hermans
van de afdeling Limburg van de Ne-
derlandse Vereniging van Make-
laars (NVM) uit Baexem beschouwt
de gevolgen van de aanpassing van
het huurwaardeforfait als een ordi-
naire belastingmaatregel, die de
doorsnee woningbezitter 360 gul-
den per jaar extra kost.

„De lastenverhoging in combinatie
met de gestegen rente plus dete ver-
wachten stijgingvan de Onroerend-
goed-belasting kan ertoe leiden dat
de markt voor koopwoningen wordt
afgeremd," voorspelde Hermans in
zijn nieuwjaarsrede voor de verza-
melde Limburgse NVM-leden in
Thorn.

Krapper
Hermans hield zijn gehoor voor dat
het aanbod van woningen op de
Limburgse markt krapper wordt.
Niet alleen staat een huis weken
korter leeg, maar ook de gemiddel-
deprijs is het afgelopen jaarmet en-
kele duizenden guldens gestegen.

Hermans signaleerde ook dat steeds
meer senioren vanuit andere stre-
ken graag in Limburg willen wonen
omdat in de Randstad de markt
uiterst krap wordt. Overigens ver-
heelde hij niet dat de laatste drie
maanden van 1989 de aspirant-ko-
pers een afwachtende houding heb-
ben aangenomen in afwachting van
de rentestijgingen en belasting-
maatregelen .

Voorzitter Hermans wees zijn leden
ook op de rol van de makelaar bij
hypotheekbemiddeling. Ondanks ■het voornemen bij hypotheekver\strekkers om de intermediair uit te
schakelen, blijft de makelaar voor
de kritische consument de beste ad- \
viseur, zo voorspelde Hermans.

Mijnwerkers
beramen weer

betogingen
HEUSDENZOLDER - De mijnöp-'
zichters van Beringen en Zolder
hebben gisteren tijdens een verga-
dering, die werd bijgewoond door
800 mijnwerkers, gezegd dat de keu-
ze die de mijnwerkers vorig jaar
moesten maken naar aanleiding van
de sluiting van de mijnen, overhaast
en onder dwang tot stand kwam.

Volgens de mijnopzichters moeten
deze keuzes dan ook vernietigd
worden en vervangen door een al-
ternatief. Dat zou erin bestaan dat
de kolendelving tot 1996 blijft be-
staan en dat tegen die tijd alle mijn-
werkers met pensioen kunnen. De
aanwezige mijnwerkers zegden toe
weer op straat te willen komen, ech-
ter zonder geweld uit te lokken, me-
deburgers lastig te vallen of auto-
snelwegen, bruggen en knooppun-
ten te bezetten. Aan ministers en
managers zal wel een bezoek ge-
bracht worden.

t
Je hebt geleden

gehoopt
gebeden

, rast nu maar, jestrijd is gestreden
erri 'heefte^£. maar dankbaar voor alles wat hij ons

tï!jj ëegeven, hebben wij afscheid genomen van
2°on man' onze vader, schoonvader, opa, schoon-

■ broer, zwager, oom en neef

Huub Hanssen
echtgenootvan

Hettie de Boer
het uVer'eed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien van
IVjj l" sacrament der zieken.Develen hem in uw gebed aan.
£ . Buggenum: H. Hanssen-de Boer'mPen aan de IJsel: Linda en Kees

Deventer: Cor
Leiden: Torn en Eve

Gweh
Hoensbroek: Sandra en Ton

Jody
Familie Hanssen

6qB Familie De Boer
*W^K Buggenum, 6 januari 1990
öcrëstraat 10
op Jv^chtige uitvaartdienst zal worden gehouden
i-0CUj "derdag 11 januari as. om 10.30 uur in de pa-
Waarn van St--Aldegundis te Buggenum,
het Cr

a aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
öij ernatorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
seh*f*k,°" st in de kerk> alwaar gelegenheid is totr»tehjk condoleren.
Ie w s tot intentie van onze dierbare overlede-ne'Da?en_sdag 10 Januari om 19.00 uur in voornoem-Parochiekerk.
Van hf/o1e'd tot afscheid nemen in de rouwkapel
Seliii,: bt-Laurentiusziekenhuis te Roermond, da-
Sij ri

Van 1700 uur tot 1730uur''ieveneriBeen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
\ven aeze annonce als zodanig te willen beschou-

t
Je hebt geleden en gestreden.
Je hebt gezorgd en gebeden.
God gaf je kruis en kracht.
Rust nu maar uit. je taak is volbracht.

Na een leven dat werd getekend door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft de Heer tot
Zich genomen, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Adrianus Broeders
echtgenoot van

Dymphina Janssen
Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: D. Broeders-Janssen
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Broeders
Familie Janssen

Heerlen, 5 januari 1990
Limburgiastraat 32
Corr.adres: 6415 VT Heerlen
Limburgiastraat 22
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 10 januarias. orri 12.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Drievuldigheid te Heerlen-
Schaesbergerveld, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, dinsdag 9 januari om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tpt afscheid nemen in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Op woensdag 10 januari is het een jaar geleden dat
wij afscheid moesten nemen van mijn onvergetelij-
ke man, onze lieve vader en goede vriend

Jos Daniels
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op woensdag 10 januari om 19.00 uur in de ka-
pel van de zusters passionistinnen aan de Leyen-
broekerweg 52 (slotklooster de H. Gemma).

Tonny
Daniels-van Kessel
Patricia
Caroline

Sittard, 8 januari 1990
Jan van Stevensweerstraat 9

Stichting Leven & Gezondheid,
werkgroep Zuid-Limburg. j^*»
Cursus omgaan met

Een vrolijke cursus in levenswijsheid:
-conflicten hanteren;
-tijdsbesteding;- bouwen aan prettige relaties;- eigenwaarde;
- levenszin.

Adres: bijzaal Adventkerk, Grasbroekerweg 53, Heerlen.
Tijden: woensdag 10, 17 en 31 januari en 7 februari,
telkens van 20.00-22.00 uur. 'Prijs, mcl. materialen: ’ 25- of ’ 7,50 per avond.
Opgave: 045-725138 of 726291. __ 1|

KANTOORMEUBELEN 1
EMLY Handelsonderneming
heeft in haar pakket van kantoormeubelen
allenbekende merken van zeer hoge kwaliteit
zoals:

Jan de Bouvrle
dlrektfemeubelen, vergadertafels, lage kasten

en zeer luxe eysteemburo'»

Voortman
stalen buro'», complete kantoormeubel»
alsmede stalen kasten, kluizen en eafe*.

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen

Artifort
luxe buro's en «loeien

Van Bierk
buro*» en kasten

Wilkhahn
kantoormeubelen

Tevens leveren wij ook baöe'e, buro's en kasten
op maatwerk. Dit allea van zeer hogekwaliteit.

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348
SITTARDtel.; 04490.23738

04498-54510

Je huis in de krant brengt mensen over de vloer.I En de makelaarweet vanwanten en kranten.

I

Rolluiken |t?!T?ÏTT!7*]?_I
Jaloezieën KnT'jPr^lTl

Zonneschermen |nnjnMgnil
Vrijblijvende prijsopgave K_PMffi_ln_È_____l________

MlCd Wij verstrekken alle
7nnuuprinn soorten leningen.zonwering Enkele voorbeeld

y
en P L

Showroom 42l 54, M,
Sittarderweg 116. 5.000,- 146,- 120,- 111,-

Heerlen 7.500,- 215,- 176,- 162,-
-| Tel.: 045-721658 10.000,- 287,- 234,- 216,-

-15.000- 430,- 352,- 325,-
-20.000- 574,- 469,- 433,--is

meegedekt, effectieve
rente vanaf 11 4%,

1 1 andere bedragen en
* «. looptijden zijn ook

/Yr SVV mogelijk
f \ i/"\_l C,\ 1e h»P°thelten »ana' tv*
*\J 2e hypotheken

El H l O Pl E iooo°-I"^*l"-
■■■*»■ ■_■■ 20.000,- 225,- 244,- 291,-
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-\V^ ftJ / 40.000,- 450,- 489,- 582,-- J^^ mts overwaarde
Lopende leningen geen

GIRO 555 DEN HAAG <*%SZ**
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HELP ONS OP TIJD TE ZIJN! IN Doorlopend krediet

ETHIOPIË' HEERST HONGERS- °ss'nm__nd' 2°'° per

NOOD. VIER MILJOEN MEN- iildlVVil?f Irl'fl!^SEN WORDEN MET DE DOOD Tf^mW^WfilTfÊBEDREIGD. HELP ERGER TE P'fcrrlllMTliTll'H'l
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<g> GEURTS B.V.
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Drastische maatregelen in hetverschiet via ’city management’

Groot centrumplan Kerkrade
door joos philippensen wil wagenvoort

KERKRADE - Er bestaan plannen voor een fundamentele
aanpak van het Kerkraadse centrum die ettelijke tientallen
miljoenen guldens gaat kosten.
De uitvoering van dat centrumplan
komt in handen van een werkgroep
bestaande uit ondernemers, pro-
jectontwikkelaars en de gemeente.
Hierbij wordt volgens de Heerlense
methode van 'city management' een
uitgebreid draaiboek gevolgd.

De Kerkraadse LOZO en het Over-
legorgaan Ondernemers Kerkrade-
Centrum weten zich in hun streven
gesteund door uitspraken van bur-
gemeester Mans, die al eerder heeft
gepleit voor een aanpak van het
centrum.

Dat het huidige Kerkraadse cen-
trum niet meer aan de normen vol-
doet is iedereen het roerend over
eens. Sinds de aanleg van het voet-
gangersdomein, ruim tien jaar gele-
den, is er weinig veranderd. Kerkra-
de moet snel in actie komen, wil
men niet achterop raken bij deover-
al in de omgevingverschijnende hy-
permoderne (winkel)centra.

Analyse

De eerste stap in de richting van het
centrumplan is een analyse door het
SIMK, die halverwege dit jaar ge-
reed moet zijn. Voor het initiatief
van de plaatselijke LOZO is al sub-
sidie binnen van de gemeente en
Economische Zaken.

Tijdens een vergadering op 29 ja-
nuari krijgen de ruim honderd on-
dernemers met de eerste conse-
quenties te maken. Ze moeten sa-

men 20.000 gulden bijdragen in de
kosten van het SIMK-onderzoek.
„Maar dat is een gebaar waaruit
blijkt dat iedereen de noodzaak van
maatregelen inziet. We hebben dan
alleen nog maar een mooi stuk pa-
pier op tafel. Vervolgens gaan we
pas echt aan de slag. En dat vergt
over een langere periode (financië-
le) betrokkenheid", zegt LOZO-
voorzitter Michel Ploum met klem.

Eenheid
Ook moet op 29 januari het funda-
ment worden gelegd voor één grote
overkoepelende winkeliersvereni-
gingvoor het centrum. Deze gaat als
gesprekspartner fungeren voor de
gemeente.

„Burgemeester Mans verlangt dat
ook van ons. Pas dankunnen de on-
dernemers volwaardig bij het over-
leg over de toekomst van het cen-
trum betrokken worden", aldus
Wim Hoeve en Paul Rosenbaum
van het Overlegorgaan van de on-
dernemers in het centrum.

Noodzaak
De betrokkenheid van de onderne-
mers bij het city management is van
cruciaal belang. Individuele wensen
zullen ondergeschikt gemaakt moe-
ten worden aan het totale plan. „On-
dernemers/bewoners die nu nog in
hartjeKerkrade wonen, zullen moe-
ten wijken voor het centrumplan",
voorspelt Ploum.

Ondernemersvisie
op het centrum

KERKRADE - Vooruitlopend
op de uitkomst van het SlMK-
rapport hebben de voormannen
van de ondernemers al ideeën
over hoe het Kerkraadse cen-
trum publieksvriendelijker zou
kunnen worden. Enkele concre-
te maatregelen:

"De Grupellostraat betrekken
bij het voetgangersdomein. Het
publiek kan dan een rondwande-
ling maken langs de winkels met
als spil de Markt. Dit kan bij-
voorbeeld mogelijk gemaakt
worden via doortrekking van de
Oranjestraat alsRingweg naar de
Caspar Sprokelstraat.

"De voornaamste overstap-
plaats voor lijnbussen moet weg
uit het centrum en komen te lig-
gen bij het NS-station.

"In het onderste deel van de
Hoofdstraat moeten woonhuizen
plaats maken voor winkels.

" Een deel van het winkelcen-
trum moet overkapt worden.

"Er moet meer vrije parkeer-
ruimte komen en de bewegwijze-
ring in en naar het centrum kan
verbeterd worden.

Deze wensen van de onderne-
mers zullen in het draaiboek, in
Heerlen ook wel cityplan ge-
noemd, moeten worden afgewo-
gen tegen de inbreng van de ge-
meente en die van projectont-
wikkelaars, die een zeer groot
deel van het benodigde geld
moeten leveren.
Voor de uitstraling van het cen-
trum is ook de komst van het In-
dustrieel Archeologisch mu-
seum van groot belang. GS zul-
len spoedighet groene licht moe-
ten geven, maar burgemeester
Mans verwacht niet dat met de
bouw van dit 20 miljoen kosten-
de project nog dit jaar begonnen
kan worden.

Organisatie OLS
zoekt helpers

Van onze correspondent
LANDGRAAF - Schutterij St. Hu-
bertus Schaesberg zoekt voor het
op 1 juli te houden Oud Limburgs
Schuttersfeest ruim 650 medewer-
kers. Deze moeten vooral worden
gerecruteerd uit de Schaesbergse
verenigingen, die dan kunnen mee-
profiteren van de opbrengst.

Op maandag 15 januari is er om
20.00 uur in het raadhuis een infor-
matie-avond voor bestuurders van

de 92 Schaesbergse verenigingen en
iedereen die wil meehelpen.

De organisatie is overigens al sinds
november druk bezig met vergade-
ren. Er zijn vijf commissies ge-
vormd, die op 15 januari uitleg ge-
ven over de organisatiestructuur en
over hoe het feest- en schietterrein,
de optochtroute en de werkvelden
eruit komen te zien. Verder wordt
een videofilm vertoond over het
OLS 1989.

St. Hubertus verwacht op 1 juli 150
schutterijen uit de beide Limbur-
gen en rekent op tienduizenden be-
zoekers. De schutterij organiseerde
het OLS ook al in 1978.

Zwaar gewonde bij botsing
Van onze verslaggever

SCHINVELD - Automobilist V. (28) uit Oirsbeek is zaterdagmiddag ern-
stig gewond geraakt bij een ongeval in Schinveld. De 44-jarige E. uit Ja-
beek reed rond kwart over twaalf vanaf de Groene weg de Tertiaire Weg
op zonder daarbij voorrang te geven aan de auto van V., waarin drie perso-
nen zaten.

Ook E. en een van de passagiers uit de auto van V. moesten naar het zie-kenhuis in Geleen vervoerd worden. Beide auto's waren total loss.

" Een van de beide total loss geraakte voertuigen

Het weekeinde van
de stadsprinsen

John II in HeerlenHEERLEN - Nadat Landgraaf al
eerder de stadsprins bekend
maakte, kozen dit weekeinde de
drie andere 'grote steden' in de
Oostelijke Mijnstreek hun stads-
prins. De nieuwe heersers in ca-
ranavalsland kwamen zaterdag-
avond laat boven drijven tijdens
de respectievelijke prinseprocla-
maties. We stellen de drie nieuwe
stadsprinsen 1990 voor.

De bijna 40-jarige John Smeets
mag zich een jaar lang John II
van Heerlen noemen. Hij werd
zaterdagavond in de stads-
schouwburg tot prins uitgeroe-
pen tijdens een zeer druk be-
zochte prinseproclamatie, waar-
bij ook de Akense carnavalsvere-

niging Öcher Pen aanwezig was.
Het motto van het carnaval in
Heerlen is dit jaar: 'de clown in
ons. Daarom trad de nieuwe
Heerlense stadsprins via een
spiegel in de openbaarheid.

John Smeets is al tien jaaractief
Winkbuul in diverse functies:
penningmeester, optochtcom-
missie, jeugdcommissie en raad
van elf. Slechts één functie ont-
brak nog: die vult hij dit jaar in.
John woont in Hoensbroek en is
in het dagelijks leven getrouwd
met Willy. Samen hebben ze
twee kinderen, Rob en Chantal.
De nieuwe prins is eigenaar van
een administratiekantoor aan de
Heerlerbaan.

" Prins John II Smeets. Foto: DRIESLINSSEN

Jos II in Kerkrade
Klankstad Kerkrade doet zijn
naam eer aan. De nieuwe prins
Jos Bellen is namelijk secretaris
van Koninklijk Mannenkoor St.
Lambertus. In het Hubertushuis
aan de Hoofdstraat, waar ook ko-
mende zondag tussen 16.00 en
18.00 uur de receptie plaatsvindt,

werd Jos II uit de Heiveldstraat
in Kerkrade-West aan het einde
van een sfeervolle carnavals-
avond aan het publiek voorge-
steld.

Drs. Jos II studeerde in Leiden.
Momenteel is de 1.70meter grote
29-jarige vrijgezel werkzaam bij
het ABP in Heerlen als stafmede-

werker informatie- en automati-
seringsontwikkeling. Naast het
zangkoor Lambertus is (kroon-
prins?!) Jos Bellen actief binnen
CDA-Kerkrade, commissielid
van de befaamde harmonie St.
Jozef Kaalheide en spaarclub
Oad Kirchroa. Hij kan 'moellen
wie enne hègkeadvekaat' en 'ken
besjtemd jée öngerheème ver-
draage'.

" Prins JOSII Bellen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Piet IIIin Brunssum
Ook Brunssum heeft zijn stads-
prins. Zaterdagavond werd Piet
Kole in het gemeenschapshuis
geproclameerd tot prins van de
Langebergse carnavalsvereni-
ging De Klotsköp en tevens tot
stadsprins van Brunssum.

Piet 111 is 39 jaar, gehuwd en va-der van drie kinderen en van be-

roep chauffeur bij een wasserij

Hij kwam dan ook tevoorschijn
uit de dekselvan een levensgrote
wasmachine en pakte daarmee
meteen het thema op van de
Brunssumse 'carnavalsoptocht
en dat is: Brunssum deksels
goed. Met punt elf van de procla-
matie spoorde hij iedereen aan
die gedronken heeft om zijn auto
te laten staan. De nieuwe heerser

is lid van damverenigingDios en
men verwacht van hem dan ook
dat hij ook in de carnaval dejuis-
te zet weet te plaatsen. En dat is
ook zo, want hij heeft ervoor ge-
zorgd dat in het Schutterspark
een stal geplaatst werd maar dan
alleen voor schapen. De receptie
van Piet 111 is 20 januari van
19.00 tot 21.00 uur in het gemeen-
schapshuis In 't Ven in de Van
Ruysdaelstraat.

" Prins Piet 111Kole. Foto: WIM KüSTERS

Zes aanhoudingen
in Kerkrade

KERKRADE - De
Kerkraadse politie
heeft het afgelopen
weekeinde zes aan-
houdingen verricht.

Vrijdagavond werd
samen met de doua-
ne een tweetal aan-
gehouden, nadat bij
de uitreis naar West-
Duitsland bleek dat
een van beiden klei-
ne hoeveelheden
amfetamine, cocaïne
en heroïne bij zich
had. Ze werden na
het opmaken van
proces verbaal weer
in vrijheid gesteld.

Twee baldadige jon-
geren, 17 en 19 jaar
oud en afkomstig uit
Heerlen, weigerden
zondagnacht on-
danks een opvorde-
ring van de chauf-
feur een VSL-bus op
de Beitel te verlaten.
De politie hield hen
aan en na het opma-
ken van proces ver-
baal konden ze nog
dezelfde nacht naar
huis.

Zondag om kwaJ 1
voor zes in de och'
tend werden een 21'
jarige Heerlenaar e'
een 23-jarige ma*
zonder vaste wooW
of verblijfplaats, "f
de Industriestra»
aangehouden *e
gens poging tot &
braak in een auto. V
werden overg*
bracht naar het po"'
tiebureau en daar I
gesloten.

Voettocht Landgraaf- Wittemgroeit uit tot tradit

Het begon als
weddenschap'

LANDGRAAF - Zaterdagmorgen,
kwart over zes. Bij de Petrus en
Pauluskerk in Schaesberg hebben
zich zon dertig mensen verzameld.
Geeuwend en nog een beetje suf
staren ze in de richting van de
spoorbrug. Van diekant moet dade-
lijk een groep bedevaartgangers uit
Übach over Worms en Nieuwenha-
gen komen; waarbij de Schaesber-
genaren zich willen aansluiten om
samen te voet naar Wittem te trek-
ken.
Als de kerkklok half zeven heeft ge-
slagen, doemen in de verte de
lichtjes van enkele zaklampen op.
Het is de verwachte groep wande-
laars. Hun voetstappen klinken hol
in de stille straat. Na een korte be-
groeting en een enkele late nieuw-
jaarswens trekken de twee groepen
in het donker verder in de richting
van de markt.
Op een enkele krantenjongen na is
hetrustig op straat. Ook in de groep
wordt niet veel gepraat. Bij een bak-
kerij worden derekken gevuld met.
verse broden. Het personeel kijkt
zijn ogen uit. Zoveel voorbijgangers
hebben ze op dit uur nog nooit ge-
zien.
Bij een wegkruis aan een winkelge-
vel houdt de groep halt. Een van de
priesters haalt een rozenkrans uit
zijn zak en begint hardop te bidden.
Het volk bidt mompelend mee. Zo
trekt de stoet via het Eikske, de
Heerlerbaan en Benzenrade verder.
Soms staan de wegkruisen zo dicht
op elkaar dat het ene tientje nog niet
uit is als het andere eigenlijk al zou
moeten beginnen.

Uitdaging
Pastoor Kenis uit Waubach vertelt
tussen twee gebeden door dat de
voettocht als een weddenschap is
begonnen. Een jaar of zes geleden,
toen Kenis nog kapelaan in Nieu-
wenhagen was, daagde een nogal
aangeschoten parochiaan hem uit
om samen op bedevaart naar Wit-
tem te gaan. Kenis nam de uitda-
ging aan en met nog negen andere
nieuwsgierigen liepen beiden
's morgens om zes uur naar het
dorpje van Sint Gerardus.

De voettocht naar Wittem op de eer-
ste zaterdag van het jaar is inmid-
dels traditie. Het aantal deelnemers
uit de verschillende parochies
neemt ieder jaar toe. Dit jaarzijn er
231 mensen op pad. Opvallend is het
grote aantal jongeren dat meeloopt.

Sterke verhalen
Als tegen acht uur Übachsberg in
zicht komt, begint het licht te wor-
den. Hier en daar worden de eerste
wafels en boterhammen tevoor-

schijn gehaald en langzaam kol
de tongen los.
De tocht voert verder door het 1>?
veiland. Van Trintelen gaat 'bergafwaarts richting Eys. Tfl>(
worden bij iederwegkruis één tW
Vader en tien Weesgegroetjes f$
den. Hier en daar raakt een voor
der wel eens de tel kwijt, zoda'
soms een 'elfje' tot stand komt-
Tenslotte wordt om half tien e"
station Wittem bereikt, waar 'speciale mis wordt opgedraff
Moe maar voldaan gaan de b*
vaartgangers hierna op zoek !"
koffie en broodjes en... pleisters-

Voor de weg terug zijn de mees*Jaangewezen op het openbaar A
voer. Enkele jongeren besluiten \
ook de terugwegte voet af te legn
's Middags om twee uurkomen #]
Schaesberg aan. Hoewel doodrül
zijn ze het over een ding eens: A
gend jaar weer.

matheu bemelrn^
Landgravenaar

slaat agent
LANDGRAAF - Een 20-jal
Landgravenaar werd door een Pj]
tiepatrouille aangehouden wef#
het plegen van diverse verke*Jovertredingen. Bij zijn aanhoud1*reageerde de jongeman ui^agressief. Hij sloeg een van de afö
ten met zijn helm in het gezicht-'
licht gewonde agent en zijn coÜ".
konden de amokmaker met gebfj
van de wapenstok inrekenen-.\
voorgeleiding by de officier vanJ*
titie werd hij in vrijheid gesteld-

Kerkraads duo
wint NK-dansen

voor profs
Van onze verslaggever

KERKRADE - Richard en Leo<3
Kebeck uitKerkrade hebben het I
gelopen weekeinde in Dalfsen JlNederlands Kampioenschap v<j
professionals gewonnen in de c*"3
gorie 'Tien dansen ballroom en Kr
tijns Amerikaans'. Ze zullen Ne<*j;
land nu vertegenwoordigen bü H
EX en WK.

De 25- en 21-jarige broer en zus *S
ten, met steun van 93 meegerej".
supporters, de internationale )r\
volledig te overtuigen en de con^|
ren tic uit het hele land achter zie* 1!
laten.

Fusie met Heerlen moet tekort verminderen

Gregoriusziekenhuis
fiks in rode cijfers

BRUNSSUM - Het Brunssumse
Gregoriusziekenhuis heeft in 1989

’ 1.500.000 meer uitgegeven dan be-
groot. Het betreft een overschrij-
ding van het budget met 5 prodent.

Dit heeft direktievoorzitter
G. Kroon van de Stichting Gezond-
heidszorg Oostelijk Zuid-Limburg
bekend gemaakt in zijn nieuwjaars-
toespraak.

Bezuinigingen
Dat maakt verdere bezuinigingen
noodzakelijk. „Maar deze zijn alleen
te halen in het kader van de gereali-
seerde fusie tussen de ziekenhuizen
van Brunssum en Heerlen. Deze
moeten uiteindelijk één medische
staf, één ondernemingsraad, één er-
kenning en één budget krijgen".

Begin 1990 zullen bestuur en direk-
tie 'zich buigen over het vooront-
werp van een fusiebeleidsplan. Dit
plan zal vervolgens met de geledin-
gen worden besproken.

„Nu reeds betekent de totstandko-
ming van de fusie dat gesprekken
met externe relaties zoveel mogelijk
gezamenlijk plaats vinden. Naar de
regionale en lokale relaties treden
Brunssum en Heerlen apart naar
buiten, maar steeds vanuit het geza-
menlijke beleidscentrum", verdui-
delijkteKroon.

De directievoorzitter maakte vex i
bekend dat ook in verpleeg^
Schuttershof financiële tekort»
zijn ontstaan in 1989. „We verw3^ten echter dat dit tekort op term*3
beheersbaar wordt door reaÜs^van de door het rijk toegezegde
breiding met 26 psychogeriatriSc 1
bedden".

Bouwaktiviteiten
De bouwaktiviteiten rond dereCJvtiezaal zullen medio 1990 zijn aU
rond. Voor de nabije toekomst & j

dat er aktiviteiten blijven om
kenhuis en verpleeghuis te ren 0

ren.

Daarnaast zal er in het verpleegf*^
in tegenstelling tot het ziekenfxa
capaciteitsuitbreiding plaats ,f
den.Van WVC wordt in 1990 eet>£ffinitieve uitspraak verwacht "^een verpleeghuisdépendance bü ~verzorgingstehuis Elvira te Ams (r
rade. In het ziekenhuis zal der^vatie van de poliklinieken \oO^
zet worden.

Met de bouw van de twee ver
gingstehuizen is thans het PunL/reikt dat de provincie een uitspit
zal moeten doen over de schetsj*
werpen. Indien deze worden & $
gekeurd, dan kan in 1990 me 1

bouw worden gestart.
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Persoverzicnt-"«O ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-13.^achrichten.'Von Wirtschafts-Telegramm.
I14Q, Tagesschau.
r nj| « (TT)Die Sendung mit der
1f,14 |^s- Kinderprogramma.

' kiM Der k,eine Vampir. 13-delige
l*'ws Serie- AfL 4: Vampirumhange
."iS^cht man nicht.
?15q° Tagesschau.
r,l F'ip-Flop. Spelshow voor kinde-

fJj ° Frauengeschichten. Serie
i üWenportretten. Vandaag: Vera
IgQ^aryt, een Tsjechin in Berlijn.
16 Q ? Tagesschau.
£* Das Recht zu lieben. Brazi-
f.Bfnse serie naar een roman van Ja-

fo!j■ Clair. Afl. 4.
je', ° Die Trickfilmschau. Teken-

-16s'
a'5 Janoschs Traumstunde. Kin-
<<ï\ terie- AfL: Der Quasselkasper ist

m'll Tagesschau.
Wit Tnckparade.
't; 5 Da bin ich wieder. Serie. Afl.:

' onneues Leben-I' ° ««Herzblatt. Showprogramma
118 1' Rudi Carrell.!Ig'e? Her ur|d heute. Actualiteiten.
'tip Aut Achse. Serie. Afl.: Kampf-
hg^nach Santa Maria.,Jrjg? programma-overzicht.
■J(Hc (TT)Tagesschau.

' Hei 1- Royal. Duitse serie van
I' r ori ut Dietl over het leven van een
1^ ac)elverslaggever.
rl^3o Hürra Deutschland.

W Aus'andreportage: Kampf den
luJSsen Tod. reportage uit Sovjet

feft-Azië.
p " Nur für Busse. Amusements-

?j 3nrarnma met Jochen Busse.

'3 On Ta9esthemen.
r_ n Oo)Das Nacht-Studio: Erinne-
s. 9en an meine Kindheit. Chinese
MeelfHm uit 1985 van Hou Hsiao-
I

Hsien. De jonge. Chinees Ah-Ha
groeit op in Taiwan. Daar leeft hij met
zijn familie een bescheiden bestaan.
Als achtereenvolgens zijn vader,
moeder en grootmoeder overlijden, is
voor hem de tijd gekomen op eigen
benen te leren staan.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

België/TV 1
4 0n" oh- 1s-00 Schooltelevisie. Wereld-töon,atie-

l>Sc .S'nja Mosa. Braziliaanse serie
ï-ieuws-

l8-05 lkTak- Animatieserie. Afl. 133..r [e Jacobus en Corneel. Jeugdse-
'lB.2o -. 19: Veil'9verkeer.

{g Liegebeest. Kinderserie. Afl.
l8-4o is net lie9ebeest.?
lS.gg Av°nturenbaai.

Pu Uitzending door derden. Licht-
niQo\een programma van de Vrijzin-

19,^| Verenigingen.
Medededelingen en program--I^-overzicht.*;g Nieuws.
7Uren' Austra|iscne serie. Afl.

diQ £0e keert terug met een zorgvul-
spy bewaard geheim. Nikki's af-
wach draait anders uit dan ver-

.-00 e drie wijzen special. Quiz.
sch Man...vrouw. 4-delige Australi-

;ke hkrie' Afll ■Neil en Marion Clar'
"rw |bben ogenschijnlijk een goed
Drob? 'ln werkelijkheid hebben de
r 6n 2icn echter gedurende ja-
h - °P9estapeld en lijken nu hun

*! "gtepunt te bereiken.
*3 2_- Tofsport. Vrijetijdssporten.

*unst-zaken.Nieuws.
Uit! Verkeerstips.

4ri °e ontvoering. 6-delige Britse

'e- Afl.l. Shropshire 1947. Het 15--111l_

jarig meisje Betty Kane wordt zwaar
toegetakeld gevonden, nadat ze een
maand tevoren verdween. Ze be-
weert dat Mrs. Sharpe en haar doch-
ter Marion, de bewoners van het land-
huis The Franchise, haar hebben ont-
voerd.

23.25-23.30 Coda. Pogrom, van Ed
Hoornik.

" Margriet Hermans is pa-
nellid in de quiz 'De drie
wijzen. (BelgiëlTV 1 - 20.20
uur.)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 71.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 926. Pamela vindt het
juiste middel om Nick rond haar vin-
gers te winden. Andy krijgt een hele
reeks tegenslagen.

19.25 Mededelingenen programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Modem. Wetenschap met een

nieuw gezicht. Wat is de invloed van
glasnost en perestrojka op de weten-
schap in de Sovjet-Unie? Een weten-
schap die berucht is om haar politiek
misbruik van de psychiatrie, beroemd
om haar originele en fundamentele
bijdrage in de fysica en verdacht is
om haar systematische manipulatie
van geschiedkundige gegevens.

20.40 Baka, volk uit het regenwoud.
4-delige Britse antropologische docu-
mentaire reeks over drie pygmeeën-
stammen in het Oostkameroense re-
genwoud. Deel 1.

21.30-22.20 Uitzending door der-
den. Programma van de Katholieke
Televisie- en Radio-Omroep.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 ««AVRO Service salon. Geva-
rieerd middagmagazine, gepresen-
teerd door Amanda Spoel, Tineke de
Groot en Simone Wiegel.

17.00 Post! Correspondentierubriek
voor kinderen. Presentatie: Birgit
Gantzert, met Thundercats, teken-
filmserie. Afl. 15: De tijdcapsule.

17.30 Toppop gold. Popprogramma
met muziek van vroeger tot nu. Pre-
sentatie: Bas Westerweel.

18.00 Pauze-tv: Jongerenmagazine
waarin aandacht voor jongeren met
zeer uiteenlopende levensstijlen.

18.30 Wordt vervolgd. Tekenfilms en

strips. Presentatie: Han Peekei.
19.00 AVRO Sportpanorama. Sport-

magazine gepresenteerd door Jack
van der Voorn.

20.00 (TT)Journaal.
20.27 ""Poolsurvival. Acht interna-

tionale teams bestrijden elkaar op
verschillende onderdelen, zoals over-
levingstocht en superathlon. Presen-
tatie: Jack van der Voorn en Rob
Pach.

21.45 Opsporing verzocht. Program-
ma om i.s.m. politie misdaden op te
lossen.

22.25 Slik wijzer. Medische rubriek.
22.35 AVRO Televizier. Actualiteiten-

rubriek.
23.25 Snoops. Serie. Afl. 5: Remem-

ber when. Tijdens het onderzoek naar
de dood van een oude vriendin komt
Micki erachter dat de mogelijke moor-
denaar een van Chance's beste
vrienden moet zijn geweest.

00.10 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Nijmegen.

00.25-00.30 Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Das waren die 80er Jahre. Al-

bum '81 - Bilder eines Jahres.
14.35 Sonntagsgesprach. Dieter

Zimmer in gesprek met Eddie Con-
stantine. (herh).

15.05 Tierportrat. Serie dierenportret-
ten. Vandaag: Dikhoornschapen in de
Rocky Mountains.

15.10 (TT)Unsere schönsten Jahre.
Eine heiter-melancholische Liebes-
geschichte aus unsere Zeit, serie. Afl.
1: Wochenende und Sonnenschein.

Elfi Ortlieb heeft er genoeg van dat
haar getrouwde vriend het weekend
weer eens niet bij haar kan zijn. Uit
wraak en om hem jaloers te maken
gaaX ze op zoek naar een nieuwe
partner voor het weekend.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Michel aus Lönneberga. 13-

-delige jeugdserie naar de verhalen
van Astrid Lindgren. Afl.: Als Michel
eine Ratte fing.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Adebar und Adele. 2-deligere-

portage over het leven van een ooie-
vaarsfamilie op een boerderij in Po-
len. Deel 1,

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.15 Tele-lllustrierte. Magazine met
gesprekken, service en amusement.

17.45 Giulia. 12-delige Italiaanse se-
rie naar een roman van Sveva Casati
Modignani. Afl.: Dunkle Schatten.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Ein Mann für alle Falie. Seine

spektakularsten Auftrage. De werklo-
ze acteur Frank Engelmann zet een
advertentie in de krant waarin hij zich
aanbiedt als „man voor alles". De
respons is eerst hiet geweldig, maar
op den duur krijgt hij steeds meer op-
drachten, die niet allemaal even ge-
makkelijk zijn.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine.
21.45 heute-Journal.
22.10 Warum Glasgow? Reportage

over Glasgow, de culturele hoofdstad
van Europa in 1990.

22.45 Herz mit einem Sprung. Lied-
jes, satire en scènes t.g.v. de 100-stegeboortedagvan Kurt Tucholsky, met
Herbert Bötticher, Wolfgang Forester,
Horst Frank e.a. (herh.).

23.35 (00)Die stillenStars. Serie por-
tretten van Nobelprijswinnaars, met
Frank Elstner. Vandaag: De medicus
Thomas Hunckle Weller.

00.05-00.10 heute.

" Lauro Corona en Suzanna Faini in de televisieroman
'Das Recht zu Lieben'. (Duitsland 1 - 16.03 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TELEAC
15.00 Genealogie. Van stamboom tot

familiegeschiedenis. Les 2.
NOS
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Penderitaan dalam hati. Pro-

gramma in de serie Medelanders/Ne-
derlanders over oorlogstrauma bij
Moluksse ouderen.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Kinderpro-

gramma.
TELEAC
19.10 Desktop Publishing. Les 2.
19.40 Algemeen voorlichtingspro-

gramma over nieuwe cursussen in

het voorjaar 1990.
20.00 Journaal.
RVU
20.20 Milieubericht.
20.25 Leven op leeftijd. Maandelijks

programma voor ouderen die niet aan
de kant willen staan. Afl. 3,

20.50 Ischa. Praatprogramma vanuit
Studio Plantage in Amsterdama met
Ischa Meijer.

21.15 Eigenaardig. Column. Van-
daag: Yvonne Kroonenberg.

TELEAC
21.25 Het fantastische in de kunst.

Les 6.
22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.

Presentatie: Maartje van Weegen.
(NOS)

22.45 Geschiedenis en archeologie
van de bijbel. Les 5.

23.37-23.42 Nieuws voor doven en
slechthorenden. (NOS)

België/RTBF
14.00-14.30 Le chaud et le froid, popu-
lair-wetenschappelijk programma over
het verschijnsel warmte en kou. 16.20
Le Luxembourg beige: terre Gallo-Ro-
maine. 16.50 Off res d'emploi forem.
17.05 Nouba nouba. 17.35 The Colbys,
Amerikaanse serie. Afl. 1: Réunion de
familie. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten-programma. Aansl.: Paar-
denkoersen. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Ecran témoin: Agnes de
dieu, Amerikaanse speelfilm uit 1985
van Norman Jewison. De jonge non

Agnes bevalt in een klooster in Cana-
da. De volgende morgen wordt de baby
gewurgd in haar cel gevonden, terwijl
zij nergens meer van weet. Voor het tot
een proceskan komen moet psychiater
Martha Livingston beoordelen of zuster
Agnes toerekeningsvatbaar is. Aansl.:
Discussie over psychiatrie. 23.05
Weerbericht en laatste nieuws. 23.25-
-23.35 Bourse, beursberichten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow. Ge-

presenteerd door Marc Jacobs en
Catherine Keijl.

09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Buona Domenica. Herh.
12.15 Veronique classique.
13.15 Bonjour les clips.
13.45 Match Vrije Tijd.
14.15 Guess Whos Coming to Din-

ner? Amerikaanse speelfilm uit 1967
van Stanley Kramer, (herh.).

16.00 Télékids. Met om 16.00 Was-
beertjes en om 16.30 Flipper.

17.00 5 Uur Show. Om 17.30 Nieuws
en Wee.r.

18.00 Journaal.
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Vermist.
19.30 Aanvallen. Sportquiz met Hans

van Breukelen.
20.00 Match Doelpuntenshow.
20,40 Major Dad. Amerikaanse come-

dyserie over een marinier en zijn ge-

zin. Afl.: Alleen Polly en ik....en de kin- :
deren is vijf. :

21.10 Freek de Jonge. Opnamen van ;
zijn oudejaarsshow De Finale.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 The Funhouse. Amerikaanse :

film uit 1981 van Tobe Hooper, vier :
tieners gaan op een avond naar de E
kermis. De ouders van een van de :
kinderen, Amy, willen eigenlijk niet =dat zij gaat omdat de kermis in ver- \
band wordt gebracht met een aantal ;
recente, geheimzinnige sterfgevallen. ;

00.05 Journaal. :
00.10 Dallas. Amerikaanse serie \

(herh.). :
01.20 Bonjour Les Clips. Videoclips :
02.G0 Speelfilm.
03.45 Atoukado. Quiz
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
16.45 Teletekst-ov erzicht.
17.10 Super-Grips. Spelprogramma.

Presentatie: Frank Laufenberg.
18.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Afl. 4: Wahrnehmung.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport
(19.40-19.55 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Gestern und Heute: Die Gren-
ze, reportage over de grenssmokkel.

20.30 Die Montagsreportage: Die :
Stadt, das Gift und der Bayer-Kon- :
zern, documentaire over het verdrag :
dat de stad Leverkusen-Wiesdorf en j
het Bayer-concern gesloten hebben ■over het opruimen van giftig afval.

21.00 Sorry. 6-delige serie gags met :
Mini en Maxi. Deel 1. :

21.30 West 3 aktuell. :
21.45 Frauen-Fragen: Ein perfektes j

Baby, reportage over zwangerschap :
en techniek.

22.30 Kultur und Wissenschaft ak- j
tuell: Ein Leben ohne Musik ist eine ■
Strapaze... i

23.15 Miami Wata. Auf der Suche :
nach dem Wassergeistern, documen-:
taire over de watergeesten in Afrika. :

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Zur:
Nacht. :

België/Télé 21
18.30 Espanol eon Victor, cursus
Spaans. Les 8 en 9. 19.00 Spreek met
ons mee, cursus Nederlands. Les 9 en
10. 19.30 Journaal. 20.00 Les chemins
de la guerre, 8-delige serie over de
achtergronden van deTweede Wereld-
oorlog. Afl. 1: l'Allemagne. 20.55 Art 21:
It just happened. (herh.). 22.00 Jour-
naal, (herh). 22.30-23.25 La Lucarne.
(herh.).

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Sept sur sept.
17.15 Les Francofolies de Montreal.
17.45 La cuisine des Mousquetaires.
18.00 Des Chiffres et des Lettres.
18.20Iniminimagino. 18.35 Récréation.
19.00 Animalia. 19.30TVS Infos et Mé-
téo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Nou-
veau Monde. 21.00 Thalasa. 22.00
Journal Télévisé et Météo. 22-30 Celi-
ne Dion, Incognito. 23.30 Liberation.
00.10-01.00 Eurosud.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7 07 Hier en nu.
(7.30 Nws.) 7.51 Het levende
woord 8 10 Hier en nu. 9.07 Maan-
dagmorgen Magazine. 12.07 Hier
en nu. (12 30 Nws.) 12.32 Boer en
tuinder. 12 55 Meded. t.b.v. Land-
en Tuinb. 13.10 Hier en nu. 14.07
Veronica Nieuwsradio. (17.30
Nws). 19.03 Club Veronica trend.
20.03 Peper en zout 21 03 KRO's
iazz connection 22 03 Op de eer-
ste rang. 22.50 In het spoor van
Wilhbrord 23 02 Met het oog op
morgen 002 Easy listening 202
AVRO's Nachtdienst. 6.02-7 00
Auto in? AVRO aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws 7.04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
9.04 TROS Gouden uren 11 04 Op
volle toeren. 12.04Andre van Duin
13 04 Tros Aktua 13 15 Zwijgen is
fout. 15.04 Met muziek het hele
land door 16.04 Open huis. 16.57
EO-Metterdaad Hulpverle-
ning.lB.o4 Tijdsein 1825 Kom er
es uit. 1850 Grabbelton. 19.04
Jongerenkoren. 19 35 Hemels-
breed 20 04 De besten van orkes-
ten 20 20 Ar|an. 20.45 Begrijpt u
wat u leest? 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6 02 De baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Pays Bas 14 04 Top-
pop radio. 1604 Toppop disco-
very.lB 04 Dnespoor. 19.03 Het
steenen tijdperk. 20 03 Muziek met
Meta 22.03-24.00 Candlelight.

televisie en radio maandag

Nederland I
ltos

"°O-13.05 Nieuws voor doven enggchthorenden.
i. '"IS «Pot O'gold. Muzikale kome-!" jle uit 1941 van George Marshall.

" a h
y Haske" wordt door ziin oom

t pJWarsboomd in zijn muzikale ambi-
i ®s- Hij komt echter in aanraking metP |6^ aantrekkelijke zangeres, Molly.

'' fw e'9nDours- Australische serie.
"17 in

6 afleveringen.i-yjf Journaal.

' Sp
De oren van 'e kop- Nederland-I d Poppenserie. Afl.: De kamer vani- * baas.>■ p5O Uflaflab. Kinderkookcursus.

jesentatie: Hetty Heyting. Afl. 2: Het

' tifl Platzak- 8-delige serie over kri-pscn koopgedrag. Afl. 2: Voedsel.
i lBinSentatie; Coenvan Vlijmen.

■'° Poëzie clip. Gedichten van jon-
i.9eren.18.1c nJ >Jp je ogen. 5-delig jongeren-
I9°9ramma. Afl.2: Verlangen.
I9sn Jourr,aa'-

«o Maandagavond met Van Willi-a nburg. Programma met gasten uit202n'rn ~' theater- en media-wereld.
r_a° (TT)Telebingo. Spelprogram-
I

vanuit De Tamboer te Hoogeveen
ar.°ndersteuning van de landelijke

Ile Steun aan zwerfkinderen. Pre-
-21 snatie: Carl HuyDreachts-

h ° Brandpunt. Actualiteitenru-

J2 3n Uitsla? Telebingo.
( Se nytn'n9 DIJt love. Amerikaan-
i Fin Comedysene- Afl. 3. Marty en! l

"Crl zijn eikaars concurrenten voor
=' nieuwe omslagartikel. De deadli-e nadert.K-ft Journaal.

s 'o-00.00 Mamma Lucia. 6-delige
I ~le naar het boek The fortunate pil-sl | Van Mario Puzo- Afl- De 'taliaan-J, Lucia en haar vriendin Clara zijn
I' Vo u nar|dschoen getrouwd in New
lv.. " Wanneer Lucia's man echter

om het leven komt, blijft zij met haar
kinderen in armoede achter.
*

" Sopliia horen (r) in de zes-
delige serie 'Mamma Lucia'
(Nederland 1-23.10 uur.)

LDTV

LIMBURGS DAGBLAD

DE TELEVISIEKRANT
VAN HET

LIMBURGS DAGBLAD

VANDAAG EXTRA:
GEZOND LEVEN

HEERLEN
kanaal
59

KERKRADE
kanaal
64

Duitsland 3 SWF
08.15 Bewegung macht Spass. Afl. :

8. :
08.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-:

gie. Les 4. ■16.30 Shakespeare Workshop.;
Voorbereiding van de opvoering van j
A Midsummer Night's Dream van j
Shakespeare door de Bristol Old Vie ■Theatre School. Afl.1.

17.00 Telekolleg I. Cursus wiskunde. ■Les 1.
17.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo- i

gie. Les 4. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Zirkusgeschichten: Louis und j

die Elefanten. :
18.52 Philipp. Kinderserie. :
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben- ■
teuer: Kailash, der heilige Berg Ti- j
bets, documentaire.

20.15 Abenteuer Wissenschaft. Po :
pulair wetenschappelijk magazine. i21.00 Südwest aktuell Neues urn i
Neun. :

21.15 Serienfabrik Hollywood: Wie j
Denver und Co produziert und ver-
marktet werden, documentaire.

21.45 Brot. Israëlitisch tv-spel van
Ram Loevy, met Rami Dannon, Rivka
Bachar, Moshe Ivgi e.a. Als Shlomo
wordt ontslagen sluit hij zich met
vrouw en kinderen op in zijn woning
en gaat in hongerstaking. Daardoor
wordt hij een storend element in de
gemeenschap.

23.10 Tucholsky im Gedachtnis. Do-
cumentaire over Kurt Tucholsky.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen: Munchner pianotrio. 112.50
Over poëzie 1200 Radio
Vierklank. (13.00 Nws). 13 50
Over kunst en cultuur 14.00 KRO-
Klassiek op de maandagmiddag:
Upper Galilee Music Days, Israël
15.40 In antwoord op uw schrijven-
klassiek 163.45 Zin in muziek
1700 Klassieke muzieklBoo
Nws 18 02 De klassieken 20 00
Nws. 2002 De VARA matinee:
Klassieke pianomuziek 22.00
Jazz-op-vier-Aad Bos. 23.00-24.00
Het zout in de pap.

Radio 5
630-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws 902 NOS Sportief 9.25 Wa-
terstanden 9.30 De Zuidpool
10 00 Factor 5. met om 10 00 Be-

richten van en over ouderen 12 00
Nws. 12.05 Tamam in het wollen
Wolgawater. 1300 Nws. 13 10
Faktor 5, met om 15.00 Bericht uit
het Koninkrijk en 16.00 De weten-
schap. 16.30 NOS Kindermagazi-
ne. 17.30 Bij het einde van de
NAVO 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Faktor 5 extra. 18.20 Uitzen-
ding van de VVD. 18 30 Program-
ma voor blinden en slechtzienden.
1840 De Vrije Gedachte. 1855

Promoprogramma voor buitenlan-
ders 19 00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers 20 30 Jazz
uit het historisch archief. 21.00-
-21 30 Hobbyscoop

RTL Plus
06.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. (herh).
06.25 Hallo Europa, guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
08.30 Tele-Boutique. (herh.).
09.00 RTLaktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.

(herh).
10.35 «Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl. 5: Der Kampf mit dem
Feuerdrache.

11.00 Affare in Berlin. Amerikaanse
speelfilm, (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
Groot RTL Orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 California Clan.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Gauner gegen Gauner. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Geschaft mit Millio-
naren.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Zwei von der Dienststelle.
Engelse serie. Afl.: In der Schusslinie.

16.30 Der Sechs-Millionen-dollar-
Man. Amerikaanse serie. Afl.: Hilfe
für die Rivalen.

17.10 Die Preis ist heiss.
17.45 Spiel mit. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Baretta.
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Pazifik-Geschwader. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Zwischen Himmel
und Holle (2).

20.15 Der Chef. Amerikaanse politie-
serie. Afl.. Die Ratten von Chinatown.

21.10 Die grosse Offensive. Italiaan-
se speelfilm uit 1977 van Umberto
Lenzi, met Helmut Berger, John Hus-
ton, Henry Fonda e.a.

22.45 RTL aktuell.
22.55 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
23.25 Marmermagazine „M".
00.00 Catch up. Showgevechten ge-

presenteerd door Jcre Williams.
00.35 Airwolf. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.20-01.25 RTL plus Aerobics.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Überraschendes
Verstandnis. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
General Hospital. Amerikaanse familie-
serie. Afl. Beethoven ist an allem
Scfiuld. 09.50 Teletip Reise. Aansl. Ho-
roskop. 10.00 SAT.I Bliek 10.05 Der
Kaira-Felsen. 10.30 Babyspeek und
Fleischklößchen. Amerikaanse kome-
die uit 1079 van Ivan Reitman 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 Pixi im
Wolkenkuckucksheim. Amerikaanse te
kenfilmserie. 14.30 Teletip Haus-
halt. Aansl. Horoskop. 14.40 General
Hospital. Amerikaanse famiheserie.
Toby unter Druck. 15.30 Happy Days.
Amerikaanse familieserie. Afl. Süße
sechzehn. 16.05 Daniel Boone. Ameri-
kaanse westernserie van Nathan Ju-
ran. Afl. Das gestohlene Fort.van Kevin
Connor. 17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10
Nachbarn. Australische familieserie
van Max Vernel. Afl. Dannys großer
Tag. 17.35 Teletip Natur. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Carson &
Carson. Australische misdaadserie van
Mandy Smith. Afl. Der ehrgeizige In-
spektor. 18.45 SAT.I Bliek. Aansl.
SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad. 19.50
SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en
programma-overzicht. 20.00 Trapper
John "MD. Amerikaanse ziekenhuisse-
rie van Robert Douglas. Afl. Der Fall
Joey Santori. 20.55 SAT. 1 Bliek. 21.00
Das hab'ich van Papa gelernt. Duitse
komedie uit 1964 van Axel von Ambes-
ser. 22.40 SAT.I Bliek. 22.50 News &
Stories. 23.30 Dodeskaden, Menschen

im Abseits. Japanse speelfilm uit 1970
van Akira Kurosawa. 01.45 So gese-
hen. 01.50-02.00 Programma-over-
zicht.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News.
11.05 Programma zoals aangekon-

digd.
11.30 Playbus.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open Air.
13.00 News.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock news.
14.30 The natural world. The sister

hood.
15.35 Mosaic. Industrial Tribunal. .
16.15 Every man.
16.50 Out of the headlines.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Country File.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom south eest.
20.00 Wogan.
20.35 Programma zoals aangekon-

digd.
21.00 Blankety blank.
21.30 Survivors.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Panorama.
23.10 Sec for yourself.
23.40 The money programme.
00.20 World Darts.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
at the movies. 12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer. 14.00 VJ
Marcel Vanthilt. 17.00 3 from 1 at 5.
17.15 VJ Marcel Vanthilt. 18.00 Remo-
te Control. 18.30 Club MTV. 19.00 VJ
Ray Cokes. 21.00 MTV At the Movies.
21.30 Melissa Ethendge Rockumenta-
ry 22.00 VJ Ray Cokes. 23.00 VJ Mai-
ken Wexo. 00.00 Headbangers baH.
02.00 Night Video's 06.30-07.00 Club
MTV.

Omroep Limburg
715 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v d Dag en Muziek
8 05, 9 02, 10 02 en 11 02 Kort
nws 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Limburg en de We-
reld, Agenda en Muziek. 13-05,
14 02. 15.02en 16 02 Kort nieuws
17 02 Regionaal weerbericht
17 05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek 17.25 Limburg op maan-
dag. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18 07 Aankondigingen

BRT 2
0600 Nieuws. 605 De Gouden
Geeuw. (6.30, 700 Nieuws 730
Nieuws, en RVA.-berichten). 8.00
Niews. 8.10 Het vliegend tapijt
10 00 Nieuws. 10 03 Kwistig met
muziek. 11 50 Het koekoeksnest.
12 00 Limburg Vandaag 13.00
Nieuws. 13.10 Pluche en plastiek.
14 00 De eerste dag. 16.00 Voor-
uit, achteruit. 17.00 Limburg Van-
daag 18 10 Hitrevue 20 00 Slowti-
me 21.00 Een plaat voor Margriet
22 00 Nieuws 22 05 Maneuvers in
het donker 23 30-6 00 Nachtradio
(om 24.00. 5.00 en 5.30 uur
NiPI'UMC \

WDR 4
405 Radiowecker 559 Station-
sansage 605 Morgenmelodie
9.05 Musikpavillon 1205 Zur sa-
che 12 07 Gut Aufgelegt. 14,05
Wirtschaft. Aansl Was dart es
sein? 1500 Café Konzert 16.05
Heimatmelodie. 17.00 Der Tag urn
Funf. Aansl. Musik-Express. 204)5
Zwischen Broadway undKudamm
21 00 Musik zum Traurnen 22 30
Nachtexpress.

SSVC
13.00 Children's SSVC.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Knots Landing.
15.15 Chain Letters.
15.40 Children's ssvc.
15.55 The quack chat show.
16.10 Brave Starr.
16.35 The satellite show.
17.00 Streetwise.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 Survival.
18.40 News and weather.
18.55 Wish you were here...?
19.20 About face.
19.45 Coronation Street.
20.10 The Bill.
20.35 In the highest tradition.
21.05 Boon.
22.00 News and weather report.
22.30 World in action.
22.55-00.05 Sportscene.

Eurosport
06.00 Sky, The World business Report.
06.30 Sky, European Business Chan-
nel. 07.00 Sky, The DJ Kat Show.
09.30 Eurosport Menu. 10.00 Snooker
Hong Kong Gold Cup. 12.00 Rugbjy
Union. 12.30 Carriage Dnvmg World
Championships. 14.00 Paris Dakar
Rally. 15.00 US. Skins Golf. 17.00
Football 19.00 NHL lee Hockey. 21.00
Eurosport. 22.00 International Motor
Sport. 23.00 Paris Dakar Rally. 23.15
Rmgside Boxmg Super Bouts. 00.15
NHL lee Hockey. 02.15-02.30 Paris Da-
kar Rally.

Super Channel
07.00 Daybreak 08.00 The mix. 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Good-
year Weather Report. 20.00 Super Ho-
lidays. 20.30 Journey into Japan. 21.00
Perspectives on the Environment.
21.30 Q.E.D. 22.00 World News and
Goodyear Weather Report. 22.10 Wild-
life On One. Zen: The Pigtail Monkey.
22.40 Thai Panorama. 23.10 Four in
the Wild. 00.10 World News and Good-
year Weather Report. 00.20 Coca Cola
Eurochart. 01.20 Time Warp. 01.50
The Mix.

Belg. Rundfunk
6.35 Radio Frühstuck 7 15
Wunschkasten 745 Veranstal-
tungskalender 8.30 Besinnliche
Worte 09 10 Musikexpress 1000-
-1200 Gut Aufgelegt 1200 Veran-
staltungskalender Musik bei Tisch
12.15 Veranstaltungskalender
1300 Fnschauf. 14 05 Schulfunk
14.15 Musikzeit heute: Operette
und Musical 1500 NachmittagssUj-
dio 1605 Spotlight: US-Charts
17 05 Oldiekiste 18 10 BRF Ak-
tuell 1B 40-20 05 Jazz.

Luxemburg/RTL
04 00 Musik 5.30 Guten Morgen
9.00 Ein Tag wie kern Ande*c
11 00 Trett nach Elf 12
Themen 12 15 Casino-Palmde
14 00 Viva. 16 00 Enteniag,
RTL Themen 17 15 Musikduell
19.00 Neunzehn - VierundzwarvtJ)
00 00-01 00 Traumtanzer.
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vrouw

„Ik kom er zo aan." En: „Een momentje
alstublieft." Of: „Ik ben nog bezig, ik zal u zo
helpen." In noodgevallen: „Blijft u even zo
zitten, ik ben echt snel terug...".
Repeterende wekkers, daar hebben
verpleegkundigen en ziekenverzorgenden
in menig verpleeghuis veel van weg. Zij
bouwen dit soort zinnen tientallen keren per
dag.
De acties tegen de bezuinigingen op de
gezondheidszorg hebben vorig jaar de
vinger op pijnlijke plek gelegd. Het

personeel voert echter nog steeds een
gevecht, vooral binnenkamers. Tegen de
klok! Het doel is de toch al door ziekte
aangetaste kwaliteit van het leven van
mensen proberen te verdedigen, maar daar
heb je wel tijd voor nodig. Minuten,
kwartiertjes en halve uren om mensen zo nu
en dan op hun gemak te laten douchen bij
voorbeeld, of om vingernagels een leuk
kleurtje te geven of om samen naar een
winkel buiten de deur te gaan. En dan is er
ook nog tijd nodig om naar mensen te

kunnen luisteren...
Hoe het is om in een verpleeghuis te
verblijven, daar staan de meeste mensen —begrijpelijk — nooit bij stil. De persoonlijke
strijd die lichamelijk en/of geestelijk zieke
mensen moeten voeren om hun
toekomstperspectief bij te stellen, laat zich
ook nauwelijks in woorden vertellen. Hoe is
het om in een verpleeghuis te leven? Een
impressie van twee dagen klussen: bedden
opmaken, tafel dekken, ranja inschenken...
en praten met patiënten.

Noodzakelijk kwaad
Het verpleeghuis, zelfs het nieu-
we en nog in de 'rijke' tijd ge-
bouwde Antonius-Binnenweg, is
en blijft een noodzakelijk kwaad.
Sommige mensen hebben het er
goed, anderen wennen er inder-
daad nooit. Weer anderen — op
de afdeling Laurentius — weten
bij tijd en wijle zelfs niet meer
waar ze zijn.
„Het moet heel angstig zijn om
wakker te worden, niet te weten
waar je bent en een onbekende
jou een goede morgen te horen
wensen. Een goede morgen, di-
rect gevolgd door de mededeling
dat hij of zij jou gaat wassen,"
zegt het 31-jarige hoofd Hans
Stravers van deze afdeling voor
psycho-geriatrische patiënten.
Het is de 91-jarige mevrouw zo-
juist overkomen. Zij weet niet
waar zij is en maakt zich vreselijk
veel zorgen. „Ik wil niet gewas-

sen worden, het hoeft niet meer.
Wij moeten mensen redden, wij
moeten mensen redden! Redden,
wij moeten redden!"
De verpleegkundige krijgt het
voor elkaar. De voormalige eige-
nares van een rijwielhandel in
het centrum van Rotterdam zit
drie kwartier later niet alleen ge-
wassen en aangekleed te genie-
ten van een boterham en een
kopje thee, zij voelt zich duide-
lijk beter. Maakt zich tenminste
geen zorgen meer. Hoeft geen
mensen meer te redden. „Het
smaakt mij heerlijk. Het eten is
hier altijd goed," verzekert zij
dan.
Het verpleeghuis biedt bewoners
(mensen die er gedurende korte
of lange tijd hun laatste levensfa-
se doorbrengen) en patiënten (in
1989 gingen er 96 mensen weer
terug naar huis) niet alleen alle
mogelijke verpleging inclusief
noodzakelijke therapieën. Het
huis met onder meer een restau-
rant, een trefcentrum, een biblio-
theek en een kapsalon probeert
ook alle voorwaarden voor een
menswaardig bestaan te schep-
pen. De organisatie van de afde-
lingen is zo dat mensen — tevens
veroordeeld tot het leven in
groepsverband — nog aanspraak
kunnen maken op tenminste wat
privacy. Het tekort aan personeel
gooit wel eens roet in het eten,
maar in principe helpen bepaal-
de medewerkers bepaalde pa-
tiënten.
„Het is al erg genoeg als je hulp
nodig hebt bij het naar het toilet
gaan. Wanneer steeds anderen je
helpen, moet je ook telkens op-
nieuw uitleggen hoe je zonder al
te veel pijn uitje rolstoel komt,"
zegt Marjan van Tol, hoofd van
de afdeling Luduïna voor soma-
tische patiënten.

Half geslaagd
Hoe belangrijk het is mensen te
kennen, blijkt een half uurtje la-
ter. De deur naar een van de vier-
persoonskamers staat open. Het
doorkijkje geeft zicht op een half
geslaagde poging van een oudere
mevrouw om vanuit haarrolstoel
op bed te komen. Het aanbod om
haar te helpen, neemt zij aan.
Heel geduldig volgen aanwijzin-
gen hoe zij het best op het bed

kan worden geschoven en zij be-
gint ondanks de pijn in haar rug
te lachen, wanneer 'de nieuwe'
heel voorzichtig aanstalten
maakt om haar rechter been te
strekken. „Dat zou knap zijn. Dit
been staat inmiddels alweer tien
jaar krom."

De ochtendspits is ook in een in-
richting als deze geen onbekend
verschijnsel. Het kan gebeuren
dat er slechts twee mensen per
afdeling beschikbaar zijn om de
in totaal dertig mensen te was-
sen, aan te kleden en een ontbijt
voor te zetten. Hoe welkom de
aanwezigheid van stagiaires, zie-
kenverzorgenden, of leerling-
verpleegkundigen kan zijn, laat
zich dan ook eenvoudig raden.
'De meeste mensen moeten voor
het ontbijt medicijnen slikken of
hun bloedsuikergehalte moet
worden geprikt of hun tempera-
tuur moet worden gecontroleerd.
„Heb jij bij meneer Y. bloedsui-
ker geprikt," checken de elkaar
in vliegende vaart passerende

verpleegkundigen. „Temp jij me-
vrouw Z. of doe ik het," luidt het
volgende razendsnelle werk-
overleg van drie seconden op de
gang.

Hollen en draven
„De meisjes hier hollen en dra-
ven. Heus. En ze zijn lief. Ja, je
moet soms wel erg veel geduld
hebben. Je ligt soms wel erg lang
te wachten voor je uit bed kunt
komen. Maar de zusters houden
ook dat goed in de gaten. Ben je
de ene dag als een van de laatsten
aan de beurt, dan ga je de volgen-
de dag voor," vertelt een van de
patiënten met een eenpersoons-
kamer op de afdeling Luduïna.
Een eigen kastje, eigen schilde-
rijen en foto's maken het vertrek
tot haar plek. „Ik ben weduwe en
heb al jaren geen eigen huis
meer. Ik ben eerst in een ander
huis verpleegd, maar hier is het
beter. Zon eigen kamer is een
rijkdom en ik kan hier ook alle
benodigde therapie krijgen,"

vertelt de vrouw, die lijdt aan de
ziekte van Parkinson.

~Ik heb weer mensen in de
buurt," zegt een jongere patiënt
op de afdeling Luduïna, een al-
leenstaande man van net in de
zestig. Hij kan nog niet zo goed
overweg met zijn elektrische
'rotstoel', maar verzekert binnen
de korste keren bekend te zullen
staan als de Speedy Gonzalez
van de afdeling. „Hoewel", voegt
hij er lachend aan toe, „tegen die
tijd moeten ze wel weer alle mu-
ren repareren." Hij voelt niet de
geringste behoefte te klagen, laat
hij weten, 's Middags aan tafel
komt hij toch nog even op deze
uitspraak terug. „Weet u," zegt
hij zachtjes, „weet u wat je hier
niet hebt? Ja, het zou moeten
kunnen. Je hebt hier nog geen
mogelijkheden voor invaliden-
seks..."

Patiëntenraad
Zijn tafeldame en tafelheer doen

net of zij niets horen. Hij voelt er
niets voor om zijn buurman, die
in de patiëntenraad zït, in te
schakelen. „Hij heeft een vrouw,
hij kan het niet maken om in die
vergadering over seks te begin-
nen. Ik heb het er al wel met het
hoofd van de afdeling over ge-
had, hoor," zegt hij nog steeds op
vertrouwelijk toon.
De buurman, een voormalige ac-
cordeonist die ooit een lang-
speelplaat heeft gemaakt, begint
prompt over zijn vrouw te vertel-
len. Hij komt uit de buurt, een
oude volkswijk, en ziet zijn
vrouw elke dag. En dan volgt er
in' een paar woorden een heel
aangrijpend verhaal: „Ik begrijp
nu wel waarom zij niet langer
thuisvoor mij kan zorgen."

Het is gedaan met de rust. De
meerderheid van de bewoners in
een van de twee huiskamers van
de psycho-geriatrische afdeling
Laurentius heeft na de warme
maaltijd een beetje zitten suffen.
De vermoeidheid begint echter

weer wat te wijken. Een rrt
vrouw gaat voor de zoveelsl I
maal die dag aan de wandel ol I
haar handtas te zoeken. Een ai I
dere mevrouw maakt zich eW I
keer wanneer zij haar portemo^
nee opent en weer sluit, steei
grotere zorgen over hoe het n» I
verder met haar moet. De beurt 1
is leeg. *„Meid, maak je geen zorgen.
zegt haar vriendin tegenop L
haar aan de tafel voor het raafl
Deze voormalige dienstbod
voegt er nog aan toe: „Het is i
tijd voor elkaar gekomen. Kof
maak je geen zorgen voor de dJ
van morgen." Een paar andel
vrouwen vragen elkaar hoe W
het is. Zij vertellen om vier ui
thuis te willen zijn. „Ik wil 'aardappels geschild ■ hebbei
wanneer mijn man thuiskomt
zegt een mevro.uw. Het zit 'blijkbaar zo ingebakken, d
oude ritme van klokslag vijf,'
zes uur eten op tafel zetten.

De terugkeer van twee dame
die onder begeleiding de gesl
ten afdeling hebben verlaten ol
elders in het gebouw samen m
anderen liederen te zingen, haa
ook een chique ogende dame u
haar dutje. „Een sigaretje, een S
garetje daar zou ik ook wel zin "hebben," laat zij fijntjes weten-»
Wij raken met elkaar in gesprek
Over het voortreffelijke eten. &1
over vroeger. Over haar man, d 6
eigenaar van twee bioscopen $
Den Haag. En over haar eige'j
werk, bij Jamin. „Nee, ik heb niej
in de winkel gestaan," klinkt hfl
een pietsie verongelijkt. ~M
werkte op de fabriek." Verpleeg
kundige Wim hoort hoe het êm
sprek plotseling stokt en heM
een handje. „En wat deed u in<jj
fabriek, dat wilt u toch wel \'&"r,
tellen," legt hij mevrouw voofï
Welwillend: „Ik was er perso»
neelschef. Nee hoor, ik snoep^B
zelf niet veel. Het personeel oo'l
niet. Als ik er al eens iemand oH
betrapte, zei ik de mensen altijdI
Neemt v niet te veel, v kunt ef|
misselijk van worden..."

Groene Kruis drijfveer achter ontspanningsleer

Limburgers zoeken
heil in yoga-lessen

In de huidige maatschappij van stress,
haastig werken en een grote prestatie-
dwang gaan mensen steeds vaker op zoek
naar een rustpunt. De stap terug naar de
kerk lijkt te groot, maar een ander alterna-
tief doemt op: yoga. De laatste jaren is de
yoga-beoefening verdrievoudigd en op
sommige plaatsen ontstaan er zelfs wacht-

De cijfers liegen er niet om. Vol-
gens het provinciale samenwer-
kingsverband Het Limburgse
Groene Kruis in Sittard zijn op
dit moment 66 Yoga-groepen ge-
registreerd in het kader van
'meer bewegen voor ouderen.
Een yoga-groep is opgebouwd
uit maximaal vijftien personen,
zodat in de leeftijdscategorie van
55+ alleen al duizend mensen
wekelijks met yoga in de weer
zijn. Daarnaast zijn tientallen
particuliere groepen met yoga
bezig. Een schatting is nauwe-
lijks te maken. Uit de cijfers van
het Groene Kruis blijkt dat in de
Oostelijke Mijnstreek veertig
groepen zijn dieyoga beoefenen,
in de Westelijke Mijnstreek vier,
in Midden-Limburg 10, in
Noord-Limburg 10 en in de rest
van Zuid-Limburg twee. In
Maastricht komen er in januari

twee groepen bij en wellicht ook
een in Vaals.

De naam yoga stamt uit India en
de letterlijke vertaling is het juk
opleggen bij rendieren. Maar
yoga heeft ook betekenissen zo-
als verbinden, samenvoegen, het
richten en concentrerenvan aan-
dacht en het gebruiken en toe-
passen van aandacht en concen-
tratie. Uit alle definities en inlei-
dingen van schrijvers van yoga-
boeken blijkt dat yoga een vorm
is van geestelijke rust en dat zo-
wel fysieke als mentale welzijn
van de mensen wordt bevorderd.

lijsten.
Yoga is geen mystieke bezigheid voor men-
sen die hun uitweg zoeken in de alternatie-
ve geneeskunst. Integendeel zelfs, want
specialisten in ziekenhuizen, huisartsen en
vooral het Limburgse Groene Kruis hou-
den zich druk met de 'kunst om zich te ont-
spannen' bezig.

Versleten
Dr Bert Janssen is revalidatie-
arts van het De Weverziekenhuis
in Heerlen en het St Jozefzieken-
huis in Kerkrade. In de yoga-we-

reld is het bekend dat hij patiën-
ten yoga adviseert. „Als iemand
bij mij komt met pijn in de nek of
arm bekijk ik dat in een ruim ka-
der. De klachten kun jevaak via
een kuur medisch-technisch op-
lossen, maar als iemand echt met
zijn zenuwen in de knoop zit, dan
stuur ik hem of haar regelmatig
door naar yoga. Het is al weer ja-
ren geleden dat ik een kennis als
patiënt had, die dacht dat hij he-
lemaal was versleten. Hij was
nog erg jong en ik adviseerde
hem yoga. Naderhand bleek
yoga niet alleen te zijn aangesla-
gen, maar leidde er zelfs toe dat
hij een kundige yoga-leraar
werd", zegt Bert Janssen.

Klachten
Parallel hieraan loopt het verhaal
van yoga-lerares Maria Aretz uit

Simpelveld: „Twintig jaar gele-
den begon ik met yoga. Er waren
wat lichamelijke klachten en dat
wil jenet als de cursisten nu niet
meer aan een pilletje ophangen.
Je zoekt dan een alternatief en
als je dan ook geestelijk veel rui-
mer wil. gaan denken dan is yoga
een goede keuze. Zon cursus al-
leen was voor mij niet voldoen-
de. Je zoekt naar een andere le-
vensinhoud — zékerals jezonder
werk zit — en via allerlei cursus-
sen werd ik uiteindelijk yoga-le-
rares. Ik vind het belangrijk dat
een yoga-leraar zijn cursisten
meegeeft dat een bijeenkomst
van een uurtje per week zéker
niet voldoende is. Het is goed om

elke dag een kwartiertje ont
spannings-oefeningen te doen".

Centrum
Maria Aretz is van plan om in
Zuid-Limburg een yoga-cen-
trum op te richten. Zij zoekt mo-
menteel naar geschikte ruimtes
buiten het stedelijk gebied. „Een
rustige omgeving is belangrijk
voor optimale yoga-beoefening.
De bosrijke omgeving van bij-
voorbeeld Schinveld of Wittem
lijkt geschikt. Maar ik zoek nog
naar ondersteuning bij collega's.
Ook uit de commerciële hoek is
hulp nodig en een administratie-
ve kracht is onmisbaar", zegt ze.

In Japanse fabrieken krijgen de
werknemers yoga. Via deze ont-
spanningsoefeningen zijn de
Aziaten fitter en groeit de pro-
duktiviteit. Revalidatie-arts dr
Bert Janssen vindt die situatie te
ver gaan. Hij pleit voor de opna-
me van yoga in het ziekenfonds-
pakket, maar een andererichting
is volgens hem nog beter: „Bijna
iedereen zou de principes van
yoga moeten kennen. Dit moet
geleerd worden binnen het on-
derwijs. Nu heb je gymlessen
met touwklimmen en rek-oefe-
ningen, maar er zou best enkele
minuten ingeruimd kunnen wor-
den om te leren hoe iemand zich
moet ontspannen. Het is toch
gek dat op sommige plaatsen
slaap-cursussen gegeven moeten
worden. Voor een groot deel van
die mensen voldoet de yoga-
techniek. Natuurlijk is niet ieder-
een even ontvankelijk voor yoga,
maar het voornaamste is dat je
leert de lichaamssignalen te be-

grijpen en daarmee kan ieman
heel wat voorkomen."

Diverse huisartsen adviseren
hun patiënten yoga en zijn vaa 1*

tevreden. „Die mensen zijn o^e
het algemeen fitter en de lenie
heid neemt toe", luidt een reac"
uit die hoek. . ,
yoga is volgens Maria Aretz n'e.
meteen een kwestie van ge'°
„Zelfs hele nuchtere patiënte
met een laag inlevingsvermoge 5kunnen geholpen worden. Sof
duurt dat een paar jaar, maar r^
sultaat levert yoga altijd wel op-
Meer informatie over yoga e
met name het project 'meer v*_
wegen voor ouderen' is verkrij»
baar bij het provinciale same>Jwerkings-verband het Limburg
se Groene Kruis, het provincia^
steunpunt bewegingsactiviteite
gezondheidszorg.Kleine Steeg ;
Postbus 125, 6130 AC Sittaf
504490-16161. fwil wagenvoof

Verplegend personeel fungeert vaak als soort repeterende wekker

Leven in een verpleegtehuis
De vrouw zit in de serre, al ruim een uur. Haar oude handen
laten niet los, omklemmen het boekje met bijbelteksten op
schoot. Haar ogen kijken naar buiten, waar voetgangers,
fietsers, auto's en trams dankzij de dubbele beglazing ge-
luidloos passeren. Het leven op de drukke straat is niet al-
leen heel dichtbij, het is vanaf deze plaats ook een andere
wereld. Een soort stomme flim...

Het is twee uur in de middag en
onverwacht rustig op Luduïna,
een van de afdelingen voor licha-
melijkzieken van het 300 bedden
tellende verpleeghuis Antonius-
Binnenweg in Rotterdam. Die
rust duurt maar even. Mevrouw
B. wil terug naar bed, meneer C.
wil de middag graag in het tref-
centrum doorbrengenen meneer
D. heeft dorst. Meneer E. moet
ook even geholpen worden, hij
wil naar het toilet. De blinde me-
vrouw F. is van plan samen met
rolstoelrijdster mevrouw G. op
pad te gaan, want er staat een
mobiele parfumerie in de hal.
Een lekker luchtje kopen, dat
.zien de twee dames van in de
tachtig wel zitten.
De mevrouw in de serre staart
nog steeds voor zich uit. „Ik ga
liever vandaag dan morgen. Nee,
ik ben hier nog niet zo lang, maar
dit went nooit, nooit!" vertelt de
94-jarige reumapatiënte. Onge-
vraagd steekt zij vervolgens de
loftrompet over de zusters, die
„doen wat ze kunnen" om on-
middellijk daarna de heer Deet-
man de mantel uit te vegen. De
vermeende minister van Volks-
gezondheid blijkt het definitief
bij haar te hebbenverbruid. „Het
is misschien niet christelijk,
maar ik hoop het echt. Ik hoop
echt dat hij ooit zelf zal ervaren
hoe het is om hier te zijn."

" Leven en
werken in
een
verpleeg-
tehuis. Voor
verplegers
en ver-
pleegden
vaak geen
pretje.

Dementie
Het hoofd van de afdeling voO 1
psycho-therapie, Hans StraverS'
vertelt tijdens een snel kopje kp''
fie over hoe er in Antonius-BiJJ'nenweg tegen dementie word' \
aangekeken. „Wij laten mensen
zo veel mogelijk nog dingen zei' idoen, maar wij proberen beW' j
ners tegelijkertijd niet te cofl' i
fronteren met wat zij niet meer ]
begrijpen. Waarom zou je menj
sen ongelukkig maken?"
Een uurtje later begint de voof'
malige eigenaresse van de ri)'
wielhandel plotseling om haar
moeder te roepen. „Mijn moedef
moet komen, zij heeft het mij be-
loofd," klinkt het heel ongeluk'
kig. „Mijn moeder moet kome°:
ik wil mijn moeder zien," gaat i&
door.
Met het gesprek met Hans Stra'
vers nog kersvers in het hoof
ontsnapt mij: „U hebt vast- cc"
heel lieve moeder?"
En dan gebeurter een wondertje' l
Het lichaam van de kleine vrou«
in de rolstoelontspant, haar ogen
beginnen te stralen en zij beg"l|
te vertellen. Over haar moeder-
een heel lieve moeder.

annemiek van oostenJ

Yoga-ervaringen
Eén enkeleyoga-séance geeft natuurlijk gee?i a£ge7»ee?i beeld. In ieder
geval wordt het duidelijk dat Yoga niet alleen 'op de fcop staan' is. Zo
is er de oefening waarbij de cursist zich moet voorstellen dat hij cct1
boom is. Dit is een staande oefening met het doel om energie op te wek-
ken.
Veelal met gesloten ogen worden de oefeningen afgewerkt. Zo buig )e
bij oefeningen geestelijk naar binnen om bescherming te zoeken bijfe
zelf en naar buiten om vrij te zijn. Het imiteren van dieren, bijvoor-
beeld blaffen als een hond om opgekropte spanningen de vrije loop te
laten gaan, wordt vaak gebruikt bij yoga-oefeningen. De balans zoe-
ken bij de oefening is belangrijk. Op die manier wordt de 'wankele
geest' in een rechte'lijn gebracht.
Zoals bij voorbeeld bij specifieke gevallen, zoals een vrouw die is ver-
kracht. „Zon vrouw moet bij zichzelf kijken. Het trauma zien op cc'1

afstand en zelf herbeleven. Dan wordt naar de kracht gezocht om het
trauma te overwinnen. De mensen moeten zichzelf helpen. Wij zijn het
hulpmiddel", merkt de lerares op.
Naast ouderenkrijgen Yoga-leraren en leraressen in deze regio ook le-
raren met grote spanningen, een aantal mijnwerkers en managers op
bezoek.
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Visie
Voorzitter Serve Kuijer is gechar-
meerd van de visie van Jan Reker
en wil diens plannen nog deze week

aan het bestuur voorleggen. „Ik kan
me in grote lijnen scharen achter de
plannen van Reker", aldus Kuijer.
„Ik moet echter eerst met de rest
van het bestuur overleggen. Als dat
geen bezwaar aantekent dan zie ik
niet in wat een langdurige overeen-
komst nog in de weg zou kunnen
staan".

In de nieuwe constructie krijgt Jan
Reker aanzienlijk meer bevoegdhe-
den. „Ik denk dat ik voor Roda meer
kan doen dan alleen het puur spor-
tieve gedeelte", aldus de oefenmees-
ter. „Bij VVV en bij PSV heb ik me
ook met andere zaken beziggehou-
den. Als we niet adequaat reageren
op de huidige situatie, is alles ver-
geefse moeite. Er zijn voldoende
mogelijkheden om van Roda een
permanente sub-topper te maken".

In het gesprek met voorzitter Kuijer
heeft Reker zijn plannen omtrent
Roda op korte, middenlange en nog
langere termijn ontvouwd. Punten
van urgentie zijn de spelersgroepen
de accommodatie. Als het aan Re-
ker ligt zal de huidige selectie in
grote lijnen intact blijven. Aanvul-
ling van de spelersgroep zoekt Re-
ker voor de linkerspitspositie en de
libero-plaats. Bovendien wil de trai-
ner graag doelman Henryk Bolesta
behouden, die op dit moment ech-
ter nog eigendom van Feyenoord is.

De huidige accommodatie is Reker
een doorn in het oog. „Ik ben ervan
overtuigd dat Roda bij een adequate
accommodatie twee keer zoveel pu-
bliek zou trekken dan nu het geval
is". Het laatste woord in deze is zo-
als bekend aan de gemeente. Roda
heeft de plaatselijke overheid ge-
vraagd voor 7,2 miljoen gulden (no-
dig voor de bouw van een nieuwe
overdekte zittribune) garant te wil-
len staan en 650.000 gulden schul-
den kwijt te willen schelden.

" Jan Reker: „Ik denk dat ik voor Roda meer kan doen dan al-
leen het sportieve".

Bestuurslid Cees Ultee: „Pure laster"

Feyenoord ontkent
zwartgeldpraktijken

Van onze sportredactie

■ OTTERDAM - Feyenoord probeert deze week te onderzoe-
,eri waar de berichten over een vermeend zwart geld-schan-
aal binnen de club en daarmee samenhangende contacten

|j et de FIOD vandaan komen. Bestuurslid Cees Ultee ontken-e gisteravond dat Feyenoord problemen heeft met de FIOD.

t,, is geen enkel contact geweest
Jfsen ons en de FIOD. Daar is ook
'pÜ*l enkele aanleiding toe. Er is°een zwart geld-affaire, er zijn geen
j,r°blemen met spelers noch met
i ans Kraay. We beschouwen dit als
! re laster, reden waarom er een___.

protestbrief zal uitgaan naar o.a. de
redaktie van Studio Sport".
Drs. Joop van derReijden, die ziek
op bed lag en niet voor commentaar
bereikbaar was, heeft tegenover Ul-
tee verklaard binnen het NOS-com-
plex 'met een paar mensen over de
al lang lopende affaire Kraay' te
hebben gesproken. Zoals bekend
ligt .Feyenoord al maanden in de
clinch met de inspecteur van de in-
komstenbelasting over een bedrag
van enkele tonnen. Hans Kraay was
destijds in dienst van zijn eigen Ma-
nagement BV en diende voor zijn
werk bij Feyenoord maandelijks re-
keningen in. De inspecteur is van
mening datKraay gewoon in dienst
was bij Feyenoord en dat de Rotter-
damse club derhalve inhoudingen
had moeten verrichten.
Ultee: „Die zaak loopt nog steeds,
maar daar bestaan goede contacten
over met de inspecteur. Er is een ge-
schil en dat zal een keer moeten
worden opgelost. Maar daar komt
de FIOD echt niet bij te pas".
Ultee is nog altijd het enige be-
stuurslid dat is aangebleven om lo-
pende zaken te behartigen. Feyen-
oord had aanvankelijk voor 1 janua-
ri zijn nieuwe bestuurscolleges wil-

len presenteren, maar Joop van der
Reijden is er tot op heden niet in ge-
slaagdvoldoende kandidaten te vin-
den. De NOS-voorzitter hoopt nu
binnen een maand zijn karwei af te
ronden, al is het de vraag of zijn p.r.
van de afgelopen dagenvoor poten-
tiële gegadigden niet juisteen reden
is om af te haken.

|,», Joop van der Reijden hoopt
lrinen maand karwei af te\^nden.

Nijmegenspelersslaags met publiek

Tumult in Geleen
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

SPLEEN - De gebroken stick die',gj^manaanvoerder Fred Homburg
;jj>J-eravond naar het hoofd van
i(je tersmanager Huub Notten gooi-
|jj.' was de aanleiding van een tv-It^heus slot van het ijshockeyduel.
'5$ afloop van het door Intercai

«oke Eaters tegen Spitman Nij-
H eeBen met 7-4 (2-1, 3-2, 4-1) gewon-

duel was het k van de dam-
Q
Ker toen Homburg even later ook

'hliÜifen Plastlck drinkbus in het pu-'e* gooide.

;hij t
et verlaten van het ijs koelde

'oen zijn woede over de verdien-, Nederlaag op het doel. Enkele da-
!Wr ie klappen opliepen, hebben'^d rdels een klacnt bIJ de gemeen-
'var)k 'e ingediend- Bl J het verlaten
isla het ijs raakten Nijmegenspelers
!tie5 met enkele van de ruim zes-lOhonderd aanwezige toeschou-rs'Suppoosten die de doldrieste

Homburg het ijshockeydoel dat hij
van het ijs wilde slepen probeerden
te ontfutselen, liepen eveneens
klappen op. Sticks, bezems,
sneeuwschuimers en schoppen
werden als wapens gehanteerd.
Doortastend ingrijpen van het
Eatersbestuur voorkwam dat de
zaak helemaal uit de hand liep, zo-
dat van politieversterking kon wor-
den afzien.

Bruno Pezzey
bijna gestikt
(3^ HOMBURG - Bruno Pezzey
W heeft tijdens een zaalvoetbal-
ikei ooi na een ongelukkige val en-
k6 minuten in levensgevaar ver-<werd. De speler van FC Tirol viel
Ïg z|jn achterhoofd, waarna zijnin zi Jn keel scnoot. De oud in-it-n tional dreigde hierdoor te stik-
v 0 Snelle hulp van de masseurrkwam een noodlottige afloop.

Vervolg
De advocaten van de betrokkenen hebben
tot twaalf januari de tijd te reageren op de
dagvaardigingen. Van Praag: „Daarna zal er
een vervolg komen. Ik ben blij dat ik nu ein-
delijk weet wat er gaat gebeuren. Wij zitten

nu al een maand ofveertien met die zaak. Het
bleef maar sudderen, maar nu komt er dan
een begin van een eind aan. Al kan het nog
wel een jaarduren voordat de hele zaak is af-
gehandeld, met alle beroepszaken die er mo-
gelijk nog zullen komen".
Van Praag, vervolgend: „Het maakt Ajax
weinig uit dat de rechter er zich mee gaat be-
moeien. Wat er ook met betrokkenen wordt
gedaan, de belastingclaim (4.7 miljoen gul-
den-red.) zal hoe dan ook door Ajax moeten
worden betaald. Het kan alleen consequen-
ties hebben voor de hoogtevan de boete. Die
zal nu worden vastgesteld door de rechter en
niet door de belasting-inspecteur".

De hoogte van de boete kan volgens Van
Praag maximaal een miljoen gulden bedra-
gen. „Zo heb ik het tenminste begrepen. En
de gevangenisstraf voor betrokkenen zou
maximaal acht jaarkunnen zijn. Wat ik in elk
gevalwel zeker weet is dat als je al onze kos-
ten bij elkaar optelt, advocaten-tarieven, pro-
cedure-kosten, noem maar op, dat Ajax daar-
voor een heel mooie voetballer had kunnen
kopen".

Bevoegdheden trainer worden uitgebreid

Reker nog vijf
jaar bij Roda JC

door ivo op den camp
KERKRADE - Roda JC en trainer JanReker staan op het punt
de huidige verbintenis, geldend tot medio 1991, open te breken
en om te zetten in een contract tot 1 juli 1995. Voorzitter Serve
Kuijer van de Kerkraadse club verwacht binnen twee weken
tot overeenstemming te kunnen komen met de Brabantse
oefenmeester. Het is de bedoeling dat in de nieuw te sluiten
overeenkomst tussen Roda en Reker de trainer aanzienlijk
meer bevoegdhedenkrijgt dan momenteel het geval is.

De plotselinge ontwikkelingen ko-
men voort uit het gesprek dat Jan
Reker en Serve Kuijer afgelopen
weekeindehebben gehad. In dat ge-
sprek bracht de trainer onder meer
de toekomst van de Kerkraadse
clubaan de orde. „Ik heb me de laat-
ste weken aan een aantal zaken ge-
stoord", aldus Reker. „Ik vond het
daarom nodig om met de voorzitter
te gaan praten. Er is bij Roda een ba-
sis om te bouwen aan een goede toe-
komst, maar danmoet een aantal za-
ken beter en strakker geregeld wor-
den. Als dat niet gebeurt zie ik voor.
mezelf geen toekomst meer bij Ro-
da".

Openbaar Ministerie wil strafvervolging in zaak-Ajax

Van Praag: ’Blij
dat er wat gebeurt’

Van onze sportredactie
LISSABON/DEN HAAG - De Officier van
Justitie in Amsterdam heeft volgens Ajax-
voorzitter Michael van Praag twaalf of der-
tien personen gedagvaard om voor derechter
te verschijnen inzake het FIOD-onderzoek
naar het zwart-geldcircuit bij de Amsterdam-
se club. Persofficier Mr. L de Wit wilde het
aantal niet bevestigen. Evenmin wilde hij de
namen noemen van de betrokkenen. „Omdat
dat zéér onelegant is tegenover de mensen
die gedagvaard zullen worden", aldus Mr. De
Wit.

„Meneer Van Praag heeft dingen naar buiten
gebracht die hij beter nog even voor zich had
kunnen houden. Die feiten zijn via de advo-
caat vanAjax bij hem terecht gekomen. Nu is
het dus gebeurd dat de mensen die mogelijk
vervolgd zullen worden, dit uit de krant
moesten lezen. Het is in elk geval zo dat de
mensen die bij het vooronderzoek van de

FIOD betrokken zijn geweest, zijn gedag-
vaard. Vanwege fraude in combinatie met
valsheid in gescTirifte".

Het gaat daarbij in elk geval om de voetbal-
lers Sören Lerby (tegenwoordig uitkomend
voor PSV), de Oostenrijker Felix Gasselich
en de Deen Henning Jensen en de ex-be-
stuursleden Harmsen, Brandsteder, Bartels,
Westrik en Holsheimer, de huidige algemeen
directeur van Ajax Arie van Eijden en Maar-

ten de Vos van het aan Ajax gelieerde sport-
bureau Inter Football. Ook derechtspersoon
Ajax is gedagvaard.

Vanderlijdeslaat toe
FLENSBURG - Arnold Vanderlijde blijft ongeslagen in de boks-
Bundesliga. Na exact 2 minuten en 59 seconden maakte de scheids-
rechter een einde aan de partij tegen de voor Flensburg uitkomende
Berg, die voordien al twee keer acht tellen rust had moeten nemen.
Mede door de zege van Vanderlijde won zijn club Leverkusen met 15-
-12 van Flensburg. Na vijfwedstrijden gaan Leverkusen en Frankfurt
samen aan kop. Op 28 februari stuiten de twee leidende teams op el-
kaar in Frankfurt.

Vatanen stuift richting Dakar

AGADEZ - Na negen van de twaalf etappes
in de monsterrit Parijs - Dakar heeft de Fin
Ari Vatanen bij de auto's in leiding behou-
den. Hij won met Peugeot tot nu toe zes van
de negen proeven. Afgelopen zaterdag speel-
de de titelverdediger met zijn bijrijder BrunoBerglund geen hoofdrol. Het zwaarste onder-deel werd gewonnen door het Japans/Franse

tweetal Shinozuka/Magna, in een Mitsubishi.
In de eerste kilometers van de woestijnrit
verloren zowel Vatanen als Wambergue te
veel terrein. Wambergue reikte zaterdag nog
tot de tweede positie, Vatanen eindigde als
zevende.

Bij de motoren voert de Italiaan Orioli de

ranglijst aan. Hij zag zaterdag zijnvoornaam-
ste concurrent, Stephane Peterhansel, uitval-
len. De nummer twee in de tussenstand
kreeg op weg naar Agadez te kampen met
motorpech. Datzelfde gold voor vijfvoudig
winnaar Cyril Neveua. Ook hij moest opge-
ven. De Fransman stond in het klassement
ook vijfde.

Nationaal worstelgoudvoor
HubKessel en Silvio Meys

Van onze medewerker HARRY SCHOLTES
USSELSTEIN - Tijdens de gisteren gehouden Nederlandse wor-
stelkampioenschappen Grieks/Romeinse stijl kwam Simson
Schaesbergkwam uitstekendvoor de dag. HubKessel werd kam-
pioen in de48 kg-klasse en Silvio Meijs in de 62 kg-klasse. Marcel
Quaedvlieg, eveneens van Simson, eindigde in dezelfde categorie
op een derde plek, terwijl René Geelen zich in de 82 kg-klasse
naar de tweede plaats worstelde.

Ernstige
blessure
Reijners

SITTARD - De blessure, die Roger
Reijners in de oefenwedstrijd tegen
Patro Eisden opliep, is dermate ern-
stig dat de ongelukkige middenvel-
der afgelopen zaterdag nog werd ge-
opereerd. Chirurg Hans van Os con-
stateerde dat de enkelbanden van
de Fortunees afgescheurd waren.
Reijners zal acht weken uitgescha-
keld zijn.

En dat op een moment dat Han Ber-
ger ook al niet de beschikking heeft
over Marcel Liesdek De verdediger
ontbreekt tegen Wageningen van-
wege zijn vijfde rode kaart. Boven-
dien hangt Liesdek nog een schor-
sing boven het hoofd. Morgen dient
voor de tuchtcommissie de monde-
linge behandeling van de affaire
Liesdek-Steltenpool naar aanlei-
ding van de tv-beelden van de wed-
strijd Volendam-Fortuna Sittard.
Fortuna oefende gisteren onver-
dienstelijk bij Lierse SK. Ofschoon
de Baandertploeg het grootste ge-
deelte van de wedstrijd de betere
ploeg was, werd er een duidelijke
4-0 nederlaag geleden. „Wij liepen
vijf keer tegen een counter van de
Belgen", lichtte trainer Han Berger.
„Voor de rust hadden wij met 4-0
voor moeten staan. De uitslag dekt
de lading duidelijk niet. VoorLierse
scoorde Eric Viscaal drie keer. Van
Regenmortel bracht het totaal op
vier.

Cantelberg

weg bij
Blauw Wit

BEEK - Hoewel het seizoen pas hal-
verwege is, staat nu al vrijwel zeker
vast dat Guus Cantelberg Blauw
Wit aan het eind van het seizoen zal
gaan verlaten. De Geleense oefen-
meester heeft al in een eerder sta-
dium laten weten dat zijn taak als
bondscoach van het Nederlands he-
renteam zoveel tijd opslokt dat een
dubbelfunctie bijna niet meer mo-
gelijk is.

Daar lijkt het bij Blauw Wit overi-
gens niet bij te blijven. Afgelopen
week werd een binnenbrand ge-
blust. Ronald van Oostenbrugge,
enkele maanden geleden naar Beeft
gehaald om Arthur Huntjens te ver
vangen, hield het plotseling voor ge-
zien. Een inderhaast op donderdag-
avond ingelast gesprek deed Oom-
tenbrugge (nog) besluiten zijn loop-
baan in Beek voort te zetten.

Rob Verbeek, jarenlang steunp.
van het eerste team, liet Cantelberg
afgelopen week weten dat hij liever
in het tweede team gaat spelen. Ro-
nald Habraken heeft al eerder laten
weten dat hij na dit seizoeneen punt
gaat zetten achter zijn handballoop-
baan. Ook Raymond Steyvers
dreigt Blauw Wit te verlaten. Hij
staat volop in de belangstelling van
het Waalwijkse Tachos, dat hem in-
middels een aantrekkelijk aanbod
heeft gedaan.

Omgekomen bij
reclamestunt

BREDA - Een reclamestunt bij het
NAC-stadion in Breda heeft de 23-
-jarige W.de K. uit die stad het leven
gekost, aldus een politie-woord-
voerder. Tijdens de voetbalwed-
strijd zaterdagavond was in ver-
band met reclamedoeleinden' een
vrachtwagen door een kraan de
lucht in gehesen. Na de wedstrijd
werd de vrachtauto naar beneden
gelaten op aanwijzingen van de 23-
-jarige werknemer van de eigenaar
van de vrachtwagen. Op het mo-
ment dat de vrachtwagen een meter
boven de grond hingkroop deze on-
der de auto, kennelijk om iets te
doen. Op dat moment schoot de
vrachtwagen uit de takels en kwam
op De K. terecht. Het slachtoffer
werd naar het Baronie-ziekenhuis te
Breda overgebracht waar hij in de
nacht van zaterdag op zondag over-
leed.

" DEN HAAG -Wim Volkers, oud-
voorzitter en oud-speler van Ajax, is
donderdag op 90-jarige leeftijd over-
leden. Volkers, die in de jaren twin-
tig zeven maal voor het Nederlands
elftal uitkwam, was de oudste nog
levende international.

MGS-speler overleden
" HEERLEN - De rolstoelbasket-
balwedstrijd in de divisie B tussen
Braggarts en MGS (Maastrichtse
GehandicaptenSport) moest in de
15-e minuut van de eerste helft
voortijdig afgebroken worden. De
44-jarige speler Louis Baade van de
gasten werd plotseling onwel. Hart-
massage en reanimatie ter plekke
mochten niet meer baten.
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GELEEN - Naar aanleiding van
de ongeregeldheden bij de ijs-
hockeywedstrijd Smoke Eaters-
Nijmegen zal Eaters-manager
Huub Notten een klacht indie-
nen bij de politie tegen aanvoer-
der Homburg van Nijmegen. Fo-
tograaf John Smeets - hij werd
door een Nijmegen-speler met
een schop op de handen gesla-
gen - gaat zijn beklag doen bij de
ijshockeybond.

Notten: „De stick ging rakelings
langs mijn hoofd en dat van
coach Pettersson. Ernie Zaal-
berg van Zeist, hoofd van de
scheidsrechters heeft, mij gead-
viseerd om een klacht bij de
tuchtcommissie tegen Homburg
in te dienen. Ik ben van tevens

plan om naar de politie te stap-
pen".

Zaalberg van Zeist reageerde
nog al fel over de acties van
Homburg. „Typisch zijn stijl van
afreageren na een verdiende ne-
derlaag. Het is schandalig zoals

hij zich gedraagt". Scheidsrech-
ter Tuynman zal van het gebeu-
ren rapport opmaken. Overigens
werd tijdens het duel de Nij-
meegse speler Plamont van het
ijs gestuurd.

Smoke Eaters boekte een be

langrijke en verdiende 7-4-zege
op Spitman Nijmegen. Door die
overwinning zijn de Eaters nu
nog een punt van de begeerde
tweede plaats verwijderd. Aan
de basis van de Eaterszege stond
wederom Chris Brant. Eén keer
scoorde hij zelf, viermaal stond

hij aan de basis van een treffer.

Drie perioden lang maakten de
gasten het Smoke Eaters erg
moeilijk. De thuisclub kwam
maar moeilijk in zijn spel. De in-
timidatie van Nijmegen was in
de tweede periode zo groot dat
de bezoekende ploeg èen 2-1 ach-
terstand kon ombuigen in een
3-2 voorsprong. Nadat Brant en-
kele briljante acties had afge-
rond met zijn secondanten was
het na veertig minuten 5-3. Even
kwamen de bezoekers nog via
Tenbult op 5-4, maar Hartogs en
Mollen brachten de eindstand op
7-4.

Stand: Rotterdam 24-40; Nijmegen 24-
-30; Smoke Eaters 24-29; Utrecht 24-29;
Tilburg 24-24; Heerenveen 24-18; Gro-
ningen 24-16; Den Boch 24-4.eerste divisie

NAC-SW (12.394, uitv.) 1-1
Wageningen -DeGraafschap (2.000) 2-1
Emmen - Excelsior (1.910)2-2

SW 19 14 2 3 30 41-16
NAC 20 10 7 3 27 34-19
WV 19 8 7 4 23 30-20
Heracles 17 9 3 5 21 20-19
Veendam 17 9 1 7 19 25-24
Eindhoven 19 7 5 7 19 34-32
RBC 19 6 7 6 19 26-26
AZ 18 6 6 6 18 29-24
CambuurL. 18 6 6 6 18 25-28
Excelsior 20 4 10 6 18 20-25
De Graafschap 18 5 7 6 17 26-26
Helmond Sport 18 6 5 7 17 30-31
Heerenveen 18 6 4 8 16 24-27
Telstar 18 7 2 9 16 29-36
GoAhead Eagles 18 7 2 9 16 21-29
Emmen 19 4 8 7 16 29-33
Wageningen 20 4 8 8 16 27-32
PEC Zwolle 18 0 13 5 13 12-19
DS'79 19 3 7 9 13 23-39.
VIERDE PERIODE
Wageningen 3 2 10 5 5-3
GoAhead Eagles 2 2 0 0 4 3-0
Emmen 3 12 0 4 7-2
SW 3 1113 4-3
Excelsior 3 0 3 0 3 3-3
Veendam 1 10 0 2 2-0
Heracles 1 10 0 2 2-1
Telstar 2 0 2 0 2 3-3
VW 2 0 2 0 2 2-2
RBC 2 10 12 2-2
NAC 3 0 2 12 2-4
AZ 10 10 11-1
Helmond Sport 10 10 10-0
Heerenveen 2 0 1112-3
De Graafschap 2 0 1112-3
Eindhoven 2 0 1 1 1 1-3
PEC Zwolle 2 0 1110-2
DS'79 2 0 111 1-6
Cambuur L. 10 0 10 0-1

Heerenveen, SW en NAC periodekam-
pioenen.

Zaterdag, 19.30 uur
Go Ahead Eagles - PEC Zwolle
Heracles - Cambuur Leeuwarden
Helmond Sport - Veendam
Eindhoven - DS '79
VW - Telstar
Heerenveen - RBC

scoreverloop

EERSTE DIVISIE
NAC - SVV 1-1 (0-D. 34. Van Velzen 0-1; 72.
Koumans 1-1. Scheidsrechter: Blanken-

Wageningen - De Graafschap 2-1 (1-0). 3.
Van der Laan 1-0; 46. Leeuwerik 1-1; 71.
'Schrijner 2-1. Scheidsrechter: Lammers.
Emmen - Excelsior 2-2 (0-0). 59. De Jonge
1-0; 72. Van Bremen 1-1; 78. Van Bremen
1-2; 80. De Jonge 2-2. Scheidsrechter: Kok.

topscorers

EERSTE DIVISIE
1. Van Velzen (SW) 21; 2. J.Molenaar
(RBC) 12; 3. Velten (Heracles), Leeuwerik
(De Graafschap) en De Jonge (Emmen) 9; 6.
Roos.(AZ), Schaap (Emmen), Van der Gijp
(NAC) en Stewart (VVV) 8; 10. Huizingh

.dam), Maas (Eindhoven), Kraus (Hel-
mond Sport), Visser (Telstar) en Van der
Laan (Wageningen en SW) 7; 15. Hoopman
en Crüden (Cambuur), Boere (WV) en Van
de Pal (Wageningen) 6.

gele kaarten

Dik (NAC). Plugboer (SW), Van der Weerd
(Wageningen), Van Delden, Leeuwerik,
Bosveld en Tular (De Graafschap), M. van
Watturn (Excelsior), Bos (Go Ahead Eagles).

buitenland
ENGELAND
FA-beker, derderonde
Birmingham - Oldham 1-1
Blackburn Rovers - Aston Villa 2-2
Blackpool - Burnley 1-0
Brighton- LutonTown 4-1
Bristol City - Swindon 2-1
Cambridge - Darlington 0-0
Cardiff - Queen's Park Rangers 0-0
Chelsea - Crewe 1-1
Cyrstal Palace - Portsmouth 2-1
Exeter - Norwich 1-1
Herefbrd- Walsall 2-1
Huddersfield - Grimsby 3-1
Huil - Newcastle 0-1
Leeds - Ipswich 0-1
Leieester - Barnsley 1-2
ManchesterCity - Millwall 0-0
lyiiddlesbrough - Everton 0-0
Nörthampton - Coventry 1-0
Pïymouth- Oxford 0-1
Reading - Sunderland 2-1
Rochdale - Whitley Bay 1-0Sheffield United - Bournemouth 2-0
Stoke - Arsenal 0-1
Swansea - Liverpool 0-0

Torquay - WestHam United 1-0
Tottenham-Southampton 1-3
Watford - Wigan 2-0
West Bromwich Albion - Wimbledon 2-0
Wolverhampton Wanderers - Sheffield
Wednesday 1-2
Charlton - Bradford 1-1
Nottingham Forest - ManchesterUnited 0-1
Port Vale -Derby County 1-1

ITALIË
Bologna - Juventus 1-1
Cremonese - InterMilan 0-1
Fiorentina - Bari 2-2
Lecce - Genova 2-1
AC Milan - Cesena 3-0Napoli - Ascoli 1-0
ASRoma - Udinese 3-1
Sampdoria - Lazio Roma 2-0
Verona - Atalanta 1-1
Stand: Napoli 18-27; Inter Milan 18-25;
Sampdoria 18-24; ASRoma 18-24;AC Milan
17-23; Juventus 18-21; Atalanta 18-21; Bo-
logna 18-19; Lazio Roma 18-18; Bari 18-18;
Lecce 18-16; Fiorentina 18-15; Cesena 18-14;
Genova 18-13; Udinese 18-12; Cremonese
18-11; Ascoli 18-11; Verona 17-10.
SPANJE
Real Madrid - Atletico Madrid 3-1
Valencia - Celta Vigo 2-0
Gijon - Logrones 5-1
Cadiz - Tenerife 1-0
Malaga - Real Sociedad 0-2
Sevilla - Rayo Vallecano 4-0
Athletic Bilbao - Barcelona 1-2
Osasuna - Real Oviedo 4-0
Real Zaragoza - Mallorca 1-0
Real Valladolid -Castellon 0-0
Stand: Real Madrid 18 - 29; Valencia 18 - 24;
Atl. Madrid 18 - 23;Barcelona 18- 23; Osasu-
na 18 - 22; Real Sociedad 18 - 22; Oviedo 18 -20; Mallorca 18 - 19; Zaragoza 18 - 19; Sevilla
18-19; Gijon 18 - 17; Athl. de Bilbao 18 - 16;
Logrones 18 - 16; Castellon 18 -16; Cadiz 18 -15; Malaga 18 - 14;Valladolid 18-14; Teneri-
fe 18 - 12; Celta 18 - 10; Rayo Vallecano 18 -
10.

SCHOTLAND
FC Dundee - Heart of Midlothian 0-1
Dunfermline - Motherwell 0-5
Hibernian - Dundee United 0-0
Glasgow Rangers - Aberdeen 2-0
St. Mirren - Celtic 0-2
Stand.' Rangers 22-31; Aberdeen 22-27; He-
arts 22-25; Celtic 22-25; Dundee United 22-
-22; Motherwell 21-21; Dunfermline 21-20;
Hibernian 21-19; St. Mirren 21-15; FC Dun-
dee 22-11.

GRIEKENLAND
Panionios - Olympiakos 0-0
Apollon - Panathinaikos 0-1
Levadia-AEK 0-1
PAOK - Volos 3-0
Kalamaria- Xanthi 0-0
OFIKreta - Heraklis 2-3
Doxa - Aris Saloniki l-l
Serres - Larissa 3-0
Ethnikos - lonikos 0-2
Stand: AEK 15 - 23; Panathinaikos 15 - 23;
Olympiakos 15-23; PAOK 15-23; Larissa
15 - 17; OFI Kreta 15 - 16;Kalamaria 15 - 16;
Heraklis 15 - 16; Aris Saloniki 15 - 15; Doxa
15 - 14; Panionios 15 - 14; Serres 15 - 13;
Apollon 15 - 12; Levadia 15 - 11; Volos 15 -10; Xanthi 15 -8; Ethnikos 15 - 6; lonikos 15 -6.

BELGIË
Beker, achtste finales
Anderlecht - Lommei

oefenvoetbal

EHC-Waubach 3-2
Wilhelmina '08-Sparta(erediv.) 0-3
RKONS-Ventas 1-0
Limburgia-SVN 1-1
Venray-WV 2-2
Eijsden-MVV '02 2-1
Vinkenslag-Hopel 2-2
LHBMC-MKC 2-2
Lindenheuvel-Vaesrade 0-1
Helios '23-Laura 2-1
Holtum-MVV 0-6
Polaris-SVME 5-2
Langeberg-Caesar 1-3
RKVCL-Standaard 3-1
Nijswiller-Slenaken 2-2
RKASV-Mheerder Boys 0-0
WaubachseBoys-WDZ 3-2
Mariarade-Centrum Boys 1-1
VKC '89-RKSVB 5-1
Merefeldia-Budel 2-2
Bekkerveld-Geleen 1-1
Groene Ster-Miranda 2-2
Kolonia-SVM 1-3
RKBSV-Voerendaal 2-1
Schuttersveld-Abdissenbosch 1-1
Treebeek-Sweikhuizer Boys 1-2
Kluis-Wit Groen VC 1-4
Born-Brevendia 0-1
RKDFC-De Leeuw 4-1
Go Ahead Eagles-Twente 4-1
De Meeuwen (4e klasse zat.J-NEC 2-5
Middelburg (2e klasse zond.)-Beerschot 3-3
Hierden (4e klasse zat.)-PEC Zwolle 1-5

toto/lotto
Lotto 1
Winnende getallen: 8 - 10 - 16 - 18 - 19 - 32.
Reservegetal: 35.
Cijferspel
83 59 66: fl. 100.000; 35 966: fl. 10.000; 59 66
fl. 1.000; 9 66: fl. 100; 66: fl. 10.
Toto 1
Juistekolom: 1-3-3-1-1-2-3-1-1-1-2-
2.
Toto-gelijk 1
Winnende wedstrijden: 9-13-21-22-26. Toe-
gevoegd: 24.
Duitse lotto
Winnende getallen: 12 - 30 - 44 - 45 - 46 - 48.
Reservegetal: 2.
Spiel 77
19 26 630
Belgische lotto
Winnende getallen: 1-7-18-37-40-42. Re-
servegetal: 22.
Formulieren: 2.152.937. Winstverdeling:
Rang 1: 8 x 6.269.000; rang 2: 104 x 107.100;
rang 3: 1662 x 13.410; rang 4: 66.536 x 415;
rang 5: 957.171 x 50.
Joker
00 76 794.
(Onder voorbehoud).

SKIËN sport in cijfersVrouwen: Piancavallo, slalom: 1.
Schneider (Zwi) 1.18,86 (38,42 - 40,44), 2.
Maierhofer(Oos) 1.20,24(40,35 - 39,89), 3.
Strobl (Oos) 1.20,51 (40,12 - 40,39), 4.
Wachter (Oos) 1.20,89 (40.00 - 40,89), 5.
Sarec (Joe) 1.20,95 (40,64 - 40,31), 6. Von
Grünigen (Zwi) 1.21,03 (40,28 - 40,75), 7.
Gersch (BrD) 1.21,22 (40,34 - 40,88), 8.
Svet (Joe) 1.21,48 (40,07 - 41,41), 9. An-
dersson (Zwe) 1.21,54 (40,79 - 40,75), 10.
Ladstatter (Oos) 1.21,55 (39,97 - 41,58).
Stand wereldbeker slalom: 1. Schnei-
der 50. 2. Strobl 47, 3. Maierhofer 40, 4.
Wachter 35, 5. Sarec 31. Stand wereld-
beker algemeen: 1. Gerg (BrD) 133, 2.
Wachetr 115, 3. Kronberger (Oos) 100, 4.
Schneider 69, 5. Walliser (Zwi) 68.
Mannen: Kranjska Gora, slalom zater-
dag, 1. Nilsson (Zwe) 1.47,08 (56,11 -50,97), 2. Strolz (Oos) 1.47,09 (55,87 -51,22,), 3. Tritscher (Oos) 1.47,56 (55,85 -51,71), 4. Nierlich (Oos) 1.47,62 (55,56 -52,06), 5. Gstrein (Oos) 1.47,68 (56,08 -51,60), 6. Furuseth (Noo) 1.48,08 (56,22 -51,86), 7. Accola (Zwi) 1.48,16 (55,94 -55,22), 8. Roth (BrD) 1.48,66 (57,06 -51,60), 9. Ladstatter (Ita) 1.48,95 (56,90 -52,05), 10. Benedik (Joe) 1.49,13 (56,99 -52,14). Slalom zondag: 1. Bittner (BrD)
1.47,84 (56,65-51,19, 2. Gstrein 1.47,95
(55,98-51,97), 3. Accola 1.48,33 (56,72-
-51,61), 4. Nilsson 1.48,59 (56,24-52,35), 5.
Tritscher 1.48,72 (55,94-52,78), 6. Lad-
statter 1.48,83,7. Furuseth 1.48,84, 8. Vil-
liard (Can) 1.49,20, 9. Frommelt (Lic)
1.49,32, 10. Berra (Zwi) 1.49,40. Stand
wereldbeker slalom: 1. Gstrein 76, 2.
Bittner 70, 3. Furuseth 61, 4. Nilsson 43,

5. Accola 42, 6. Girardelli (Lux) 41.
Stand World Cup allrounders (na 12
van 36 wedstrijden): 1. Furuseth 137, 2.
Zurbriggen (Zwi) 126, 3. Bittner 104, 4.
Gstrein 81, 5. Eriksson (Zwe) 77, 6. Ma-
der (Oos) 75.

SCHANSSPRINGEN
Bischofshofen. Vierschansen-toernee:
1. Jez (Tsj) 227 m (110 + 109), 2. Thoma
(BrD) 222 (106,5 + 111,5), 3. Fidjestoel
(Noo) 218(108 + 107), 4. Vettori(Oos) 217
(105 + 107), 5. Haim (Oos) 216,5 (108 +
104), 6. Opaas (Noo) 212 (105 + 105,5).
Eindstand: 1. Thoma 870, 2. Jez 861, 3.
Weissflog (DDR) 855, 4. Vettori 851,5, 5.
Nikkola (Fin) 848, 6. Laakonen (Fin) 844.
Stand wereldbeker: 1. Vettori 131, 2.
Nikkola 109, 3. Thoma 108, 4. Laakko-
nen 100, 5. Weissflog 96, 6. Jez 95.

BOBSLEE
Winterberg. Internationale kampioen-
schappen: 1. Neagu (DDR) 1.58,17, 2.
Dauber (DDR) 1.59,30, 3. Minjon/Drost
(Ned) 1.59,35.

MARATHON-
SCHAATSEN
Marathon KNSB-cup Haarlem: Man-
nen (100 ronden): 1.Kramer, 2. Ferwer-
da ,3. Vunderink,4. Henk van Benthem,
5. Kuiper, 6. Kleine, 7. Takken ,8. De

Boer, 9. Hagen, 10. Evert van Benthem.
Stand KNSB-Cup: 1. Vunderink 156,2
punten, 2. Kramer 147,1, 3. Kuiper 106,1,
4. Henk van Benthem 106, 5. Kleine
101,1. Vrouwen (40 ronden): 1. Moolhui-
zen, 2. Pasveer, 3. Keulen, 4. Uitham, 5.
BerkhofT.

VELDRIJDEN
Negende veldrit Super Prestige Asper:
1. De Bic 1.12 uur, 2. Hautekeete op 1.08,
3. De Brauwer 1.15, 4. De Roose z.t., 5.
Van Dijck 1.25, 6. Van Riet 1.30, 7. Thie-
lemans 1.35, 8. Blomme z.t., 9. Hendriks
op 1.50, 10. Lambrechts, 11. Kools, 12.
Van Bakel, 13. De Vlaeminck, 14. Baars,
15. Janssens, 21. Adri van der Poel, 24.

Reinier Groenendaal, 25. Slenter. Klas-
sement Super Prestige: 1. De Bic 121
punten, 2. De Brauwer 92, 3. Baars en
Hautekeete beiden 83, 5. Hendriks 58 en
De Roose beiden 58, 7. Van Bakel 56, 8.
Kools 53, 9. Thielemans 41, 10. Honneg-
ger 39. Veldrit wegrenners Dorst: 1.
Tolhoek 1.05.12, 2. Heylen op 0.25, 3. Ta-
len z.t., 4. Theunisse 0.30, 5. Jac. van der
Poel 0.35. Moergestel veldrit amateurs:
1. De Vos 56 min. 28 sec, 2. Der Kinde-

ren 0.42, 3. Martens 1.01, 4. Frank Groe-
nendaal 1.04, 5. Luppes 1.21. Amers-
foort veldrit amateurs: 1. De Vos, 2.
Frank Groenendaal 0.25, 3. Der Kinde-
ren 0.30, 4. Richard Groenendaal 0.35, 5.
Gerritsen 0.48. Magstadt Westduitse
kampioenschap veldrijden: profs: 1.

Kluge, 2. Krukenbaum, 3. Holzmann, 4
Eichelbeck. Amateurs: I. Bickel, 2
Timo Berner, 3. Ralf Berner

sport

scorebord
KNVB-beker.

DERDE RONDE
Zaterdag, 19.30 uur
Emmen - NEC
Wageningen - Fortuna Sittard
SW - Roda JC
Zondag, 14.30 uur
Volendam - Halsteren
Vitesse - Groningen
Twente - Ajax

Woensdag, 17 januari, 19.30 uur
PSV - Feyenoord

Woensdag, 7 februari
Willem II - BW Den Bosch

Voorzichtig
Zandstra was de naam die dit week-
einde op ieders lippen lag. De acht-
tienjarige Heerenvener kwam terug
op zijn voornemen de tien kilometer
te willen rijden. Pfrommer wenst
uiterst voorzichtig om te springen
met het talent dat al vergeleken is
met de legendarische Eric Heiden.
Ploegen, heren: Leo Visser, Ben van der
Burg, Thomas Bos en Bart Veldkamp. Eer-
ste reserve is Gerard Kernkers, tweede re-
serve Conrad Alleblas. Vrouwen: Henna
Meijer, Jolanda Grimbergen, Hanneke de
Vries en Sandra Voetelink. reserve is Lia
van Schie.

nk afstanden in cijfers
Vrouwen (500, 1500,3000, 5000, puntentotaal met tussen haakjes de klasseringen op
de afstanden):

Ï.Meijer 41,58 (2) 2.10,25'( 1) 4.39,00 (10) 7.55,32 (5) 179.0282. Grimbergen 43,04 (10) 2.11,14 ( 3) 4.33.92 ( 3) 7.53,41 ( 2) 179.747
,3.De Vries 44,44 (18) 2.12,80 (10) 4.30,73 ( 1) 7.44,61 ( 1) 180.115

4. Voetelink 41,69 ( 3) 2.11,71 ( 6) 4.37,20 ( 6) 8.03,78 (12) 180.1775. Van Schie 43,74 (15) 2.11,26 ( 4) 4.31,97 ( 2) 7.53,75 ( 3) 180.1966. Stam 42,70 ( 6) 2.10,81 ( 2) 4.38,60 ( 9) 7.56,25 ( 6) 180.361
7. Preuter 43,27 (12) 2.14,72 (14) 4.37,13 ( 5) 7.56,50 ( 8) 182.014
8. Zijlstra 44,09 (17) 2.12,64 (11) 4.38,32 ( 8) 7.55,18 ( 4) 182.2079. Pasveer 43,20 (11) 2.11,51 ( 5) 4.45,64 (12) 8.08,42 (13) 183.48410.Van derMeer 43,79 (16) diskwal. 4.37,86 (7) 7.57.16 (9)

11.Zwolle 42,87 ( 7) 2.14,12 (13) 4.53,07 (14) niet gestart
12.Van Straaten 42,93 ( 8) 2.11,95 ( 7) 4.45,71 (13) niet gestart

Mannen (500, 1500, 5000, 10.000,puntentotaal)

1. Van derBurg 39,25 (13) 1.57.11 ( 1) 6.55,40 ( 1) 14.35,42 ( 6) 163.597
2-Bos 39,42 (20) 1.57,49 ( 3) 7.03,38 ( 7) 14.19,49 ( 1) 163.8953. Visser 39,39 (19) 1.57,27 ( 2) 7.02,38 ( 5) 14.35,60 ( 7) 164.4984. Kernkers 39,33 (17) 1.59,18 ( 7) 7.00,15 ( 4) 14.32,44 ( 5) 164.693
5. Ritsma 39,16 (11) 1.59,23 ( 8) 7.04,97 ( 9) 14.55,20 (15) 166.160
6. Smulders 39,26 (14) 1.58,24 ( 4) 7.08,32 (13) 14.55,04 (14) 166.257
7. Bosker 41,13 (26) 2.01.17 (19) 7.07,84 (12) 14.47,67 (12) 168.717
8. Bloemberg 40,06 (25) 1.59,71 (13) 7.16,10 (19) 15.04,51 (18) 168.798

WIELERZESDAAGSE
Stand Zesdaagse Bremen na vierde
dag: 1. Kappes/De Wilde 272 pnt; 2.
Clark-Günther 269 pnt; 3. Freuler/Diehl
205 pnt; 4. Holenweger/Stumpf 1 ronde
165 pnt; 5. Bincoletto/Martinelli 8 ron-
den 182 pnt; 6. Klaus/Van Slycke 10 ron-
den 160 pnt; 7. Meilleur/Tarantini 10
ronden 156 pnt; 8. Krabzov/Satybaldiev
11 ronden 171 pnt.

PAARDESPORT
Dressuur Beek: Beginners ring I: I.M.
Snijders met Daimyo; 2. P. Blanken-
stein met Brenda; 3. M. Erens met Dra-
viet. Ring II: 1. B. Debets met Alaric; 2.
G. Kicken met Ursa; 3. D. Westerkamp
met Elvis. Klasse licht I ring I: 1. J.
Rensen met Turban; 2. A. Leemans met
Daniel; 3. A. Nelissen met Bobby. Ring
II: 1. G. Claessen met Duval; 2. Y. Jee-
ninga met Diko; 3. A. Kicken met Espe-
ranto. Klasse licht II: 1. M. Erens met
Shamoraan; 2. A. Smeets met Artisti-
que; 3. S. Huynen met Ciduca. Midden
I: 1. C. Nelissen met Condor; 2. T. Pee-,
ters met Traves; 3. W. Voorspui met
Beauty Boy. Midden II: 1. H. Nelissen
met J.R. Ewing; 2. A. Lambrjchts met
Conquistador; 3. S. Dohmen met Wim-
pel. Klasse zwaar I: 1. P. Werdens met
Zanyo; 2.R. Roeks met Blacky; 3. D. Ra-
demakers met Zavim. Klasse zwaar II:
1. G. Fouarge met Boudewijn; 2. M.

Knoors met Chronos; 3. M. Knoors met
Arpad.

Ben van der Burg sterkste bij NK afstanden
Kernkers trekt zich terug voor EK
HEERENVEEN - Twee titels
achtte Ben van der Burg wel
voldoende. Veel meer dan een
strijd om Nederlandse kam-
pioenschappen per afstand, is
het evenement een selectiera-
ce voor de grote toernooien ge-
worden. Van der Burg, die de
titels 5000 en 1500 meter al op
zak had, beperkte zich op de
tien kilometer tot het verdedi-
gen van zijn positie als klasse-
mentsaanvoerder.

De aanval van Thomas Bos op de
tien kilometer (14.19,49) deed echter
wel de sterren van het vorig jaar,
Leo Visser en Gerard Kernkers, dui-
kelen naar de riskante „BCK-plaat-
sen". Van der Burg, zaterdag win-
naar van de 1500 meter in 1.57,11, is
kopman van een Nederlands kwar-
tet, dat geheel bestaat uit „produc-
ten" van de Haagse kunstijsbaan De
Uithof. Visser, die in tegenstelling
tot Kernkers de komende week niet
meegaat naar het trainingkamp in
Davos, is vooralsnog niet van plan
half februari in Innsbruck zijn we-
reltitel te verdedigen.

Rekenen doen schaatsers als de bes-
ten. Sterker dan voorheen was de
nationale titel ondergeschikt aan
het verwerven van een plaats voor
het toernooi om de Europese titel.
Van der Burg en Bos cijferden en
schaatsten het best. Wereld- Euro-
pees en Nederlands allroundkam-
pioen en student Visser heeft nog
meer ervaring en bleek op de tien
kilometer over voldoende inhoud te
beschikken om zich te handhaven
voor Gerard Kernkers.
De gekwelde schaatser uitEelde gaf
alles op de slotafstand, maar had het
gevechtmet Visser al daags te voren
op de 1500 meter verloren. Op dit
voor klassementstoernooien vitale
onderdeel bleek dat het vraagstuk
van het rechter zwabberende been
in een maand niet onder controle is
gebracht.
De kernploegoudste beseft dat twee
weken onvoldoende zijn om het
euvel te verhelpen en liet de BCK
daarom weten niet in aanmerking te
komen voor de Europese ontmoe-
ting. Als vierde Nederlander geeft
hij er de voorkeur aan voorlopig in
rust verder te werken.
De machtsgreep van Bos, die op de
1500 meter zijn schamele positie al
aanmerkelijk had verbeterd, ver-

hinderde dat Robert Vunderink zijn
titel kon prolongeren.

" De finish van Thomas Bos op de 10 km. Rintje Ritsma (rechts) moet nog een volleronde afleggen.

Grimbergen
Jolanda Grimbergen ' profiteerde
het best van de crisis binnen de
kernploeg. Na vier jaar jong-Oranje,
twee jaar kernploeg en een jaar al-
ternatieve kernploeg, vorig seizoen,
bereidde zij zich dit seizoen relaxed
in Limburg voor. Als nummer twee
van Heerenveen plaatste de 22-jari-
ge Grimbergen zich rechtstreeks
voor het EK. „Ik sta versteld", rea-
geerde ze op haar kwalificatie. „Ik
kwam hier helemaal niet met het
idee: ik ga voor de EK".
In augustus begon ze pas te trainen,
brak prompt door een val met de ra-
cefiets haar sleutelbeen, en begon in
november pas serieus met de
schaatstainingen. Haar rentree
vond ze nauwelijks verrassend,
hooguit een jaar eerder dan ver-
wacht. „Ik heb zes jaar in nationale
selecties gezeten. Ik weet natuurlijk
best wel hoeeen trainingsschema in
elkaar zit".

Een mogelijk invitatie voor ey.
plaats in de kernploeg volgend Se
zoen, zal ze graag accepteren.

Het tienerduo Voetelink/Van Sc^[
eindigde in het klassement respf
tievelijk als vierde en vijfde. V*
westelijk rijdster Hanneke de Vne"
bleef het kernploegduo nog vo°'.
De Vries won twee van de vier a'
standen, de drie en vijf kilometelj
en eindigde in het eindklassem^11
als derde.

De hoop op een enigszins vrolijk
schaatstoekomst bij de dames '^na gisteren op de schouders van °20-jarige Henna Meijer. Vanwe»
haar sprintkwaliteiten in het ven*]
den al 'de allroundster van de V*
komst' genoemd.

Imponerende rentree
Vreni Schneider
PIANCAVALLO - Vreni Scheider
heeft in het Italiaanse Piancavallo
de derde slalom voor vrouwen, mee-
tellend voor het klassement om de
wereldbeker, gewonnen. De 25-jari-
ge Zwitserse, drie weken geleden
nog geopereerd aan haar knie, was
in twee manches beduidend sneller
dan de rest van het veld. Op afstand
volgden drieOostenrijksters, Maier-
hofer, Strobl en Wachter.

Met haar tweede overwinning van
dit seizoen nam Schneider boven-
dien de leiding in het totaalklasse-
ment van dit onderdeel. De titelver-
dedigster, bijna twee seconden snel-
ler dan de nummer twee, boekte in
Piancavallo haar 12ezege in een we-
reldbeker-slalom.

Schneider raakte op zes december
vorig jaar bij een training in het
Amerikaanse Steamboat Springs
geblesseerd. Op veertien december

onderging ze in Zürich een operatie
aan haar knie, zaterdag maakte ze in
Piancavallo haar rentree. Die was
overdonderend. Haar trainer, Paul-
Henry Francey, had een verklaring.
„Ze heeft als enige van deze vrou-
wen de mentaliteit van een man.
Daardoor is een rentree van dit ni-
veau mogelijk."

De mannen kwamen in het Joego-
slavische Kranska Gora in actie op
de slalom. Zaterdag won de Zweed
Jonas Nilson, zondag ging de over-
winning naar de Westduitse specia-
list Armin Bittner. Marc Girardelli
maakte zijn rentree, maar had nog
duidelijk hinder van zijn kwetsuur.
Zaterdag verscheen hij na een te-
genvallende prestatie niet meer aan
de start van de tweede manche en
gisteren moest hij de strijd in de
tweede manche staken. Zijn grote
rivaal Pirmin Zurbriggen viel even-
eens buiten de prijzen.

Henna Meijer neemt vaandel over van Marieke Start

Damesschaatsen Kampt
met erfenis Van Gennip

Van onze verslaggever
HEERENVEEN - Het vaderlandse
damesschaatsen zit nog altijd met
de erfenis van Yvonne van Gennip.
Na het afscheid van de 'golden girl'
werd Marieke Stam beschouwd als
de nieuwekopvrouwe. De Egmond-
se nam de rol inderdaad een seizoen
over. Inmiddels is echter ook zij
weer afgelost. Stam viel het afgelo-
pen weekeinde tijdens de Neder-
landse afstandskampioenschappen
ver terug. Henna Meijer eiste de
overwinning op.

Tijdens de Europese kampioen-
schap vorig jaar in West-Berlijn ein-
digde Stam nog als vierde, voor Van
Gennip, nadat zij enkeleweken eer-
der de olympisch kampioene bij de
afstandskampioenschappen ook als
voorbij was gestreefd. Diezelfde ti-
telstrijd betekende de voorbije drie
dagen echter ook het voorlopige
eindpunt voor Stam. In het eind-
klassement eindigde ze als zesde.
De nederlaag had ze na de 500 en
1500 meter van vrijdag al zien aan-
komen. Van grote teleurstelling
over het gemiste EK was daarom
geen sprake. „In deze vorm zou ik
het EK niet eens willenrijden. Dat
het dan een vol stadion is, zegt me
niets. Het is niet leuk in een vol sta-

dion te rijden, als je weet datje toch
niet op je best bent".
Voor Stam telt de komende weken
maar een ding. Het plezier in het
schaatsen terug krijgen. „Een tijdje
op mezelf, zonder druk trainen, dat
is wat ik nu wil".

Fouargeop dreef
Van onze medewerker

BEEK - Tijdens de dressuurw^strijd in het ruitersportcentrum va.eBeek heeft Ghislain Fouarge ffj,
klasse zwaar II gewonnen. Met w
paard, de schimmel BoudeWÜfj]
wist de besnorde Margratenaar "dens zijn proef een royale vo<>
sprong op te bouwen op Miria^Knoors. De amazone uit Urmoll
nam met deTrakhener hengst Chr
nos niet alleen de tweede P^avoor haar rekening maar met &
paard Arpad ook de derde.

(ADVERTENTIE) _^
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KNVB-Limburg attent
op betalingen amateurs

SITTARD -Tijdens de zestiende
iieuwjaarsinstuif keek de voor-
zitter van de afdeling LimburgKNVB, Piet Willems, in zijn rede
niet alleen vooruit naar Europa
1992. Hij vroeg zich af welke in-vloeden het wegvallen van depenzen kon hebben op het ama-teurvoetbal. Hij sloot niet uit dater dan een 'betaalde' zuigkracht
vanuit het buitenland zal ont-staan, maar vond ook dat een ge-

zamenlijke competitie niet uitge-
sloten moet worden.

De KNVB moet volgens hem tij-
dig op deze ontwikkelingen in-
springen. Ook riep hij de Belgi-
sche afgevaardigen op om geza-
menlijk te bekijken of de vorig
jaar bij gelegenheid van de 150-
-jarige afscheiding van de beide
Limburgen gespeelde wedstrijd
om de coupe Coenegracht een

vervolg kan krijgen. Al met al
ziet Willems het komende voet-
baldecennium met veel vertrou-
wen tegemoet.

Dit jaar viel Limburg geen
bondsridderschap ten deel. Wel
werd de gouden KNVB-speld
uitgereikt aan Jos Schmeits.
Tussen 1978 en 1989 was hij be-
stuurslid van de afdeling Lim-
burg. Een functie die hij nu heeft
neergelegd wegens een pastoors-
benoeming in Nunhem. Zilveren
onderscheidingen voor een ja-
renlange KNVB-inzet vielen ten
deel aan Ton Bennehey, Frans
Sanders, Theo Goldsteijn, en
Ton Mareelus.

Italië
Een vrije trap van hoog niveau van
Maradona, precies op het hoofd van
Carnevale, heeft Napoli gered in de
thuiswedstrijd tegen Ascoli. De
lijstaanvoerder, die op 30 december
het jaar had afgesloten met deeerste
nederlaag van het seizoen, won te-
gen de nummer zeventien daardoor
ternauwernood, 1-0.
Aan de top van de ranglijst veran-
derde weinig. Alle topploegen won-
nen. AC Milan blijft, kwa verlies-
punten, op gelijke hoogte met de op
de tweede plaats staande stadge-
noot Inter. De ploeg van geldschie-
ter Berlusconi, wier inhaalwedstrijd
tegen Verona eerder vorige week
wegens mist werd afgelast, won met
3-0 van Cesena. Van Basten maakte
zijn zevende doelpunt in deze com-
petitie, dit keer uit een omstreden
strafschop. Donadoni en Tassotti
scoorden eveneens.
Inter ontsnapte bij Cremonese met
een magere overwinning, 1-0. Het
doelpunt van Berti was niet meer
dan een geschenk van de defensie
van Cremonese. De titelverdediger
deed verder weinig opzienbarends.
Gevaarlijk was de ploeg hooguit
door vrije trappen van de Westduit-
sers Matthaus en Brehme.Fervan Melsen nieuwe man bij Caesar

Piet Hermans
trainer EHC
Van onze medewerker

ARNO RÖMGENS
(^ENSBROEK - Piet Hermansy') Wordt volgend seizoen trainer
j,?1? hoofdklasser EHC. Hermans
Q^'nt op dit moment eerste klasser
L-esar uit Beek. Bij die club wordt
i opgevolgd door Fer van Melsen,

bP'nenteel oefenmeester vantTVcL- Hermans volgt bij EHC
j^oSteegs op.eegs is maar enkele maanden
ifrkzaam geweest bij de Hoens-
st°ekse club. Veranderde werkom-
[j^digheden dwongen de voorma-J| amateur-international zijn trai-
e rscarrière af te breken. Tot hetj^de van dit seizoen nemen John

en Rob Krul zijn taken waar
(J EHC. Piet Hermans voetbalde

Kolonia, Rapid JC en Limbur-
v a- Als trainer -werkt hij achtereen-

■ens bij RKONS (zeven seizoe-
p*l) en SVN (zes jaar). Momenteel

is hij voor het tweede seizoenaan de
slag bij Caesar.
Hermans over zijn keuze: „Ik zoek
de uitdaging. Ik heb er steeds naar
gestreefd om op een zo hoog moge-
lijk niveau te trainen. EHC is eenclub met mogelijkheden en ambi-
ties. Ik de club de laatste tijd enkele
keren zien spelen. EHC bezit een
jeugdige kerngroep met mogelijk-
heden. Ik denk, dat via het inlijven
van enkele routiniers, een hogere
klassering mogelijk moet zijn". Ka-
rel Bauling blijft aan de club ver-
bonden als bestuurslid technische
zaken. „Daar heb ik beslist geen
problemen mee", aldus Hermans,
„er bestaat een duidelijke taakver-
deling. Bauling neemt het manage-
ment op zich, ik bepaal de gang van
zaken als trainer".

j.Piet Hermans tekent zijn contract bij EHC. Hij wordt geflati-
r efrd door de bestuursleden Cees van Tilburg (links) en en Ka-et Bauling. Foto: MARCEL VAN HOORN

Engeland
Manchester United heeft de druk op
de positie van manager Alex Fergu-
son enigszins verlicht. In de derde
ronde van het toernooi om de FA
Cup won de ploeg zondag vrij ver-
rassend de uitwedstrijd bij Notting-
ham Forest met 1-0. Het doelpunt
kwam op naam van Mark Robins,
pas voor de vijfde keer basisspeler.
In de 55e minuut kopte hij raak, na
een fraaie pass van Hughes, interna-
tional van Wales. De overwinning
van Manchester, in de competitie
zwaar in de verdrukking, was ver-
diend.Het was de eerste zege van de
ploeg in negen wedstrijden.

Schotland
Titelverdediger Glasgow Rangers
heeft zaterdag zijn leidende positie
op de ranglijst van de Schotse eredi-
visie verstevigd door achtervolger
Aberdeen met 2-0 te verslaan. De
marge bedraagt nu na 22 wedstrij-
den vier punten.
Het was de negende thuiszege voor
de Rangers in elf wedstrijden. Het
duurde tot de 77e minuut voordat
de 19-jarige doelman van Aberdeen,
Michael Watt (hij vervangt de van
een blessure herstellende Theo
Snelders), capituleerde. De 19-jarige

Michael Watt, die pas zijn vierde se-
niorenwedstrijd speelde, was de
maker van de treffer. Daarvoor had
Watt enkele opmerkelijke reddin-
gen verricht. Twee minuten voor
tijd scoorde Ally McCoist met een
kopbal.

Celtic bleef op afstand in het spoor
van de Rangers door bij St Mirren
met 2-0 te winnen. Joe Miller en de
Poolse international Dariusz Dzie-
kanowski zorgden voor de doelpun-
ten. Celtic heeft zes punten minder
dan de lijstaanvoerder.

Bieden
bij opbod
via ether

MAASTRICHT - De goede-doel-
aktie van Theo Boosten (in sa-
menwerking met de KNVB afde-
ling Limburg) ten bate van het
gehandicaptenvoetbal in onze

provincie, kreeg gisteren een
vervolg via Omroep Limburg. Na
het interview met Theo Boosten,
gaven luisteraars te kennen een
bedrag voor het goede doel te
zullen overmaken. Boosten
stond deze mensen vanuit de stu-
dio telefonisch te woord (foto).
Deze week wordt de aktie afge-
rond. Op 19 januari wordt het
eindbedrag aan de KNVB over-
handigd.

Foto: WIDDERSHOVEN

Simpele zege
Roda JC

KERKRADE - Roda JC
heeft gistermiddag de
oefenwedstrijd tegen
RBC met 4-0 gewonnen.
Vooral Pierre Blattler,
die de laatste tijd met
een terugslag te kam-
pen had, kon zich naar
hartelust uitleven tegen
de eerste divisieclub en
lijkt niet meer ver ver-
wijderd van zijn oude
vorm.

In de beginfase leek
Roda de Rosendaalse
opponent met een mon-
sterscore naar huis te
kunnen sturen. Binnen

twintig minuten was de
stand al 3-0 door een
door Peter van der
Waart voorbereide tref-
fer van Groenendijk en
twee kopdoelpunten
van John van Loen. die
door achtereenvolgens
Van der Waart en Hof-
man op maat werd be-
diend. Daarna stokte de

score, al had met name
het uitstekende werk
van Pierre Blattler een
beter lot verdiend. Na
de pauze vervlakte het
spel enigszins. In de
slotminuut bracht Al-
fons Groenendijk met
een uitgekiend lobbal-
letje de eindscore op
het bord.

Michel Broeders was
wegens griep niet van
de partij. Naar verwacht
zal de van een liesopera-
tie herstellende Henk
Fraser over twee weken
tegen FC Twente weer
van de partij zijn.

Roda JC-RBC 4-0 (3-0) - 9
Groenendijk 1-0. 14. Van
Loen 2-0, 20. Van Loen 3-0,
89. Groenendijk 4-0. Scheids-
rechter: Van Haaften. Toe-
schouwers: 400.
Roda JC: Bolesta. Senden.
Trost. Verhagen (46. Rome-
ro), Diliberto. Van dei Luer,
Hofman, Groenendijk. Van
Loen. Blattler, Van der Waart
(70. Haan).

Vijfpunten voorsprong na winst in duel tegen Atletico
Real hard op weg
naar nieuwe titel

rf^DRlD - Real Madrid is verder uitgelopen in de Spaanse competitie. Na de overwin'
met 3-1 in de topper tegen Atletico de Madrid bedraagt de voorsprong op de nieu-

¥* nummer twee, Valencia, nu vijf punten. Barcelona -een moeizame 1-2 overwinning
°}J Athletic Bilbao- en Atletico de Madrid staan na achttien speeldagen op de derde
N&ats met zes punten achterstand op Real, dat reeds voor het einde van de eerste helft
aft de competitie zeker lijkt van zijn vijfde landskampioenschap in successie.

Wedstrijd tussen de nummers- n en twee in de Spaanse competi-> Real Madrid en aartsrivaal/stad-
poot Atletico de Madrid, was zo-
J^Werd verwacht keihard. 85.000

in het Santiago Ber-j^beu-stadion zagen scheidsrech-

" Enriquez Negreira twaalf keer
j66' trekken, onder meer twee maal

tor Real's Argentijn Ruggeri, die
v *) °ok het veld voortijdig mocht

'laten. De scheidsrechter trok de
fe_!.Ste kaarten voor Real. Blijkbaar
tiiü e mJ daarmee bewijzen niet par-

te zijn.
start van Real was indrukwek-. tid. Nog voor deeerste tien minu-J1waren verstreken, had Atletico-

e'man Elduayen al twee keer de

bal uit het net moeten halen. Beide
keren was het Martin Vasquez die
scoorde. De grote uitblinker van de
wedstrijd was echter de Westduitser
Schuster, die als middenvelder
weer kon grossieren in schiterrende
passes. Zijn beslissende doelpunt
halverwege de tweede helft was er
een uit het boekje. Atletico kon wei-
nig inbrengen op het zware veld. De
spanning kwam nog even in de
wedstrijd, toen Bustingorri vlak na
het begin van de tweede helft met
een vrije trap via de muur tegen-
scoorde, maar daarna was het weer
Real dat het spel controleerde.

Barcelona had het in Bilbao moei-
lijk. Een aan het begin van de eerste

helft verkregen doelpunt van Begi-
ristain werd in de tweede helft door
een fanatiek aanvallend Athletic on-
gedaan gemaakt. In tegenstelling
tot vorige week, toen Barcelona
thuis vlak voor het einde een 3-1
voorsprong uit handen gaf, zat het
voetbalgeluk deze keer aan het
staartje. Begiristain scoorde op-
nieuw in blessuretijd en zorgde er
daarmee voor dat de achterstand op
Real niet verder opliep.

# De bei-
de Madri-

leense
aartsri-

valen
vochten

op het
scherpst
van de
snede.

Pizo Go-
mez stelt
namens
Atletico
alles in

het werk
om Hugo
Sancliez
uit zijn

evenwicht
te bren-

gen.

Regenval teistert trainingsvelden " Toernooi Lissabon grote sof

Ajax en PSV vervelen
zich in Portugal

Van onze verslaggever
TROIA - De verwarming doet het
niet; er staat geen televisie op de ka-
mers; de koelkast is afgesloten, de
bar is dicht en het veertien verdie-
pingen tellende flatgebouw 'Rosa-
mar' vertoont een opvallend sterke
gelijkenis met de Bijlmer-bajes.
Maar verder heeft Ajax geen klagen
over het nieuwe onderkomen in het
Portugese Troia.

Ter verhoging van de algehele
vreugde hebben de 'boefjes' van
Leo Beenhakker al een soort gevan-
genisoproer ontketend met ramme-
lende sleutelbossen op de stalen
omheiningen rond hun 'cellen. Zij
hebben ook al ondeugend een zak
met ballen van een van de verdie-
pingen naar beneden gesmeten, een
paar begeleiders daarmee de stui-
pen op het lijf jagend. En in een
vlaag van opperste jolijthebben zij
zelfs een emmer water over de bo-
venste ring gekieperd. De koude
douche mocht dan niemand hebben

getroffen, de pret was er niet minder
om.
Don Leo zelf is met griepverschijn-
selen tussen de lakens gedoken. Wie
volgt?, is de logische vraag, gelet op
de niet bijster aangename tempera-
tuur op de kamers van dè voetbal-
lers. De spelers van PSV hoeven
zich niet met extra dekens af te dek-
ken wanneer zij zich 's avonds te
ruste leggen. In hun flatgebouw,
Magnoliamar, nauwelijks honderd

meter verderop, functioneert de
centrale verwarming wel. Wie had
het daar over lucky Ajax?

De twee vaderlandse voetbal-vaan-
deldragers hebben zaterdag de wijk
genomen naar Troia omdat de trai-
ningsomstandigheden in Lissabon,
waar zij al vanaf 2 januari verblij-
ven, bar en boos zijn. De Portugese
hoofdstad wordt reeds enige tijd ge-
teisterd door regenbuien, waardoor

de voetbalvelden zijn veranderd in
moerassen. Bizar genoeg klaarde
het weer direct na het vertrek van
de eredivisie-koplopers als bij to-
verslag op. Gisteren verscheen aan
de strakblauwe lucht boven Lissa-
bon zowaar een aarzelend zonnetje.

Troia, een schiereiland in de buurt
van Setubal, is eveneens nat. Ook in
het vakantieoord, waar het in de zo-
mer zwart ziet van de toeristen,

maar dat nu van een welverdiende
winterslaap geniet, is in de afgelo-
pen periode een flinke hoeveelheid
hemelvocht naar beneden geko-
men. Maar, het moet gezegd, de trai-
ningsomstandigheden zijn er aan-
zienlijk beter dan vijftig kilometer
noordelijker. Op de velden in Troia
zijn tenminste combinatievormen
mogelijk, op die inLissabon smoor-
de ieder probeersel onmiddellijk in
een dikke brei van water en mod-
der.

Ajax keert morgen naar Lissabon
terug, waar het een dag later de fina-
le van een toernooi moet spelen te-
gen het plaatselijke Sporting, waar
ooit Peter Houtman en Rob McDo-
nald nog eens met weinig succes te-
gen een bal trapten. PSV is na het
2-1 verlies tegen Ajax veroordeeld
tot de strijd om de derde en vierde
plaats dinsdagavond tegen Benfica.
Donderdagmorgen stappen de Ne-
derlandse voetballers in het vlieg-
tuig en gaan terug naar Nederland.

VVV maar net
naast Venray

VENRAY- Op het nippertje is VVV
in het Noordlimburgse prestigeduel
tegen hoofdklasser Venray aan een
nederlaag ontsnapt. Pas in blessure-
tijd kwam VVV tot een zwaar be-
vochten gelijkspel: 2-2.

VVVdat in deeerste helft voor 1.100
toeschouwers enkele riante moge-
lijkheden had laten liggen, nam vijf
minuten na de hervatting de lei-
ding.Roger Polman corrigeerde een
half mislukte inzet van Stewart als-
nog over de doellijn: 0-1. Thuisclub
Venray was allerminst aangeslagen
en kwam binnen het kwartier zelfs
op voorsprong. Theo Philipsen te-
kende voor de gelijkmaker en Jack
Lenssen klopte in een luchtduel de
te laat reagerende doelman John
Roox. Op de valreep was het weer
ex-Roda JC-er Roger Polman die
met een onhoudbare kopbal een
smadelijke nederlaag voor de Ven-
lose semi-profs wist te voorkomen:
2-2

Sip Dijkstra
door AZ getest

ALKMAAR - AZ-trainer Hans van
Doorneveld heeft zijn oog laten val-
len op Roda's derde doelman. Sip
Dijkstra. Nadat Van Doorneveld
eerder dit seizoen al contact had
met de Limburgse keepers Nico
Hanssen en Chris Korver, testte hjj
Sip Dijkstra gisteren tijdens, het
oefenduel tussen AZ en Vitesse.
Voor Dijkstra verliep deze test bij-
zonder positief.

Sparta klopt
Wilhelmina ’08

WEERT- Hoofdklasser Wilhelmina
'08 heeft de vriendschappelijke
wedstrijd tegen eredivisionist Spar-
ta op eigen veld met 0-3 verloren.
Mike Snoei bracht na eén half uur
de gasten aan de leiding. Vijf minu-
ten na de rust vergrootte Pnnce Pol-
ly de score naar 0-2 en in de 60ste
minuut tilde Edwin Vuurens Sparta
naar 0-3.

Egypte stuurt
Olympisch team

CAIRO - Egypte stuurt de Olympi-
sche selectie naar de eindronde van
het Afrikaans voetbalkampioen-
schap. Dit toernooi wordt gehouden
van 2 tot 16 maart. De beste voetbal-
lersvan Egypte zijn op dat momen*
in volle voorbereiding op het eind-
toernooi om de wereldtitel in Italië.

SVV slaat opnieuw
aanval van NAC af

BREDA - SVV heeft ook de tweede
aanval van NAC op de koppositie in
de eerste divisie afgeslagen. In een
nat en uitverkocht stadion te Breda
hielden de Schiedammers zaterdag-
avond hun achtervolgers op 1-1.

Drie weken eerder won de formatie
van trainer Advocaat in deKuip met
2-0. SVV behoudt door de moeiza-
me puntendeling een voorsprong
van drie punten op NAC. De Bra-
bantse'ploeg heeft echter één wed-
strijd meer gespeeld.

Een blunder van doelman Karelse
bezorgde SVV in de 34e minuutvan
de eerste helft een onverwachte
voorsprong. Met een fraai diagonaal
schot bracht Koumans zijn ploeg

ruim een kwartier voor tijd op gelij-
ke hoogte. Spits Schapendonk (ex-
RKC) kreeg in de laatste minuut
nog een prachtige kans op 2-1. SVV-
verdediger Rietbroek bracht lot
twee keer toe redding op de lijn.

Het opbloeiende FC Wageningen
won door doelpunten van Van der
Laan en Schrijner knap met 2-1
De Graafschap. De gelijkmaker
kwam op naam van Leeuwerik. De
vier doelpunten in het duel tussen
Emmen en Excelsior vielen in de
slotfase. Van Bremen en De Jonge
scoorden beiden twee keer.

De drie wedstrijden in de eerste di-
visie tellen mee voor de vierde pe-
riode en behoren bij de twintigste
speelronde, die volgende week
wordt afgewerkt. FC Wageningen,
SVV en Emmen hebben in dat
weekeinde bekerverplichtingen.

trainerscarrousel

" CHEVREMONT - Tweedeklas
ser Miranda en trainer Henk Ver
heezen hebben besloten hun eon
tract met een jaar te verlengen.

" REUVER - Jan Heijkers (35) uit
Eli. momenteel voor het derde sei-
zoen oefenmeester bij de tweede
klasser MVC '19 in Maasbree, wordt
met ingang van het nieuwe seizoen
trainer bij de derde klasser Reuver,
dat Ai van Bergen ziet vertrekken.

" ROERMOND - Ben Bergs ver-
laat aan het eindevan dit seizoen de
vierde klasser SC Leeuwen.

" ROERMOND - Wil Driessen en
afdelings eerste klasser EMS heb-
ben besloten aan het einde van het
seizoen het samenwerkingsverband
te beëindigen.

Manfredonia
uit ziekenhuis

BOLOGNA - Lionello Manfredo-
nia, speler van AS Roma, mag van-
daag het ziekenhuis van Bologna
verlaten. De oud-international
bleef daar, sinds hij vorige week lüt
terdag tijdens de wedstrijd tegen
Bologna werd getroffen door een
hartinfarct. Zijn toestand werd zon-
dag door een woordvoerder van de
clubredelijk genoemd.

DickBuitelaar
in KNVB-staf

ROTTERDAM - Dick Buitelaar
wordt op korte termijn toegevoegd
aan de technische staf van de
KNVB. De in Gilze-Rijen woonach-
tige oefenmeester voert deze Week
een afrondend gesprek over zijn
taakomschrijving. Vast staat dat hij
de verantwoording houdt over het
Nederlands militaire elftal, dat in de
toekomst onder KNVB-vlag zal spe-
len. De 50-jarige Buitelaar fungeert
momenteel als interim-trainer van
hoofdklasser Baronie. Eerder had
hij Helmond Sport, SVV, NAC,
NSVV en Nieuw-Lekkerland onder
zijn hoede.

HAIFA-FC Utrecht heeft het inter-
nationale voetbaltoernooi van Haifa
in Israël afgesloten met een gelijk
spel tegen FC Groningen, 1-1. Uit-
blinkers bij de Utrechters waren
Smolarek, onlangs overgenomen
van Feyenoord, en Adelaar, na een
zeer lange blessureperiode teru« in
de hoofdmacht.

i^ (ADVERTENTIE)

xLjmburgse cM. ecu
\^ entrale b.v.
9'oothandel in automaterialen

specialist in:

" radiateuren

" accu's
" cyl.koprevisies
" remmenafd.

" hydr. slangen

" kentekenplaten
" autosleutels

" trekhaken
" motoronderdelen

" uitlaten

" koppelingen
P8*05^ GRASBROEKERWEG 67HWK. Heerlen. 045-724700
"--s____J automateriaal

en gereedschap
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<gpiccolo's
_________________________________v___M_____rvvMPVMrvvwv_ r_____________a

*. Bl | MUI laatn-iiilEHlM
*i
7n de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Éax: 045-739364. Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in

■hooldlelters Mmimum-hoogte 10 millimeter Prijs per

' miliimeterhoogte / 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1 00 per mm Onroerend

.'Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm
Reuzepiccolo s
Over 1 ol 2 kolom, in 4 mogeli|ke letlergroolten met

' rrlimmaal een woord in grotere letter (14 pnts ). Minimumhoogte 10 millimeter Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom ’ 1.60
Advertenties onder nummer / 7.50

" Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.

" ïnkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
' legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing

.Schriftelijk opgeven

" Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
"Persoonlijk opgeven

> 'Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
■jS 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
'maandag geldt donderdag 17 00 uur

:_."'■_.
,-Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
'aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet li|dig of onjuist plaatsen van
advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scannen-■_«___—- ■■!■■- I ■ ——-i

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- Piccolo's in het Limburgs
nen- en buitenschilderwerk- Dagblad zijn groot in RE-
zaamheden: 045-210020. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

Polyman BV Confectie
vraagt voor haar bedrijf ervaren

Thuisstrijksters
Zonder ervaring gelieve niet te reageren.
Tel. en schrift, reacties kunt u richten aan:

Polyman BV Confectie
Maastrichterstr. 9a, 6444 GA Brunssum. Tel. 045-259564.

Dagblad "De Telegraaf"
vraagt aktieve

bezorg(st)ers
'voor Klimmen

..^Voor meer informatie kunt u bellen naar: 045-460683.

Asito schoonmaak en onderhoud
vraagt enthousiaste

schoonmaakmedewerkers(sters)
Om in de ochtend- middag- of avonduren schoonmaak-
werkzaamheden te verrichten voor objecten in Heerlen.'

" Geleen Sittard, kerkrade HoensbroekBrunssum e.o.
Interesse? Bel dan vandaag nog tussen 08.30-17.00 uur.

Tel. 043-472047
Asito Heerlen B.V. Bilserbaan 19a, 6217 JD Maastricht.

Limburgs Dagblad
vraagt aktieve

Bezorg(st)ers
voor Sittard

Voor meer informatie over de aard van het werk, de duur
van de bezorgroute en de hoogte van verdiensten en
extra's kunt u tijdens kantooruren even langskomen of

bellen.
Baandert 16, Sittard, tel. 04490-15577.—,—,

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Leerling onderhoudsmonteur m/v
voor het technisch onderhoud aan een wagenpark be-
staande uit grote en kleine motorvoertuigen. Wij zijn op
zoek naar een jonge, enthousiaste LTS-er motorvoertuig-
techniek.De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan
uit het doorsmeren van de diverse motoren en het assiste-
ren van de monteurs bij reparaties en onderhoudsbeurten
Kandidaten in het bezit van rijbewijs B en woonachtig in de
oostelijke mijnstreek genieten de voorkeur. Wij bieden eer
afwisselende baan voor langere tijd in een prettige werk-
kring en een goed salaris.

Voor informatie:
045 - 71 99 40. Nino Bellinzis

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Ter uitbreiding van ons team

vragen wij een full-time
zelfstandig werkende

kok
en een restaurant

kelner
Rest. Chez Rachel,

«.Vrijthof 12, Maastricht
' Tel. 043-213059.

Zelfstandig
Pijpfitter
met rijbewijs.

j.-Qaniëls B.V. Voerendaal.
'.* Tel. 045-751591.

\rVilt U vast en zeker werk?
li» /drie maanden aan de
si_ag? Uitstekende toe-
komstmogelijkheden? Heeft
u minimaal MAVO HAVO
LTS-C? De kaderschool
biedt u 250 prima vacatures
als RIJINSTRUCTEUR
(miv). Fulltimeparttime. Ook
als zelfstandig rijschoolhou-
der prima vooruitzichten.
Binnenkort starten nieuwe
dag-, zaterdag-, en avond-
opleidingen in Utrecht en
Best. Nog enkele plaatsen.
Zin in snelle carrière? Bel
voor gratis studiegids de
Kaderschool (ook 's avonds)
04998-99425
TELEFONISTE gevr. voor
goedlopend privéhuis te
Kerkrade. 045-425100/
04490-23203.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
tefweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll). ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.

Gevraagd MEISJE 17-19 jr.
voor productie, huishoude-
lijkwerk en strijken, plm. 4
dagen per week. Melden
dinsdag a.s. van 09.00 tot
11.00 uur Overbroekerstr.
82-84 Hoensbroek.
Taxibedrijf Rotax vraagt
TAXICHAUFFEURS voor
de week- en weekend-
diensten. Salaris volgens
CAO. Persoonlijk aanm.
Hoofdstr. 255, Hoensbroek.
Met SPOED gevr. erv. co-
lonnes betontimmerldn. en
metselaars voor ace. hoog
loon voor werk in Duitsland-
Aken 080-541217
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden.
Ervaring gewenst. Bel. 045-
-714687 tijdens kantooruren.
Voor langdurige projecten
door geheel nederland zoe-
ken wij: CONSTRUCTIE-
BANKWERKERS, pijpfitters
elektromonteurs, lassers.
Sollicitatie na tel. afspraak
Arno Dohmen Techniek B.V.
Stationsstr. 27, 6181 AD,
Elsloo. Tel. 04490-78870
Excl. bar zoekt MEISJES.
Tel. 045-241592 of 244240.
Weg. uitb. van ons team
zoekt Rest. De Postiljon
zelfst. werk. KOK c.g.
leerling-kok Tel. 045-
-712779
Voor het seizoen 1990 vra-
gen wij TERRASKELNER.
Rest. Chez Rachel, Vrijthof,
Maastricht. Tel. 043-213059

Voor ons nieuw te openen
contactburo zoeken wij nog
enkele INSCHRIJVINGEN.
Reacties aan Postbus 120,
6162 KR Geleen.
Dringend MEISJES gezocht
voor privéhuis met garantie
Tel. 045-462805.

Nette jonge HULP gezocht
voor 2 keer in de week. Le-
vensmiddelenbranche. Ge-
leen. Tel. 04490-43352.
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor 4 morgens per
week omg. Brunssum. Tel.
1045-251083.

Onroerend goed te huur gevraagd
Voor onze klant zoeken wij
3- of 4-slaapkamerbunga-

low of herenhuis tot

’ 1.850,-en
’2.000,- p.mnd

Liefst Oostelijke Mijnstreek.
Inl. Bern.buro Silvertant,

045-311286, 9.00-17.00 u.
Het adres voor

al uw
verzekeringen.

Per direct WOONRUIMTE/
kamer(s) in Maastricht/
Heerlen gezocht. Bel 020-
-159217.

Te huur gevr. per 1-3-90 2-
pers. APPARTEMENT, liefst
omg. Valkenburg. 04490-
-49710, na 20.00 uur.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
T.h. kamers en apparte-
menten te SUSTEREN Tel.
04499-1615 / 06-52107978.
Compl. inger. 2-pers. BO-
YENWONING te huur
’BOO,- p.mnd all-in, een
juweeltje. Inl. Bern. buro Sil-
vertant, 045-311286, 9.00 -
17.00 u. Het adres voor al
Uw verzekeringen.

KERKRADE te h. excl. bar/
club, topligging, geh. inger.,
borg vereist. 045-423265.
Te h. VRIJGEZELLEN-AP-
PARTEMENT huursub mog.
Landgraaf. 045-320079.
Te huur eengezinswon. na-
bij HEERLEN centrum. Voor
ml. 045-710772.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor bemiddeling zoeken

wij met

Spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-

Sittard, tussen ’ 100.000,-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-

vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen.

Tel. 04490-48191.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,5%.
Spaarhyp. va. 8,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
HUIZhN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel.: 045-728671

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Gevr.: woonhuizen tot max.

’ 125.000,- aanbiedingen
BOPA O/G 045-324133.
Te k. karaktiristiek LAND-
HUIS bwj. '85. Konings-
beemd 7 Heerlen-Nrd. Tel.
045-222933.

Kamers
Ruime KAMER te h. voor
werk. of stud. net pers. te
Hoensbroek-C. Tel. tussen
18.30-19.30u. 04490-10012

KAMERS te huur te Heerler-
heide. Tel. 045-222278.

> 1 !

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko. 045-441566/461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Geldzaken

Meestal 4 uur later geld!
Leningen v.a. ’ 1.000, tot ’ 200.000,- mogelijk!!

Lopende leningen geen bezwaar. U krijgt vrijblijvend en
deskundig advies van één van onze 95 kredietadviseurs.

Snel:
Wij zijn sneller dan veel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur later

over kontant geld kunt beschikken. Indien gewenst brengtonze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij u
thuis

Gemakkelijk:
Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefo-
nisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct ad-
vies over uw mogelijkheden voor een passende lening. Bij
goedkeuringvan uw leningkunt u meestal 4 uur later nog

over uw geld beschikken.
Discreet:

Wij helpen u discreet. Geen informatie bij uw werkgever.
Geen kredietonderzoek bij u thuis. Uw aanvraag voor een

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

Vanaf half negen 's morgens tot negen uur 's avonds en
zaterdags van negen tot vier uur.

Bel NKB 040-122020
Kredietbemiddelingsbedr. NKB, Hertogstr. 38, Eindhoven

Landbouw en Veeteelt

?4N
4qfp?iE,LENBANK- Kalkslib, DSM en champig--04493-2715. nonmest. P. PUSTJENS,

Wat VERKOPEN? Adver- Tel. 04759-3565/ auto-tel.
teer via: 045-719966. 06-52107893.

Auto's

Ingeruild op nieuwe Fiats
speciale prijzen

Fiat 127 sport 1982 ’ 4.900,-
Fiat 127 1050 1986 ’ 7.950,-
Pandavanaf 1982 ’ 3.950,-
FiatUnovanaf 1985 ’ 7.950,-
Fiat Ritmo 60 CL 5-drs 5 versn 1986 ’ 8.900,-
Citroën AX 1 0E 1988 ’ 12.900,-
Citroën BK 1.4RE 1983 ’ 7.900,-
Ford Fiesta 1.1 super 1983 ’ 7.950,-
Opel Ascona 13N 1982 ’ 4.950,-
V01v0340 DL 1986 ’ 13.900,-

Fiat Creusen Heerlen
Spoorsingel 50 045-724140

Weg. overlijden te k. Opel INKOOP goede auto's, cont.
KADETT 1,6 autom., bwj. geld. Joosten, Scharnerweg
'86, grijsmet. 4-drs., schuif- 3, Maastricht. 043-634978.
dak en trekh. Km.st. 36.000. —~ ~
pr. ’ 16.000,-. 045-451491. Knutselkoopjes
Met spoed gevr. div. busjes Volvo 240 DL '79 ’ 1.500,-
Datsun Urvan; Toyota's; Skoda 120 LS'B4 ’ 2.900,-
Peugeot's 504, 505; Toyota Volvo 343 GLS '81 ’ 2.900,-
Corolla, Carina; Mercedes Honda Civic'79 ’ 900,-
-200, 220, 230; BMW 7- Fiat Creusen Heerlen
serie; Datsun 120, 140, V, Spoorsingel 50
Sunny, Bluebird. Alle auto's 045-724140

325a9955'4425858 T* 045" Te koop Toyota CELICA '81.-5955/425858. ’3.750,-; Toyota Starlet '82
FIESTA 11 L Bravo '82, ’3.600,-; Honda Prelude t.
sportw. ’ 4.250,-, als nw. '82 ’ 5.200,-; Mini Metro '84
Hamerstr. 39, Hrl. ’4.750,-; Suzuki Busje '86
BMW 316 1.8 motor, bwj / 3-950,-; Datsun 160 V '79
84, wit, perf. St Vrpr /950,-. Alle auto's APK-

’ 12.500,-. Tel. 045-222451 9ek. 4-pe/s. caravan
\~. : „„,,, arm. ’1.250,-. Heerenweg 248,
N.euw type BMW 520 i'88, Heerlen-Heksenberg1e eig., dolfmmet. met „„„

D ,_, .——-^BTW-factuur, onderhoudsb KOOPJE! Opel Ascona 2.0L
en alle rek. Nieuwstaat. Tèl bw'-81 Inr mog. Caumer-
-045-720999. weg 38 Heerlen.
Datsun CHERRY te k. 1979 Te k °Pel MANTA bwj.'Bl
prima in orde. APK gekeurd zeldzaam mooi mr. mog.

’ 1.300,-, 04406-12875 Caumerweg 70 Heerlen.

APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-72.55.88

Gottgens Sittard
Haspelsestr. 20.

Tel. 04490-16565.
Citroen Visa 11 RE '85
Citroen BK 19 TRS '86

Fiat Uno 60 S '86
Ford Escort '87
Ford Fiesta '83

Honda Civic 14 GL '88
Lada 2105 '88

Mazda 323 LX 1.7 D '87
Mazda 626 5-drs. '87
Peugeot 205KR '86
Peugeot 309 KR '87

Peugeot 505 GLD '88
Seat Ibiza GL '86

Suzuki Swift GL '89
Toyota Corolla '87
Toyota Starlet '87

Volvo 340 GL 4-drs. 85
Uiteraard hebben wij een
ruime keuze in ons eigen

merk.

1

Lil
Auto Landgraaf I
biedt aan kijk en vergelijk:
Opel Senator 3.0i43.000

km. '88; BMW 524 TD
autom. '86; Daihatsu Chara-
de Van diesel '88; Daihatsu

charade Van diesel '87;
Ford Escort XR3i m. ABS
'86; Ford Orion 1.6 diesel

Bravo '88; Ford Escort 1.4
CL Bravo 25.000 km. '87;
Ford Scorpio 2.0 GL '86;
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs.
open dak '87; Ford Sierra
1.6 laser 5-drs. '86; Ford

Sierra 2.0 sport '85; Ford
Sierra 2.0 GL 5-drs. '84;

Ford Fiesta KR '84; Mitsubi-
shi Galant GLX '87; Opel

Kadett GSI verl. sportvlgn.
wit 56.000 km. '86; Opel

Manta 1.8 SGT i.nw.st. '84;
Opel Senator 2.5 E m.

boordcomp. 5-versn. enz.;
Opel rekord 2.2im. div. ace.
'86; Opel Ascona D 4-drs.
'83; Opel Kadett 1.3 sport
'83; Opel Rekord 2.0 sta-
tioncar '81; BMW 318 '83;
BMW 525 m. LPG '81; Su-
baru 1.3 DL 3-drs. '84; Fiat
Ritmo 60 luxe 5-drs. nw.st.
'83; Fiat Ritmo 85 super s-
drs. '82; Nissan Sunny 1.3

DX '84; Mazda 626 LX
hatchb. '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D 83; Peugeot

305 GT m. schuifd. stuurb.
'84; Skoda 130 L 5-versn.

39.000 km. 1e eig. '86 ; Sko-
da 120 LS'B5; VW Golf 1.8

inj. '87; VW Golf GTI 1.8
'82;

Cabriolets
Talbot Samba 1.5 '83;

Inruilers
Mitsubishi Colt GL '79; Inno-
centi 90 L '79; Mini special
'80; Renault 18 GTL '80;

Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Honda Prelude '80;

Mazda 323 sport '80; Opel
Ascona SR '78.

Bedrijfswagens
Renault 11 TD Van diesel

'84; Renault 4F6 bestel '81.
Erkend Bovag bedrijf. Eigen
werkplaats. Financ. zonder
aanbet. mog. Alle keur. toe-

gest. Inr. mog. Keuze uit
12-3 mnd. gar. VVN-keur.

station. Gar. boven

’ 10.000,-. Kom vrijblijvendkijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.

045-424268-424231.
MAZDA 323 '82 ’4.800,-;
Honda Civic automaat '80
’2.900,-; Opel Ascona '81
’3.500,-; Mitsubishi Galant
1600 '81 ’3.800,-; Mitsubi-
shi Colt '79 ’2.200,-; Re-
nault Fuego GTS '81
’4.950,-; VW Golf D '79
’3.900,-; Honda Civic '79
’1.500,-; BMW 320 '78

’ 1.500,-;Ford Escort bestel
'81 ’2.300,-; Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf. Tel. 045-311078
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Fiat UNO 70 S, '85, wit, s-
drs., 5-versn., in pr.st.,
’9.250,-. Tel 045-214558.
Te k. Ford SIERRA 1800
Laser 5 mnd. '89 veel extra's
LPG ’10.750,-, Kissel 46A,
Heerlen Tel. 045-723142 b.
g.g. 045-317583.
Ford FIESTA 1100 L, t. '82,
div. extra's, o.a. sportwielen
(van monteur) Pr. ’ 4.500,-.
Tel. 045-210154.
Ford ESCORT 1.6 diesel,
3-drs., mot. en mech. 100%,
bwj. 11-'B4, pr. ’8.750,-.
045-444584.
Te k. Ford FIESTA vr.pr.
’1.450,-. APK 30-6-90
Dassenlaan 33 Schaesberg.
Ford ESCORT 1.3 GL M'B2,
4-drs. APK z. mooi,
’4.950,-, tel. 045-454087.
Ford SIERRA Stationcar 2.3
Diesel, '85, Laser, kl. blauw,
schuifdak, trekh., 1e eig.,
schadevrij, 94.000 km, verk.
in abs. nw.st., ’11.750,-.
045-423265.
MAZDA 323 1500 GT, '82,
APK gek., zeer mooi. Eikstr.
49, Heerlen-Passart. 045-
-214202
MINI 1000, bwj. '80,' 1 jr.
APK, i.z.g.st. Pr. ’ 1.950,-.
Tel. 045-444481.
Mitsubishi CORDIA 1.6 SR
3-drs. coupé, 1984, i.pr.st.■ Pr. ’7.750,-. 045-458126.
Te k. zeldzaam mooie Opel

" KADETT GSI, 59.000 km,
karmijnrood, bwj. 12-'B5.
Met Bovaggar. L.A.C,, Rdr.
Hoenstr. 151, Hoensbroek.

Autobr. E CUSTERS Ver- "lengde Lindelaan 23, Oirs- <beek. Tel. 04492-5261. Golf
1.6 GLS cabriolet bwj. '79; ,
Ford Scorpio 2.0 GL LPG t. ,
'86; Mistubsihi Saporro 2 L ,
GSR, t. 82, sportv., \f 6.500,-; Golf Sprinter t.'Bo, :
’3.500,-; Renault 5 Par- ■sienne t.'B3, ’ 5.200,-; VW >Passat station diesel, t.'Bo, I
’3.500,-. Opel Ascona 19 :
S, '78, autom., ’ 1.400,-; 'Mazda 121 coupé bwj. '77 i. 'z.g.st. voor liefhebber '’2.100,-; Fiat Argenta t.'B3 I
LPG in nw st. ’3.900,-; :
Ford Escort station LPG t. ''85, ’6.900,-; Lada 1500 S, 'station, t.'Bs, ’3.500,-; Dat- 'sun Cherry t.'B2, ’2.900,-; i
Rover 2000 St. '84 nw. St. <
koopje ’4.500,-; Opel Ka- ;
dett 13 N LPG t. '81 i.z.g.st. '’5.900,-; Honda Prelude 'automaat t. '81 sporty.
’4.500,-; Opel Manta 2.0 ■GTE t. 78 ’3.500,-; Opel
Kadett 13 St. '81 ’4.900,-; 'Toyota Celica t. '79 uitgeb. '’2.900,-; Opel Manta 2 L 'GTE, HB, t. '80, in nw.st., "’ 6.500,-; Ford Taunus 2 Ltr I
L '82, schuifd., sporty., '’4.900,-; Opel Manta 2 L ■SR, HB, t. '80, ’3.500,-; O- ,
pel Kadett 12 S 5-drs. t.'Bl

’ 5.500,-; Mitsubishi Colt
GLX t.'B2, 5-drs. ’4.500,-;
Opel Kadett bwj. '81,

’ 4.900,-. Talbot Horizon
autom., '82, ’ 2.900,-; Volvo
244 GLE t. '81, LPG

’ 5.500,-; Huyndai Pony '83
’2.900,-; Mazda 323 t. '82

’ 4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 ltr. t. '82
’3.500,-; Talbot Solara 1,6
SX t.'B2 ’2.900,-; Mitsubi-
shi Saporro 2 L GL, t. 82,
’6.500,-; Pontiac Sunbird t
'81, ’5.900,-; Datsun Violet
5 bak, t.'B2, ’2.700,-. Opel
Kadett station 13 S, 5 drs.,
’4.900,-; Simca bestel 82, -’2.900,-; Opel Ascona '79,
’2.700,-; 2x Ford Taunus i
'79, '80 v.a. ’ 1.700,-; Maz- i
da 626 t.'Bo, ’2.900,-; Alfa 'Sud t.'79, ’1.400.-; Suzuki I
busje t.'B4, ’2.900,-. Div. I
goedkope inruilers, alle au- i
tos met nieuwe APK. Ge- 'opend van ma tm vrij 10-19'uur, zat. tot 17 uur. Inr. gar. 'fin. mog.-
Te k. Opel REKORD 2.300
diesel in nieuwstaat 1984 vr.
pr. ’ 8.500,- Kissel 46a,
Heerlen Tel. 045-723142.
Opel ASCONA 16 SR, bwj.
8-'Bl, HB, model D, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 8.500,-. Feldbiss 77,
Kerkrade.
Opel MANTA 19 S, hatch-
back, bwj. '80, nw. gespo-
ten, kl. rood, sportwielen,
APK 11-'9O, als nieuw zo
mooi, ’ 2.750,-; Opel Manta
19 S, bwj. 79, ’ 1 750,-.
APK 10-'9O. 045-323178.
KADETT 12 S h.back '83,
zeldz. mooi, elke keur. mog.,
Kerkraderweg 166, Hrl.
Te k. Opel KADETT GSI bwj
'86. 68.000 km, verlaagd,
uitgeb. br. banden, boord-
comp. etc, vaste prijs
’19.000,-. Tel. 04492-3685
Opel REKORD bwj. '79 au-
tomaat i.z.g.st. Tel. 045-
-318553.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Opel KADETT 1.3 LS auto-
maat 4-drs., bwj. '85, nw.
mod. Mgr. Hanssenstr. 6,
Nieuwenhagen.
Te k. PEUGEOT 205 accent
bwj. okt.'B6, tel. 045-457961
Te k. PEUGEOT 504, bwj.
'79. Deze auto verkeert in
nw.st. ’1.550,-. Inr. mog.
Liefst LPG. 045-462771
Te k. RENAULT 25 TS 1984
als nieuw ’ 9.750,- Kissel
46A Heerlen Tel. 045-
-723142 b.g.g. 045-317583.
Te k. kleine Toyota TERCEL
aut. t. '80, APK 12-'9O, i.z.g.
St., ’ 1.650,-. 045-230346.
Te k. Toyota STARLET,
techn. in orde, bwj. '79, APK
1-'9l, pr. ’1.250,-. Tel.
045-318631
VW GOLF 1.6, 3-drs, 1984,
blauw, i.pr.st. ’11.750,-.
045-444510.
VW GOLF diesel, bwj. '80,
kl. rood, met olie-vrije motor,
APK 8-'9O, ’2.650,-. Zeer
leuke auto. Tel. 045-323178
GOLF 1.3 GTI look zeer
mooi, 68.000 km, ’ 5.500,-,
Rotterdamstr. 24, Heerlen.
VOLVO 340 GL '87 Sedan
1,7 ltr. in st.v.nw. slechts

’ 14.500,- tel. 04490-12138
Te koop VOLVO 244 DL t.
'80, kl. rood, LPG, APK 2-
91, auto verkeert werkeli|k
in perfecte staat. Weg. omst.
’3.650,-. 04490-29612.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Hyundai Pony nw. model,
autom. '85 f 6.500,-; Ka-
dett 1200 Stationcar 5-drs.
'85; 3X Corsa '84 '85 '86;
Kadett 1600 autom. '85;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLi '85; Ford Fiesta 1.1
'87; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs '87; Mazda 323
'82; Ford Escort autom. 86;
VW Golf CL 1300 '86; Maz-
da 626 '80 ’2.600,-; Opel
Ascona '79 ’ 2.000.-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Te koop Toyota COROLLA
1800 GL Diesel, '85, 4-drs.,
72.000 km gelopen,
’9.000,-; Mercedes 300 D

’ 6.500,-; Renault 4 GTL '82
’1.000,-; Mitsubishi Colt
'79 ’1.500,-. Hommert 24
A, Vaesrade. (Kruispunt
Schinnen).
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen'
045 422610, ook 's avonds

Te k. gevr. AUTO'S alle bwj.
045-420572.
In- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook s-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Toyota Ter-
cel '84; Mitsubishi Galant
GLX 2.3 T.D.83; VW Passat
CL D. 5-bak, '82; Volvo 343
DLS 2.0 t. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Mini Metro '82;
Opel Ascona 20 S aut. t. '80;
VW Kever, in nw. st, '74; VW
Golf '81; Ford Fiesta 1300 S
i.z.g.st. '78; Datsun 120AF2
coupé '78; Opel Kadett 1200
S '81; Ford Fiesta 1100 L
Bravo '81; Datsun Cherry
'80; VW Polo '79 i.z.g.st.
Triumph acclaim HLS '83;
Audi 80 1e eig. '80; Renault
18 TS Combi '81; A Manta
GTE, i.z.g.st. voor liefheb-
ber; Inkoop, verkoop, finan-
ciering. Diverse inruilers.
Akerstr. N. 52C, Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.

Let op! Speciale Nieuw-
jaarsaanbiedingen. Voor
een betrouwbare en betaal-
bare auto: Autobedrijl
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wil
'86 ’20.900,-; Kadett 1.3
LS antraciet '87 ’ 15.900,-,
Kadett 1.2 LS, zilvermetal.
'85 ’11.250,-; Kadett 1.2
goudmet. '82 ’ 5.900,-;
Opel Corsa 1.2, rood type
'88 ’ 13.900,-; Ford Siërra
2.0, 5-drs. blauwmet. LPG
'85 ’13.750,-; Escort XR3 i
met uitbouwset, wit '83
’10.900,-; Escort 1.6 GL,
blauw, div. extra's ’ 5.900,-;
Fiesta 1.1, rood, katalys. '88

’ 13.750,-; Fiesta 1.1 rood-
met. '82 ’4.900,-; VW
Caddy Diesel wit '85. Inruil
en financiering mog. Garan-
tie en service in eigen werk-
plaats. Tevens het adres
voor reparatie en onderhoud

BMW 320-6 '79 ’2.950,-;
BMW 320-4 '79, ’2.500,-;
Ford Taunus 1.6 '80
’2.750,-. INr. mog. 045-
-211071, Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.

MOBIELE WARMTE I
Propaan gestookte heaters

oliegestookte infraroodstralers
elektro heaters.

WARM AANBEVOLEN

Nu al 25 iaareen begrip Ij voor kwaliteit en service!

Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto- i
mobielen. Mercedes 250 D
'87 div. extra's; Ford Scorpio
28i autom. div.l extra's '85;
Mercedes 200 123 '83; Re-
nault R5TS '82; BMW 320 4
cyl. '80; BMW 320 6 cyl. '81;
Opel Manta 20 GTE div. ex-
tra's '82; Mitsubishi Galant
'81; Mitsubishi Sapporo '79;
Ford Sierra 16 '85; Opel
Corsa 11 '84; Fiat 65 CL Rit-
mo '82. Inruil, financ. garan-
tie. Autoh. FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.
Te koop doorlopend div.
schade-auto's o.a. Merce-
des 190 D '84; Opel Kadett
GSI '86; Opel Kadett 18 S
'88; Manta 20 GSI '89; Golf
D '86; Mazda 300 ZX '88
enz. Auto FRANKEN V.O.F.
Ganzeweide 59, Heerlen.
045-216475.
G.G. Auto's biedt aan; Re-
nault 5 nieuwste model, 8
mnd. jong m. veel extra's
’6.000,- onder nw.pr.; Opel
Kadett 1600 GT '86 als
nieuw; Ford Escort 1.4 CL
m. sportwielen e.d. '87; Ford
Siërra 2.3 GLD m. ruilmotor
'84; Honda Accord Sedan
12 kleppen-motor '85; VW
Polo C m. extra's ’ 7.700,-;
Citroen BK '84; Volvo 340
GL '83; Toyota Tercel auto-
maat '84 m. schuifd.; Mitsu-
bishi Colt GLX '83 m. over-
drive; Opel Ascona 16 S '83;
Saab 900 GLE automaat
'82; Suzuki Bus m. geel ken-
teken ’5.900,-; BMW 316

’ 3.900,-; Mazda 626 coupé

’ 5.900,-. Garantie-lnruil-
Financienng. G.G. Auto's,
Heerenweg 286, Heerlen.
Tel. 045-224172.
Suzuki Alto '86; VW Golf
1300 '87; VW Golf Diesel
'87; Ford Orion '85; VW
Passat Diesel '81; Toyota
Celica '84; Opel Kadett 1300
GS '86; Opel Kadett Sedan
aut. '86; Audi 100 Avant type
'87; Audi 100 Diesel '84; La-
da 2105 '82; BMW 524 TD
'85; BMW 320 I '86; BMW
316 rood '85; BMW 316 wit
'85; BMW 316 div. extra's
'84. Autobedrijf REUBSAET,
Op de Vey 47-49 Geleen.
Inr., gar., financ. Tel. 04490-
-44944. Uw adres voor APK-
keuren. Alle autorep.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Ford Scorpio 2,5 CLD '87 1e
eig. wit nw.st. ’ 20.750,-;
Ford Sierra 1.6 Laser combi
'85 1e eig. rood ’ 12.750,-;
Ford Sierra 2.0 Gl '84 cham-
pagne ’11.000,-; Ford Es-
cort XR3i '84 zwart zender-
uitv. ’ 14.750,-; Ford Escort
1.3 L '84 1e eig. blauw

’ 9.500,-; Mercedes 230E
'86 1e eig. groen 70.000 km

’ 36.000,-; Mercedes 280S
aut. '84 blauw veel ace.

’ 22.500,-; Mercedes 240
TD '79 1e eig. blauw
’7.500,-; Saab 900 Sedan
'86 1e eig. grijs LPG

’ 14.500.-; BMW 320 i '86
1e eig. antraciet nw.st.
’24.750,-; BMW 525 E'85
1e eig. bronzit ’ 13.500,-;
BMW 316 aut. '82 zwart
LPG ’ 7.500,-; Citroen BK
RE '86 1e eig. ivoor
’9.750,-; Citroen Visa 14
TRS '86 1e eig. blauw
’8.750,-; Mitsubishi Galant
Turbo D '86 1e eig. wit
’13.500,-; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '84 1e eig.
blauw ’ 7.000,-; Mitsubishi
Galant 2.0 combi '84 beige
’6.500,-; Lada 2105 '86 1e
eig wit LPG ’ 5.000,-; Lada
2105 '82 1e eig. beige
’2.500,-; Alfa Sprint 1.5 QV
'85 zwart ’8.500,-; Mini
Metro Surf '85 1e eig. blauw
40.000 km ’5.750,-; Opel
Manta 2.0 '80 compl. uitgeb.
’4.500,-; Opel Rekord 82
blauw ’ 3.750,-; Opel Ka-
dett 1.6 D '83 grijs ’ 6.500,-;
Volvo 340 aut. '83 1e eig.
groen nw.st. ’ 5.750,-; Vol-
vo 340 aut. '86 1e eig. rood
’13.000,-; Volvo. 340 2.0
'84 1e eig. wit ’ 6.500,-; VW
Kever '72 rood nw.st.
’4.500,-; Peugeot 505 GL
'86 ivoor LPG ’ 10.500,-;
Ford Granada 2.3 Combi '80
brons ’ 2.500,-; Volvo 340
'80 1e eig. groen nw.st.
’2.500,-; Renault 25 GTS
'85 wit ’ 11.500,-. Tal van
goedkope inruilauto's. V.
SINTMAARTENSDIJK-
Auto's, Trichterweg 109
Brunssum. 045-229080
(verbindingsw. Brunssum-
H'broek).
Te k. mooie BMW 728,
schuif/kanteld, sportw., '79,
5-gang, ’3.750,-. 045-
-228332.
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
penj Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal :
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049. ]
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Onderdelen/ace.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

Bedrijfswagens

Bedrijfsauto's
Zowel open, gesloten,

meubel en kiepper.
Mercedes 207 D; Mercedes
307 D; Mercedes 407 D;
Mercedes 508 D; Mercedes
608 D; Mercedes 809 D;
Mercedes 813 D; Mercedes
814 D; Merceds 1417 D; VW
LT 35 D; VW LT 40 D; VW
LT 45 D; VW Caddy Diesel
'85.
W. Feyts Auto's
Vaesrade 61, Vaesrade.

Tel. 045-243317.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Brom)fietsen
VESPA Ciao te koop 10 we- PUCH Maxi blauw/wit, als
ken oud met verz. ’750,- nw. Kerkraderweg 166,
04406-12875. Heerlen.

Vakantie en Rekreatie
JAARSTALLING (afgeslo- Een PICCOLO in het Lim-
ten) voor caravans, boten burgs Dagblad helpt u op
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus weg naar snel succes. Bel:
BTW. Tel. 04492-2601. 045-719966.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niel
ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

Party-Line
06-320.330.10

TELEFONEREN MET ZN TIENEN TEGELIJK 50 Ö
Party-Line Amsterdam en omgeving....o6-320.330'
Party-Line Den Haag en omgeving...o6-320.330J

Wij zijn al open om 13.00 uur tussendeur en voorpjj
aanwezig. Lea, Babette, Carina, Gizi, Greetly verwa"

u. Div. mogelijkheden, SM-kamer aanwezig.

Madame Butterfly
Hommert 24, Vaesrade, gem. Nuth. ___J

Diana Escort
045-320343/320323
Harry's Gaybox

06-320.330.11
Gaybox Amsterdam... 06-320.330.33
Gaybox Den Haag... 06-320 330.44

Voor opwindende gesprekken en nieuwe vrienden! 50J

Privéhuis Michelle
Girls, Girls, Girls

045-228481/045-229680
De Nationale

8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis
live-info: 013-321395.

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

320*323*45
Ervaren tante 50 c/m 06-

Love
onbeperkt relaxen met 8
erotische hete modellen

voor ’ 200,- all-in.
Geop. 12.00-02.00. Baltha-

sar Floriszstr. 37HS Am-
sterdam. De enige echte

06-320.324.82

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Sex Royal

06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Je Rijpe
Buurvrouw

vertelt jou live haar
slippertjes... 50 et pm -06

320.331. 23
i; Topsex
1 de lekkerste; 50 et pm 06

t 320.325.25
Homo Live

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste!

\ 06-320.330.12 -50 c/m

06-Sex
Betty

hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug op school

06-320.320.08
Live Sex Relax

Box
06-320.324.06

add.prod. 50 et p/m

Grieks
Marcha 50 et p/m 06-

-320.325.55
Gay Bizar

Niets gaat deze hete
jongens te ver!

06-320.350.67 (50cpm).

S.M. Box
' 06-320.330.70

Talk.prod. 50 et p/m

Sexlijn 50
Mooiste Meisje 50 et p/m 06-

-320.320.50
Men Only

Luister hoe dit meisje u via

' de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50 c/m

Sexlijn 10 ■
50 et p/m 06-

320.320.1(1
Gratis PornokalenderJ; >H
llona's Live-B^ I

Luister naar de spanner*
(live opgenomen) gesp"*

ken tussen Ilona en w Mt
bloedhete beller fl

06-320.350.60 (50 C^jMJ
Lesbi Live I

Twee hete meiden gaall M\
het uiterste! M\06-320.323.12 - 503Ü M

Sex v.d. 1e d^ S
verhalen uit de hete o*j> Jdoos. 06-320.350.63jAM

Homo Arthur fl
De lekkerste homo v3lflNederland ;(
06-320.350.66 - 50J>_!|M

Sex SuperlijneH
Real hot! 320 320._^H
Lesbi 28! 320.320.2t■
Lolliepop! 320.322.3"J
Pervers! 320.324.00 VJSexburo! 320.324.0 ■
Gay Line! 320.327.0- B

Teenagers 320.332.5-" ■
06- 50 ct.p.m I

sexpletterbox
voor plattesexü 06- JH

320.325.14 onverdraggMl
lekker! alleen echt- ■

sexliefhebbers! 50MBB
Bij ons kan en mag a ■1990sexboxjl
06-320.325.16 voor ' Ien vaker sex!! 50 cp^ ■Dirty, dirty!! ■
Knal! boemmm.pflf' I

grrknonkk! '90 bong-MjJM
'90 nieuw knal bom b°!qjj
stoeffff. bangbongbam ' I

alles voor een ■
Nieuw sexjaaf I

'90 06-320.325.34 - 50JgM
Wil je lang van sex JHgenieten? bel dan de ■

sexelixersbox
heerlijk!? 06-320.32 I

kusjes namens de meisr I
sandra. 50 cpm. a I

—"~i_ IEen nieuw begin! maar" ■
oude gewoonte blijft!!Ü!

en sex is lekker! de '\
VOORHETZINGENDt' ■

KERKUITBOX ■
06-320.330.58. 1

alles mag ook in 1990 jjjaß
Probeer eens iemand, I

anders? vreemd gaafl^jH
best lekker!! je vind alle STB

geneugtens op de I
sexgerichtboX

06-320.330.59 I
50cpm porno! JM

Bel je eigen I
Provinciebox I

BABBEL, KLETS, RATÉ1- I
RODDEL I

bel voor limburÖl
06-320.330.86 I

Viditel pag. 611 -50 ctj^M
Niet doen! astublieft f*°c',smeer. OooohL.te laat. so* j

schat
06-320.322.77- 50ctP^

Hard Sexü
pijnlijk! Nee toch! \

En toen, werd ik aangesp'^
ken door zon sexuele gla

janus!!
06-320.320.23 sexst, se**

sex! 50 et p/m

nombre hombjs|
Toen ik 'n trekje van d*

garet had genomen beg°%,
licht in 't hoofd te voelen- *■

toohohohoh *06-320.320.13- 50ctp'
t

Callouita
Wil iedereen op zn be%

wachten!? Ik raak over "V
toeren en glij van mijn Kru

ja nu ik ,<*,
06-320.325.33 - 50 et P'"

de beurtlijn^j
Al spreekt ze 'n taal dief

niet begrijpt, sex, echte f.
daar heb je geen taal Dl

nodig! ..
06-320.325.22 - 50ct P n

zoenbabwe^
Voor massage!?!? bel je

massagebox .
voor massage van top '’teen 06-320.325.20JgV
Escort Debby

dagelijks van 20 tot 04 u'i All-in tel. 045-451614^
! Voor Piccolo's

zie verder pagina 14
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USSELSTEIN - De talentvolle
Hub Kessel worstelde in de 48-
-kg-klasse gedegen partijen. Drie
touche-overwinningen brachten
hem in definale tegen Ruud Bras
van De Halter uit Zaandam. In
deze finale was Kessel heer en
meester en toucheerde de Zaan-
dammer na amper 2/2 minuut zo-
als hij wilde. Bras werd in deze
klasse tweede en Ab van Haaren
van Olympia Utrecht derde.

In de62-kg-klasse kwam Simson
Schaesberg uitermate sterk voor
de dag. Het was erg jammer dat
de latere kampioen Silvio Meijs
reeds in de eerste partij op zijn
clubgenoot Marcel Quaedvlieg
stuitte. Silvio was uitstekend op
dreefen versloeg zijn clubgenoot
Quaedvlieg met 3-1 op punten.
Uiteindelijk werd Meijs in zijn
poule eerste en Quaedvlieg twee-
de. In een schitterende finale
slaagde Silvio Meijs erin om Van
de Pieterman van KDO uit De-

venter in een zinderende finale
met 3-1 op punten te kloppen.
Hij werd dus Nederlands kam-
pioen. Marcel Quaedvlieg had
geen enkele moeite om in de
strijd om de derde en vierde
plaats Utrechtenaar Van de Post
te kloppen.
In de 68-kg-klasse leek Peter
Snijders op de titel af te steve-
nen. Streng optredende scheids-
rechters zorgden er evenwel voordat Peter Snijders in twee partij-
en twee waarschuwingen opliep
en zodoende kansloos werd voor
de eindstrijd. Ook in de 82-kg-
klasse zagen de toeschouwers
spannende wedstrijden met Re-
né Geelen en Arno Postma (bei-
de van Simson Schaesberg) als
pure favorieten. Helaas ging ook
hier een partij tussen beide club-
genoten Postma en Geelen die
Geelen uiteindelijk met 3-1 in
zijn voordeel besliste. In de fina-
le tornde René Geelen op tegen
Wil Peters van Olympia Utrecht.
De Utrechtenaar won de finale
met 3-1 op punten.

" Trainer Postma poseert trots temidden van zijn 'gouden'
beschermelingen Hub Kessel (links) en Silvio Meijs.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Sittardia blijft koploper na winst bij Esca

V en L klopt
landskampioen

Van onze medewerker JOHN BANNIER

y^LEEN - In de zaalhandbaleredivisie bij de heren blijft. yZ/Sittardia aan de leiding. De Sittardse ploeg won gister-
v' lc*dag met 20-23 in Arnhem van debutantEsca. Omdat achter-over Tachos zaterdag al met 28-19 van Hellas won, blijft de
,j 0rsProng van de ploeg van trainer Jo Maas een punt. Zater-0^; staat in Waalwijk de topper tussen de twee titelkandidaten
P het programma. Herschi/V en L versloeg kampioen E en O
j, Tassend met 25-20 en Kwantum Blauw Wit zakte verder weg

0r met 18-22 van Aalsmeer te verliezen.
b
goJschi/V en L deed gistermiddag
ove zaken. Het was een verdiendeler'i-/inmnë voor de Ploeg van trai-

Rietbroek. V en L is bezig
kat f6n oPvallend goede serie: de
"on Ver wedstrijden werden ge-

nrien en mede daardoor klom V

en L naar de vierde plaats op de
ranglijst.
Het was bewonderingswaardig om
te zien hoe de door blessures ge-
plaagde ploeg, Gino Smits, Bart
Wanders en Cor Vincent zitten in de
lappenmand, zich tegen E en O ma-
nifesteerde. Het was niet de zwakte
van E en O maar de kracht van V en
L dat E en O afgetroefd werd. Trai-
nerPim Rietbroek: „Wij hebben het
E en O taktisch zo moeilijk gemaakt
dat de ploeg niet in haar normale
spel kon komen. Wij hebben er dus
voor gezorgd dat het spelvan E en O
er zwak uitzag".

V en L liet er geen gras over groeien.
Vanaf het beginsignaal zette het E
en O onder druk en vanaf de negen-
de minuut, de stand was toen 3-3,
holden de noorderlingen achter V
en L aan. De Geleense ploeg troefde
de titelverdediger op alle fronten af
en de 14-8 ruststand was niet eens
geflatteerd.

Na de pauze even een terugslag bij
de Geleense ploeg. Nadat Jan Wil-
lem Hamers, hij scoorde niet alleen
elfm#al maarkomt ook steeds beter
in vorm, al snel 15-8 scoorde maakte
V en L tien moeilijkeminuten door.
E en O profiteerde hier slechts ten
dele van en kwam terug tot 16-14.
Op dat moment besloot Pim Riet-
broek om Joop Fiege mandekking
te geven. Aschwin Versteegden
nam die taak op zich. Pim Riet-
broek: „Alhoewel van Fiege weinig
uitging kwam hij in die fase een
paar keer goed door waardoor Be-
rendsen aan de cirkel steeds vrij
kwam en kon scoren. Met die man-
dekking probeerde ik dat gevaar in
te dammen, hetgeen ook juist
bleek". V en L liep vervolgens weer
uit naar 18-14 en kon de resterende
twaalf minuten dewedstrijd contro-
lerend uitspelen.

Volleybalsters
wisselvallig

~~ Het Nederlandse vrou-
Hj.. volleybalteam heeft het inter-
stad°2ale toernooi m de Westduitse
tteri remen afgesloten met een ne-|tta' aaS- De formatie van de Chinese
Kiirfr an§ verloor de laatste wed-
lljjoLmet 1-3 van Tsjechoslowakije.
jd0 Nederlandse team legde daar-r beslag op de zesde plaats.
b

d5wisselvallige spel bleef het han-
Vd erk van °ranJe- Voor Neder-
V Q_/ Solden de duels in Bremen als
genr°.ereiding op de twee duels te-
il ,'inland later deze maand. Daar-
in ,an> of zoals de bond zegt dient,
Wo errung aan het B-wereldkam-
,Jj jnschap worden afgedwongen-
ty6r'toernooi in de Bondsrepubliek
j^ ,d gewonnen door de Sovjetunie.
sia„e finale werd Cuba met 3-1 ver-een.

sport in cijfers
I&LLEYBALen' 'n'ernaf'onaa' toernooi vrou-
(B ïï TsJechoslowakije - Frankrijk 3-2blllt 15"4 15"12 10"15 15"n)' Bondsrepu-
C f* - Sovjetunie 0-3 (6-15 3-15 11-15),
8) M " DDR 3"2 <1315 15"5 9"15 15"9 15"
7j' - Canada 3-0 (15-4 15-8 15-
-15 r 'na,e: Sovjetunie - Cuba 3-1 (10-15
b~o 15-10 15-5) om 3e plaats: DDR -
17 ?^republiek Duitsland 3-2 (15-6 16-

-slo 9"15 15-11) om 5e plaats: Tsjecho-- 15 "akije - Nederland 3-1 (10-15 15-12
ft-i 15"7) om 7ePlaats: Canada - Frank-yK 3-0 (15-5 16-14 15-9).

gjfriEK
(P<?u ren mannen 10.4km: 1. Krotwaar
(Ph Ei"dhoven) 33.30, 2. Van Wansum
<S_T-enix Utrecht) 33.35, 3. Klomp. Print) 33.53, 4.. R. Jaspers (Unitas Sit-
j a' 34.05, 5. Schut (PSV) 34.19, 6. M.
! "Pers (Unitas) 34.35. Vrouwen 4075 m:
Vas??erner <HAC Helmond) 15.58, 2.Wiüu Jk(AVV 84 Oudenbosch) 16.08,3.
16i7 man <Achilles Top Kerkrade)
fc-lri "t^. ~e, indoorwedstrijden: vrouwen: 50
CQ *" Cooman (ATC'7S) 6,50; 60 m: 1.
({j^an 7,46. mannen: 50 m: 1. De Mol
4*l s' Utrecht) 5,99, 2. Mellaard (AAC,
sterdam) 6,00; 60m: 1.Mellaard 6,86.

JELRENNEN
jT^rsfoort, nationale veldrit voor
d 'ateurs: 1. De Vos, 2. Frank Groenen-
cha VP °-25, 3. Der Kinderen 0.30, 4. Ri-
'"4B Groenendaal 0.35, 5. Gerritsen

c£LP
su ^Dad, toernooi der kampioenen,
'36 kd na derde ronde: 1. Azinger 203
3 ( ?°-69), 2. Baker-Finch 205 (66-67-72),
ra ,~cavecchia 206 (70-68-68), 4. O'Mea-
-6 $>< (69-73-65), 5. Hoch 208 (69-68-71).
H^orman en Grady 209, 8. Stewart en

211, 10. Frost en Tway 212.

Sittardia
VGZ/Sittardia behaalde een mooie
overwinning in Arnhem tegen de-
butant Esca. Na een 7-9 ruststand
kon Esca tot elf minuten voor het
einde bijblijven. De stand was toen
16-16. Sittardia liep toen uit naar 16-
-19 en het verweer van Esca, waarin
doelman Ben Klaassen uitblonk,
was gebroken. Dat Esca in deze goe-
de en spannende wedstrijd zolang
kon bijblijven had Sittardia aan
zichzelf te wijten. Speler Lambert
Schuurs: „Wij stonden er niet als
team. We waren te individueel be-
zig. Daarby kwam ook nog dat wij
erg slecht afsloten. Dat gafEsca de
moed om bij te blijven. Toen we
eenmaal de kloof geslagen hadden
konden we het duel rustig uitspe-
len". Wien Schmeitz scoorde negen-
maal waarvan acht maal uit een
strafworp.

Blauw Wit
Met Kwantum Blauw Wit gaat het

slecht. Zaterdagavond verloor de
ploeg met 18-22 van Aalsmeer. Een
verdiende nederlaag omdat Aals-
meer bereid was om tot het uiterste
te gaan. In de eerste helft leek de

fBeekse ploeg op de winst af te ste-'
venen maar het gemak waarmee
Blauw Wit de 5-2 voorsprong uit
handen gaf was reeds een indicatie.
J^Fa de pauze, deruststand was 10-12
voor Aalsmeer, kwam Blauw Wit in
'de negende minuut op voorsprong
maar juist in een overtalsituatie
kreeg Blauw Wit de genadeklap.

Een uitstekend op dreefzijndeKees
Boomhouwer boog die 15-14 stand
om naar 15-19 en de nederlaag voor
Blauw Wit was een feit. Toen Ro-
nald Habraken vervolgens mandek-
king kreeg was de wedstrijd gelo-
pen.

" Jan-Willem Hamers
was niet te stuiten door
de E en O-defensie.

Foto: PETER ROOZEN

zaalhandbal

Sc» iflA 26-13
«Vqt^rschi/VenL 11-23

VV^-Foreholte 12-14lW,solt>ox/Swift 17-12
18-16

feSvenL t\tbolte fc!»fe fc 2Sm,, 8- 8?-C Us 8- 7

JVq A 8- 6

fc .
5S* D*visieSi»i!;siiï.lngs 13-12

Q;DGZ/Sittardia 19-16
Hh-L vo 20-13ity^eh/Caesar-Noav 15-22

Auto Caubo lason 16-10

Stand
Tachos 8-13
VGZ/Sittardia 7-11
Hermes 7-10
Animo 8-10
DWS '7- 8
Noav 8- 7
Auto Caubo lason 7- 5
Bevo 7- 4
Wings 7- 4
Delmach/Caesar 8- 2

Tweede Divisie
Posterholt-Herschi/V en L 2

19-16
Swift A-Merefeldia 11-14
AAC-EBHV 19- 9
Esca-SVM 12-15
Achilles-Loreal 9-19

Stand
SVM 8-16
Posterholt 8-14
Loreal 8-14
AAC 6- 8
Achilles 10-8
Herschi/VenL2 8- 6
Esca 8- 5
Merefeldia 8- 4
Swift A 2 8-3
EBHV 8- S

Derde Divisie
Rapiditas-PSV 2 7- 8
Haelen-Heel 12-14
Kwantum Blauw Wit-HW

16- 9

Stand
Kwantum Blauw Wit 6-12
Rapiditas 7- 9
Swift H 6- 8
PSV 2 7- 8
Heel 6- 7
Zephyr 6- 2
Haelen 6- 2
HW 6- 2

HEREN
Eredivisie
Hengelo-Bevo 17-16Tachos-Hellas 28-19
Kwantum Blauw Wit-Aals-
meer ig-22
Hermes-Swift A 14-20
Herschi/VenL-E en O 25-20Esca-VGZ/Sittardia 20-23
Stand
VGZ/Sittardia 11-20
Tachos 11-19
E en O ii_is
Herschi/VenL 11-12

Aalsmeer 11-12
Hermes 11-12
Esca 11-10
Kwantum Blauw Wit 11-9
SwiftA. ll- 8Hengelo n- 7
Hellas 11- 6
Bevo 11- 2

Eerste divisie
UDSV-Holbox/Swift 20-28
EDH-Laren 24-10
Pius X-VGZ/Sittardia 2 17-17Loreal-Saturnus 17-17
Quintus-Tongelre 15-23

Stand
Tongelre 10-18
Holbox/Swift 10-17
UDSV 10-14
Loreal 10-11
VGZ/Sittardia 2 10-11
EDH 10- 9
Saturnus io_ 8
PiusX 10- 8
Noav 10- 8
Laren 10-3
Quintus 10- 3

Tweede Divisie
UDI-PSV 13-15
Rapiditas. AAC 13-18

de Gazellen-UGHV 22-10
Herschi/V en L 2-SVM 15-16

Stand
de Gazellen 8-15
PSV 8-12
AAC 8-12
SVM 8-12
Kwantum Blauw Wit 2 7- 8
Rapiditas 8- 8
UDI 8- 6
Batouwe 7- 5
Herschi/V en L 2 8- 0
UGHV 8- 0

sport

Huub Jöris
ontslagen bij OSC
ii\y.c_rr,Yan onze sportredactierSTERDAM - Handbalcoach
>S 0 "*Öris van net Amsterdamse
Klim in de dames eredivisie uit-

' "it, is na een conflict met zijn
li?k door net bestuur van de

ontslagen. Op de laatste trai-, ."voor de thuiswedstrijd tegen«'Roermondse Holbox/Swift (17-
J Kwamen nog maar vijfspeelsters

De uit Posterholt afkom-
»op6 trainer nad eerder het al gé-
Do i^_?e Swift onder zijn hoede.
'De 1

r moest mJ> nadat diverse,esters opstapten, voortijdig ver-

Geleense ploeg speelt perfecte wedstrijd

Dames Herschi/Ven L
schieten Nilocaf

AMSTERDAM - De cijfers spra-
ken voor zich. Herschi/V en L
won gistermiddag in Amsterdam
voor de competitie in de zaal-
handbal eredivisie bij de dames
met maar liefst 11-23 van Niloc
en blijft zodoende tweede in de
stand achter koploper Aalsmeer,
dat twee punten meer heeft. Hol-
box/Swift verloor met 17-12 van
een eveneens erg zwak OSC.

De dames van Herschi/V en L
speelden gistermiddag een su-
blieme wedsrijd. Wie trainer Piet
Kivit al wat langer kent, weet dat
hij niet zo erg snel content is.
Datgene wat zijn ploeg echter in
het duel tegen Niloc liet zien,
overtrof zelfs de stoutste ver-

wachtingen van Piet Kivit zelf

Piet Kivit: „Ik heb genoten. Dat
was een sublieme pot van de da-
mes. We waren overigens met
knikkende knieën richting Am-
sterdam vertrokken. Het vorig
seizoen stonden we daar met 5-1
achteren wisten toen ternauwer-
nood met 10-8 te winnen. Dit
keer liep het in die eerste helft

echter zo voortreffelijk dat de
5-13 ruststand maar een geringe
afspiegeling was van het ver-
toonde spel. Het was niet eens
geflatteerd geweest als de rust-
stand bijvoorbeeld 20-5 was ge-
weest. Logisch dat ik na depauze
de bank veel heb laten spelen.
Even stagneerde toen het spel,
maar daarna draaiden we weer
als vanouds. We hebben Niloc fi-

naai onder de vloer gespeeld'

Bij V en L, dat zonder de gebles-
seerde Nicole van Thor aantrad,
speelde Philomeen Janssen een
erg sterke wedstrijd. Topscoor-
ster was Carla Kleintjens met
twaalf treffers, waarvan zes uit
een strafworp.

Het duel tussen OSC en Hol-
box/Swift was niet best. Nadat
OSC in de eerste helft een 10-5
voorsprong had genomen hiel-
den beide ploegen elkaar goed in
evenwicht, getuige de uiteinde-
lijke 17-12 eindstand. Swift blijft
daardoor hekkeluiter. Marjo
Smeets scoorde driekeer voor de
Roermondse club.

volleybal
DAMES
Eredivisie
Deltalloyd-Lycurgus 3-2
Zaan'69-Longa's9 0-3
Stand.
AveroOS 8-16
Brother/Martinus 8-16
Gevamy/VVC 9-14
Longa's98-12
Deltalloyd/AMVJ 9-12
Vezeno/Zaan'69 9- 8
Piet Zoomers/DA 9- 8
ATC 8- 4
Etiflex/Ommen 8- 4
Lycurgus 9- 4

Tonegido/V 8- 2
Salora/Drachten 9- 2
le divisie B.
Nokia-Tonegido 2 0-3
VCE-Activia 1-3
EAVV-Symmachia 0-3
Gevamy 2-Letro 3-1
TDK-Flamingo's 3-0
Stand.
TDK/Brevok 10-30
Activia 10-23
Letro/Oikos 11-20
Symmachia 10-17
Gevamy/VVC 2 10-16
Pancr.bank/VCH 11-16
EAW 10-13
Nokia/Valbovol 10-13
VCE/Boxmeer 10-12
Tonegido/V 2 10-12
Hovoc 10- 6
Flamingo's 10- 5
2e divisie C.
Rapid-Sarto P 3-2
SVO-Facopa 0-3
Peelpush-Nashua 3-2
Pancr.b. 2-Civitas 2-3
Rooyse-Torpedo 1-3
Dr.Pepper-Udenhout 3-2
Stand.
Rapid 10-29
Sarto/Pellikaan 10-27
Facopa VC Weert 10-24

DVO 10-17
Pancr.bank/VCH 2 10-16
Peelpush 10-16
Nashua/VCG 10-13
Civitas 10-12
Torpedo 10-12
Udenhout 10- 7
Dr.Pepper/Were Di 10- 4
Rooyse VK 10- 3
3e divisie E.
Jokers-Moonen Pap. 2-3
Dynamic-Nuvoc 3-2
Pancr.b.3-Datak 3-1
Rooyse 2-Letro 2 0-3
Sonderm.-Rapid 2 1-3
Stand.
Pancr.bank/VCH 3 11-32
Moonen Papier/VVK 10-25
Letro/Oikos 2 11-23
Bach SV 9-17
Rapid 2 10-16
Datak/VCL 10-15
Sondermeyer/SVL 10-15
Jokers 10-12
Dynamic 10-10
Nuvoc 10- 8
Rooyse VK 2 10- 7
VCE/PSV 9- 0
3e divisie F.
SetUp-SartoP2 1-3
VOY-Swinta 3-1
IKS-AKS 1-3

Mytilus-Tonney L. 3-0
TDK2 Morres3-l
Stand.
Odulphus 9-27
TDK/Brevok 2 10-25
Mytilus 10-22
AKS 10-19
VOY 10-17
Morres/Hulst 10-13
Sarto/Pellikaan 2 10-11
IKS'72 10-10
Set Up/P 10-10
Tonney Leynse/EVVC 10- 9
Datak/VCL 2 9- 8
Swinta 10- 6

HEREN
Eredivisie
Reflex-Rentokil 1-3
Deltalloyd-TDK 3-1
Normis-Nashua 3-1
Acco-Brother/M. 1-3
Brezan-Detach 2-3
P.Zoomers-Gevamy 3-1
Stand.
Normis/Orion 8-14
Rentokil/ZVH 8-12
Brother/Martinus 9-2
Deltalloyd/AMVJ 9-12
Detach/Animo 9-12
TDK/Brevok 9-12
Nashua/VCG 9-10

Acco/Dos 9- 8
Piet Zoomers/DA 9- 6
Brezan/SSS 9- 4
Reflex 9- 4
Gevamy/WC 9- 0
le divisie B.
Linne-Varel 1-3
Datak-Kompro 0-3
EAVV-Nashua 2 3-0
Vrevok-USS 3-2
Tornado-Radius 3-1
Stand.
Varel/CW 10-27
EAVV 10-24
Kompro/HBC lt-20
Linne 10-17
Radius 10-16
Vrevok 10-15
Tornado 10-14
Nashua/VCG 2 10-12
USS 10-11
Odulphus 9- 7
Rijnmond 9- 7
Datak/VCL 10- 7
2e divisie C.
v.Tartw.-Moonen P. 3-0: Datak 2-Jola 2-3: Super-Peelpush 3-2

! Pancr.b.-BCS Comp. 1-3
: Velden-Polaris 3-0: Activia-Gevamy 2 2-3
i Stand.

BCS Comp.Serv/DS 10-25
Super/Roosendaal 10-22
Activia 10-21
Velden 10-19
Peelpush 10-18
Jola/Olympus 10-H-Gevamy/VVC 2 10-16-
-v.Tartwijk/VCH 10-15Moonen Papier/VVK 10-11
Pancr.bank,VCH 10-11
Polaris 10-4
Datak VCL 2 10- 1
3e divisie E.
SEC-Furos 0-3
VCE-Kompro 2 2-3
Wevoc-Janssen Z-9
Pancr.b.2-Vocas 1-
RooyseVK-Ledub 3-0
Facopa-Rapid 3-0
Stand.
Rooyse VK 10-26'
Vocas 10-_24
Ledub 10-22
Pancr.bank/VCH 2 10-21
Janssen/VC Hom 10-17
Facopa VC Weert 10-15
Kompro/HBC 2 10-14
Rapid 10-13
Wevoc/Wh 10-U
VCE 10- 9
Furos 10- 5
SEC/V 10- 0

Boksfinalein
Maastricht

Van onze medewerker
HEERLEN - District zuid van de
Nederlandse boksbond heeft het
programma samengesteld voor de
Zuidnederlandse kampioenschap-
pen. Het programma omvat zes
wedstrijdavonden waarbij de fina-
les in Maastricht (MTS) worden ge-
houden. Voor dezewedstrijden heb-
ben bijna negentig boksers inge-
schreven.

Het programma van de Zuidneder-
landse kampioenschappen ziet er
als volgt uit: 13 januariBreda, 20 ja-
nuari Multifunctioneel Centrum
Hoensbroek, 27 januari Helmond, 3
februari 's-Hertogenbosch, 10 fe-
bruari Brunahal in Brunssum en 17
februari sporthal Belfort in Maas-
tricht.

Vergeten toppers melden zich terug

Tennisjaarbegint
met verrassingen

BRISBANE - De opening van
tennisjaar 1990, met toernooi-
en in Brisbane, Wellington en
Adelaide, gaf de verrassende
terugkeer van een aantal ver-
geten toppers te zien. In Bris-
bane liet de Sovjetrussiche

Natalja Zvereva eindelijk weer
eens wat van zich horen. Na-
dat zij in de halve finales een
einde had gemaakt aan de op-
merkelijke reeks overwinnin-
gen van Brenda Schultz uit
Heemskerk, zegevierde Zvere-
va in de eindstrijd gemakke-
lijk over de Australische
McQuillan (6-4, 6-0).

Eveneens in Australië, in Adelaide,
meldde Thomas Muster zich terug
aan de top. De Oostenrijker zege-
vierde in het eerste toernooi onder
de auspiciën van de ATP in de finale
over de Amerikaan Jimmy Arias:
3-6, 6-2, 7-5. Eerder was Muster te
sterk geblekenvoor de als eerste ge-
plaatste Spanjaard Bruguera.

Voor Muster was het de eerste toer-
nooizege nadat hij vorig jaar april
bij een auto-ongeluk in Miami Be-
ach, een dag voordat hij de finale
moest spelen van het toernooi -in
Key Biscayne, het slachtoffer was
geworden van een dronken automo-
bilist. De knie van de Oostenrijker
leek dusdanig gekwetst, dat zyn
loopbaan voorbij leek. Met veel in-
zet en keihard trainen, bewees Mus-
ter in Adelaide het tegendeel.

Slechte dag Hoger Jaspers bij ZK veldloop

Luc Krotwaar
prolongeert titel

SOMEREN - De griepepidemie liet
duidelijkesporen na in het zuidelijk
veldloopkampioenschap te Some-
ren. Cracks als Bob Dielis, Jack van
Bladel en Jan van Rijthoven lagen
ziek in bed, terwijl Roger Jaspers,
de Limburgse favoriet bij uitstek
door het virus een slechte dag had.
Zodoende had de jonge PSV'er LucKrotwaar weinig moeite om zijn
titel te prolongeren.

De razendsnelle Krotwaar (hij loopt
de 800 meter binnen 1.50) nam in de
eerste kilometer al een voorsprong
van honderd meter op Jaspers.
Toen Krotwaar wat gas terugnam
om op ademte komen, wist de 38-ja-
rige John van de Wansum het gat in
mum van tijd te dichten. Jaspers
kon niet met hem mee omdat hij
vergeefs op detweede adem wacht-
te. Van de Wansum liep voor een
Utrechtse club en telde daarom niet
mee voor detitel. Krotwaar kon dus
ontspannen 'meehobbelen' en hem
kort voor de finish gemakkelijk pas-
seren.

Roger Jaspers had het ook in het
achtervolgende groepje verre van
gemakkelijk. In de laatste ronde
moest hij de verrassend sterke Ro-

nald Klomp nog laten gaan. Een
schrale troost was dat zijn club Uni-
tas opnieuw het clubklassement
won. Trainer Jan van Uden vond
dat Jaspers te veel wedstrijden in de
benen had en zich te weinig had la-
ten zien op de zo nuttige zaterdagse
training op de Heerlerheide.

Mede door het griepvirus bleef het
aantal Limburgse winnaars tot twee
beperkt. Valerie Berben van AV
Weert won gemakkelijk bij de
B-meisjes, Vivian Ruyters deed
voor Unitas hetzelfde bij de A-meis-
jes. Ruyters zorgde voor een kleine
sensatie door te winnen van de
Haagse Stella Jongmans, die brons
had veroverd op het EK voor junio-
ren.

Miniware BSW
troeft Donar af

Van onze medewerker
GRONINGEN - In de basketbal-
competitie behaalde Miniware BSW
een belangrijke 76-79 overwinning
op VGCN Donar. Tegen de mede-
concurrent voor de play-offs zette
de door blessures uitgedunde Weer-
ter ploeg een perfecte prestatie
neer, ofschoon het tot de laatste se-
conde spannend bleef in de Gronin-
ger Evenementenhal.

Claude Williams voltooide een ech-
te 'tripple doublé' (tweecijferige re-
sultaten) met zijn 21 punten en
groeide uit tot beste man van de
wedstrijd). In de tweede helft (rust-
stand 39-38) werd de Weerter Ame-
rikaan scorend gesteund door spel-
verdeler De Jager, die van drie-
punts-afstand de wedstrijd voor Mi-
niware openbrak.

Morgen komt koploper Commodo-
re in Weert op bezoek. Volgens Mi-
niware-coach Konings staat de
ploeg uit Den Helder 'op scherp.
Dat hoeft geen probleem te zijn, om-
dat er ondanks detalrijke blessures
een positieve sfeer heerst bij Mini-
ware. De wedstrijd tegen de rege-
rende landskampioen wordt ge-
speeld in sporthal Boshoven en be-
gint om 20.00 uur.

Torn Nijssen
In het dubbelspel was er enige re-
den tot vreugde voor Michiel Scha-
pers. Hij bereikte met de Westduit-
ser Mronz de eindstrijd, maar ver-
loor daarin van Castle/Odizor met
6-7, 2-6. Voor Torn Nijssen was wei-
nig eer weggelegd in Adelaide. Hij
had last van bloedblaren aan zijn
hand en verloor al in de eerste ronde
van de Fransman Fleurian met 6-3;
6-0. In het herendubbel vormde hij
een combinatie met de Australiër
Marc Woodforde die tot de huidige
top in het dubbelspel behoort. In de
kwartfinale werden zij echter uitge-
schakeld door de Brits/Nigeriaanse
gelegenheidscombinatie Castle en
Odizor met de cijfers 7-6; 6-3.

In Wellington, Nieuw-Zeeland, ze-
gevierde Emilio Sanchez. De als
eerste geplaatste Spanjaard ver-
sloeg in het weekeinde achtereen-
volgens de Italiaan Cane en de Ame-
rikaan Reneberg, de laatste met 6-7
(3-7), 6-4, 4-6, 6-4, 6-1. In een invita-
tietoernooi in het Australische
plaatsje Salamander Bay zorgde de
Zuid-Afrikaan Van Rensburg voor
een paar verrassingen. Hij won het
evenementje door triomfen op
Lendl, Pernfors en Steeb.

Tielman-Bokhorst
Jenny Tielman en Tony Bokhorst
schreven het categorie I-toernooi in
Lommei op hun naam. Jenny Tiel-
man werd eerste dankzij een walk-
over; tegenstandster Sandra van der
Aa kwam niet opdagen. De SLTC-
speeltster had de finale bereikt door
Rieneke Custers, die eerder Ilse
Leytens uitschakelde, te verslaan.
Bokhorst schakelde in de finale de
nummer negen van België, Pierre
Godfroid, uit met 6-3, 6-4.

Gijs Verheijen slaagde er niet in het
invitatie A-toernooi in Asten als
eindwinnaar af te sluiten. Na over-
winningen op Stephan Ehritt, Jacco
Franken en Frank Stienen verloor
hij in de finale tegen Frans Grim-
bergen, ondanks een goede start,
met 9-7. Bij de dames won Marinka
Bartels in de kwartfinales met 9-6
van GTR/NIP-clubgenote Ilse Ley-
tens, waarna zij in de halve eind-
strijden afhaakte door een 8-9 ne-
derlaag tegen Sandra van der Aa.
In het herendubbelspel in Asten
zorgden Bart Theelen en Stephan
Ehritt voor een Limburgs succes. In
de eerste ronde schakelden zij Pas-
cal Hos en Dirk Jan Schouten uit
met 9-6. In de finale wonnen zij met
9-4 van Bart Gerritsma en Norbert
Salari.

Simson behangen
met eremetaal

(vervolg van pagina 9)

(ADVERTENTIE)

6' SQUASH
BANEN
in Sportcentrum

■:_n*vf ■__■
Terweyerweg 29
Heerlen-Noord (Passart)
Info 045-218590
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Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.

50 c/m

06-320.323.01

River-side-club
Een overdaad aan luxe en hygiëne. O.a. gezellige bar,

spiegelkamers, whirlpools, video, liefdesschommels enz.
E9afslag Echt en Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak. 100 m.
voorbij Camping de Maasterp. Open van ma. Fm vrijd. van

14.00 tm 2.00 uur. Tel. 04755-1854.

Boxsextreem 06-320.320.43
De meest extreme box, 50 c.p.m.

Sexplosiebox 06-320.320.42
De meest explosieve box 50 c.p.m.

-*- :

Contactburo
Yvonne

Vrangendael 154, nabij For-
tuna-stadion. 04490-23203

Paradiso
ma.-vrijd. v.a. 14 uur

Europaweg Nrd. 158.
Landgraaf Tel. 045-317032.

045-326191
Escortservice. All-in.

Escortservice
045-422685

van 12.00 tot 24.00 uur
Begleit Argen Tur

045-459597
Ab 12.00 bis 24.00 uur

"Exclusief"
Industriestr. 13, Kerkrade-W

van 12.00 tot 24.00 uur
045-413887

Joyce
Privé en Escort ma-zat. v.a.
11-24 u. met 3 sexy meisjes

045-411766.
Privéhuis
Donna

Tel. 045-227734 / 229718.
Tev. ass. gevr.

Nieuwe meisjes in
Club Rustica
Cilly, Pamela, Nancy.

v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-
West. Tel. 045-412762.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.
3el rechtstreeks met Lenie!!!

Echt live. Informatie via...
06-320.324.94

(50 cpm)

Privé Cherry
Is weer open 2 nieuwe
meisjes en Mariel Tel.

045-462805.
De sexvonken en spetters
vliegen in het rond bij de
sexnonstopbox

06-320.330.57 niet te stop-
pen die sexbox!! 50 et p/m.

Jezebel
SM-huis: de meesteressen

Alexis en Dominique en
slavin. Info 13.00-20.00 uur.

Tel. 04902-45749.

: bern.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.
Een voorspoedig 1990!!

Ma t/m za. 11.00-24.00 uur
zond. van 15.00-24.00 uur

Privé
Yvonne

Kapelweg 4, Kerkrade.
045-425100.

De grootste kick krijg
je op de

Spaarhetop
Sexbox

! 06-320.332.80 - 50 et p/m
de meisjes staan droog!!

Lesbienes vertellen over
hun leven en... doen het

Life
06-320.330.52 - 50 et p/m

aan de gordel van de
strenge

Meesteres
hangt de leren plak. Bukken.

06-320.326.92 - 50 et p/m

De Trio-Box.
Nee, superjaloers moet
je niet zijn als je vrienden

en vriendinnen zoekt op dit
nummer.

06-320.327.37 (50 ct.p.m.)

Homo
Frank verkleedt zich als

smurf en krijgt... billekoek.
06-320.326.91 - 50 et p/m

Oprechte lesbienes
vertellen wat eindeloze

Liefde
betekent.

06-320.329.25 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek

maar blijf proberen.

De Pornobox
onbeschaamd, maar wel

eerlijk.
06-320.320.51 - 50 et p/m

De Porno-Box
Op de

Bisex-Box
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 ct./p.m.)

Sportknullen
trainen en douchen samen...
daar begint het homowerk.
06-320.329.22 - 50 et p/m

Blonde Louise

Bedient
2 heren tegelijk.

06-320.321.30 - 50 et p/m
Nieuw. Jonge paartjes voor

Echte
Lifesex

06-320.329.24 - 50 et p/m
S.M. ALS

Lesbienes
elkaar streng onder handen

nemen...
06-320.330.17 - 50 et p/m

Volgzame jongedame zoekt
strenge
Man

06-320.330.61 - 50 et p/m
Weer vonden vurige bellers

van de
Orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan.... De sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op 06-320.322.22 -50 et p/m.

Peggy privé
Ma.-Vr. 11 tot 19 uur
Tel. 04490-74393

Tevens meisje gevr.. Anita
Privé met escort. Ook zater-

dags. Tel. 045-352543.

De Sabbelbox
De heetste meiden bellen,
geen bandjes. Live sex!!

06-320.331.69 - 50 et p/m

'90 tot 't eind
met plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Tel. 04490-45814.

’ 50,-all in
Katja Brigit en Stella.

045-423608
Black en White. Het

Hete
liefdesgeluk gebruind.

06-320.326.70 - 50 et p/m

Naturistenbox.
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en ...
te laten gaan.

06-320.327.88 (50 ct./p.m.)
Jenny's

Eerste
sexnacht, met haar... vriend.
06-320.326.72 - 50 et p/m

De wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge.... wordt op
06-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens, de LijfSexbox,
daar durven ze ook en... jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

Sex-Hoorspel. Hete stories..
heet gespeeld.
Naakte
vrouwen.

06-320.326.90 - 50 et p/m

Arme lift
met 2 mannen, en dan...het

eenzame huis.
06-320.323.85 - 50 et p/m
Dame zoekt gave jonge

knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox.

06-320.326.27 (50 ct./p.m.)
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Óp de
40-plus box

fijn en ongedwongen en met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28. 50 et p.m.
Ze komt op hoge

Hakjes
maar onder haar bontjas

draagt ze niets.
06-320.326.73. 50 ct.p.m.

Sandra's kennismaking met
SM, boeiend,

streng
en...ze wil meer....

06-320.329.23. 50 et p.m.

Sex'o'foon
Automatiek

Luister goed: de meisjes
bieden je 'n ruime keuze!

Geef antwoord met je
telefoon! Probeer het eens!

50 et p/m 06-

-320.320.11
wendy-manuela
Nieuw! ook zat. en zond.

Tel. 045-721759.

Kathy's S.M.
Heerlijk en discreet. 6 meis-

jes aanw. Club Elle.
Kapoenstr. 29 Maastricht.
Open ma. vrij. 13-23 uur.

Vera
privé. Tel. 04754-85818

Sabrina Privé
tel. 043-619435

Meisjes
bellen

Schaamteloos. 50 cpm. 06-

-320.321.62
In de kleedkamer.

50 cpm. 06-

-320.323.18
Hard&
Streng

Nieuwe SM! 50 cpm. 06-

-320.325.70

Gluren bij 't
buurmeisje
watje altijd wilde!

50 cpm. 06-

-320.330.80
50 cpm. 06-

-320.323.20
Diana de
Koning

De Porno Ster. 50 cpm. 06-

-320.321.50
Luister naar de lijn en kijk in

het sexblad. 50 cpm. 06-

-320.321.17
Veronique, Veronica en
Verona zijn weer terug.

06-320.326.55
50 et pim

Animeermeisjes
Sexbox

De meisjes doen meer dan
alleen aan je zitten.

06-320.332.60 - 50 et p/m

Gay-Phone
hot Gay stories zoals ze

horen te zijn
06-320.322.06 - 50 et p/m

marion de wilde
belt zomaar mannen,

wat doe jij...?
06-320.326.31 - 50 et p/m

Sex op 't werk
avonturen tijdens werktijd
06-320.328.69 - 50 et p/m

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar...
06-320.326.69 - 50 et p/m

Assistentes
voor hun is niets te veel...
06-320.329.69 - 50 et p/m

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers...
06-320.327.34 - 50 et p/m
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt 105...
06-320.327.35

50 et p/m

Hete meisjes
fantaseren speciaalvoor jou
06-320.322.08 - 50 et p/m

Vreemdgaanders
vertellen alles aan Anja.

Luister...
06-320.322.08

50 et p/m

Anoniem
Marcel en André en iedere

gay doet mee...
06-320.320.21 - 50 et p/m

Mr. Martin
Gay-Tele SM, dans naar

zijn pijpen...
06-320.323.05 - 50 et p/m

Tele-Sex
op zn heet, heter, heetst....
06-320.322.07 - 50 et p/m

Gay-Escort
hot Gay info met de beste

Call-80y5...
06-320.323.04 - 50 et p/m

Lekkere Meid zkt sexcontact

Sex-contact-lijn
06.320.320.33 (50 ct.pm)

Direct snel sexcontact
live-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 et. Pm)

Homo
Zoek je een lekkere Boy?

Gay-Date. 06-320.330.18 -. 50 ct.p.m.
Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44. (50 et. Pm)

Rijpe

Huisvrouwen
doen hete spelletjes

met elkaar
06-320.329.01 - 50 ct.p.m.

Buurvrouw
Chantal

staat op springen. Live-sex.
06-320.328.01 - 50 ct.p.m.

Meisjes spelen
als hun vriend weg is!

50 cpm. 06-

-320.321.18
Zoek je een heet meisje?

Tippellijn
06-320.330.66 - 50 ct.p.m.

Heb je zin in sex?
De erotische

Afsprakenlijn
06-320.325.80 (50 et. Pm)

Flirt-Cafe
Meiden versieren!!

06-320.330.77 - 50 ct.p.m.

Homo
Michael heeft nu zin in ruige

triosex.
06-320.327.01 - 50 Ct.p.m.

Zoek je 'n ondeugende meio
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 (50 et. Pm)

Toppen rollen op de
06-Koffieshop

Topsex en Topsafe
06-320.326.44 - 50 et p/m

Viezerik!!!
Luister: 06-320.327.26

Beken zelf 010-4297085

Club Doma-SM
Live uit Club Doma!!

06-320.323.95 - 50 et p/m
Op de Tippelbox

sexadvertenties
van hete meiden

06-320.326.66 (50 et. Pm)
Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 (50 et. Pm)

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg nrd. 22, Geleen.
Tel. 04490-42315.

Tev. meisjes gevraagd.

(Huis)dleren
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
kl. donker sable. Valkenbur-
gerweg 25 Wijlre. Tel.
04450-4312.
Ruime PAARDENBOXEN te
huur met buitenmanage.
Hooi te k. Eikenrade 8. Tel.
04451-1257.
Te koop GROENENDAE-
LER 2 jr. oud en compl.
aquarium. Tel. 045-230012.
Prachtige NEW-FOUND-
LANDER en bobtail pups
met stamb. 04104-93676.
Weg. omst. lieve HOND 6
mnd. oud, af te halen tegen
kleine vergoeding. Tel. 045-
-414285.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt
laagste prijzen STERILISA-
TIE hond va. ’ 180,-, cock-
tail ent, ’ 32,-. 045-244247.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIER pups. Tel. 04498-
-54002.

Huw./Kennism.
Elke woensdag gezellig
dansen met live entertainer
in ELDORADO Spaubeek.
Tel. 04493-4193.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bern.buro "LEVENSGELUK"

Mode Totaal
Te k. aparte SISSI-bruids-
jurk, mr. 36-38. Tel. 045-
-221109.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Voor het snoeien en
schoonmaken van uw TUIN
en ieder binnenshuis-kar-
weitje: bel 045-272093, na
18.00 uur.

Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829:
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459 753008.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. EIKEN kast m. uitge-
sneden jachttafereel. Tel.
04498-52633.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MNC

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,- Rartln » rtp.m. Gratis transport. Alle nauiu e.u.
merken gebruikte piano's CTCaar

,
-r^cr-,., .’450,- per jaar. Van Urk, STEREO-TOREN te koop

Westersingel 42, R'dam. "!f» als nieuw 044°6-
-010-4363500. l^ö/b.

ZonnebankenZonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TVS,
enorme sort. va. ’ 125,- met
gar. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juiste adres.
TV-Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
KLEUREN-T.V.'S gevr. v.a.
1981 defect geen bezw. ook
video's en stereo-torens en
kleingoed 04406-12875.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Jubileum ’ 100,- KADO op
alle gas- kolen- houtkachels
De Kachelsmid de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
BRANDHOUT, beukehoul
15 m3voor ’ 500,- aan huis
bezorgd, van Thoor, Holstr.
33, Margraten. 04458-1818.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
EETHOEK gevraagd, liefst
zwaar eiken en 1 persoons
bed, tel. 04406-12875.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. eiken BANK-
STEL met leren kussens,
eik. eeth. en eik. element of
vitrinekast. 04490-20324

Diversen

Draadloze
telefoons

va. ’ 225,-. Met beveiliging
en intercom va. ’ 325,-.

Groter bereik va. ’ 495,-.
Gratis aansluiten, V_ jr.

garantie. Ook voor alle re-
paraties. Tel. 04490-80532.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuse's. Tel. 045-353489.
Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek, 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.

Bedankt voor uw
bezoek aan de

vakantie info Beurs. ,._____.____..
Tienduizenden mensen hebben het afgelopen

i weekend de VIB in Maastricht bezocht. Zij hebben zA[ uitvoerig laten informeren over vakantiebestemmingen!
Vanaf vandaag kunt u op al onze kantoren terecht

i voor het boeken van uw vakantie. Onze reisadviseur»
heten u van harte welkom.

■ i
Reisburo van Hulst en reisburo Schoenmaeckers jwwvs

hebben u óók in de lucht heel wat te bieden. Een groot ÜUN'
aanbod vakantievliegreizen vanaf Maastricht Airport -
zomer 1990 - naar vele bestemmingen. Dagelijks vertrek
met div. touroperators.
Mallorca - Ibiza - Costa del Sol - Gran Canaria - Algarve -
Rhodos - Dubrovnik - Split - Antalya - Kos - Kreta - Tunesië
Londen.

reisburo fMt W- rvxm>of

Schoenmaeckers
Maastricht - Roermond - Susteren ■ Venlo.

reisburo van hulst
Beek" Brunssum ■ Geleen - Gulpen "Heerten ■ Kerkrade 43SW /ZTR\ fOa2\Maastricht ■ Sittard - Valkenburg - Bergen opZoom JffiES \\<lj) [ 7ïi-k )
Den Bosch ■ Eindhoven - Valkenswaard. -/

WÊÊHÊÊt ■

WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST
EN WORDT VAKBEKWAAM

I Behaal bij de specialist, al meer dan 10 jaar, in de II Bedrijfstak Horeca de officiële SVH vestigingsdiploma's II voor uw hobby en/of werk. Ook kunt u zelfstandig I
I caféhouder-, petit-restauranthouder. disco-eigenaar of kanti- II nebeheerder worden. Half februari starten de mondelinge I
I ochtend-, middag- en avondcursussen weer in 65 plaat- II sen in het land. Een vooropleiding is niet vereist.

I DIPLOMA'S I
CAFÉBEDRIJF, RESTAURANTBEDRIJF,

HANDELSKENNIS, SLIJTERIJ
met een GRATIS cursus Horeca-ondernemerschap;

of behaal 't V.O.M. Certificaat praktijk-opleiding

KELNER/SERVEERSTER
I Begin juni 1990kunt u examen doen. 't V.O.M. Horeca Insti- II tuut verzorgt deze cursussen zowel mondeling als schrif- II telijk tegen de laagste prijzen. Tevens kan 't V.O.M. Horeca II una het behalen van deRijkserkende diploma's begeleiden II bij hetstarten en/of overnemen van een eigen horecabedrijf II via haar afdelingen Horeca Administraties en Horeca I■ Bemiddelingen. vesffe.-
I De professionele horecabegeleider R|/fro Prr.

't V.O.M. Horeca ö "^ I
van Diploma tot eigen Bedrijf O/oma'*

I Stuur voor een GRATIS brochure onderstaande coupon in I
I een envelop zonder postzegel naar:I 't VOM, Antwoordnummer 1060, 3800 WB Amersfoort- II Hoogland. Of bel:
I 033-80 60 60 of 's avonds 045-442810 I
I Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis brochure.
I Naam: Dhr/Mevr I
I Adres: I
I Postcode: Plaats: I

|
i

Spltó '■OVInCIC Bureau Bibliotheek
l^cS I irtnUiiPJi Postbus 5700
Jlj^l Lil 11UUlij 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten makenbekend,
m6/ 1-90 dat zij voornemens zijn aan de Naamloze Wy,

nootschap DSM onder een aantal voorschfl''
ten vergunningen ingevolge de Hinderwet,
de Wet inzake de luchtverontreinigingen de._
Wet geluidhinderte verlenen voor hetuitbr6

den van het etheenontvangst- en levering*'
station (ARG-station) gelegenop de lokatie
Zuid in de gemeente Geleen. Hetontwerp a
deze beschikking, alsmede de aanvraag en
andere terzake zijnde stukken liggen ter in'
zage van 9 januari 1990 tot 24 januari 1990 e!
wel: - in hetProvinciehuis te Maastricht (b"
reau Bibliotheek) tijdens de werkuren; - 'n
het gemeentehuis van Geleen tijdens de
werkuren en bovendien 's woensdags van
17.00 tot 20.00 uur, alsmede tijdens dewer"'
uren na laatstgenoemde datum op deze p*33
sen tot het einde van de termijn waarbinnep

beroepkan worden ingesteld tegen de be-
schikking op de aanvraag. De aanvrager, a|s
mede degenen,diebezwaren hebben inge
bracht naar aanleidingvan de aanvraag en
een iederdieaantoont, dat hij daartoeredel'l
kerwijs niet in staat is geweest,kunnen totV
vengenoemde datum gemotiveerde schriftf
lijke bezwaren inbrengentegen het ontwerp
van debeschikking. Degene dieeen bezwa3'
schrift indient, kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken.Een be
zwaarschrift moet worden ingediendbij Ge-
deputeerde Staten, postbus 5700,6202 MA
Maastricht. Alleen degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op dewijze alsbovenorn
schreven en een ieder dieaantoont, dat hü
daartoeredelijkerwijs niet in staat is gewee*'
zijn later tot het instellen van beroep gereci1'

tigd.

»Ai
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, V 'T8"* Campina Heel tijger- 049 Onze eigenbereide

■■■::H ig| caramelvla witbrood "1 yy mgepm^ÊÊm mm M V Aardappelen ï> kilo Z.« slagersham "1 19 _;#[
"ftg H lheleliter gesneden.i^Tnu !" VI f-m«m IH««1 «BV_Klk ,-4*&Jfc-v /=0 100 gramJ^nu 1.
'ï-* Jmp appelvlaai A9s^&&®% --9^^^^ .^»r_^_______" ______fc^^^____r ______ _______P %J^^f^9^É@OÊPZj Akties geldig op maandag 8, dinsdag 9 ■":$
;g:.;/ ««Kl 2^5" nu _L« 0 llcm.&tënu !" IKS^ 't Allerbeste VOOr 'il \rieildelijkeprijs. HH B^ en woensdag 10 januari 1990
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. . ' VOOB UW TOEKOMST EN/OF HOBBY! Wilt u een café, disco, coffeeshop, cafetaria, bistro, petit-restau- .■■_■■ ■■■ H|^M ________■ ran' °' een 9emeenscnaPsnuis beheren of zelfstandig uitoefenen of in de horeca gaan werken?

■■^■OTU Inde week van 12 tot 18februari startende morgen-, middag-en avondcursussen weer in A_fll __k _Ek I_P\t_P 13 §C _^D\f A|JWIBM ■■ B9V*Rr]r7_Jltl^ | GELEEN (restaurant Van de Wall), HEERLEN (HKB-gebouw), MAASTRICHT (Maaspa- ■"*** "***■■"" W ICi_n 1%W%_#_r W _M_Pi
IITrar7y!T-^ W'] 1W m \ti 11 1* 1t^flj^ I A'^il viljoen). SITTARD (hotel De Limbourg) en ROERMOND (cafetaria Het Plein). «^ j» ma *mf\ -mt* m% mm—■■■n _■ . __■____.■mmmmmmmmmmmmmWHftilfM W^tm^T^^^^M SÜ^TI IVAKRFKWAAM HF IW P.AFF RF _TIR I IFKTaniWlHjl 141-Tal' rf\ i=l -1?9 Py^l ¥M^DC,VWrtHlvmc,u bMrCDCUIIIJr Speciale aanbiedingen:PPfcPraTBSB ■illiiliniHiilnirl f/y handelskennis horecabedrijf i 1S____________l_MHlMi___BJHtfM99'V «SCHOON ''BJ^^ KSf- Erkende opleidingen, examens 6 juni 1990. njkserkende diploma s 2'deUrS kaSteil flieUW 180x82 ’275,- '~4_____^V ICïHf Wfï^TTiTiTjrSlß * ONDERHOUDSVRIJ 8hW?M..,,; ~ffll Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: t U_J«_.i,^ i ■« .* » ii- , ___.___._■'/'VJ-TiTtli lT_i*^lHlilU^,k^**"l "veilig oTT 4-ladenkastenneuwA-4en oio ’395,--t_É*lri i'IAIJ-1 LkUAlé******* " VCILIU INSTITUUT VAKONDERWIJS, SAGITTALAAN 24, 5632 AL EINDHOVEN, ■» W*"*J

lßedrÜrT96^^ 72x __i__L_—^- telefoon 040-425526 (ook'S avonds) 0f Roermond 04750-15440. t*m o-laden tekenkasten A-i en A-O formaat vanaf ’675,-B ~^Hl___i — 7«c 179- De cursussen kunnen ook thuis schriftelijk worden gevolgd. Tolrantalol A n 17nv1fin I ♦ _C r\r\rrI 6000- 120,- 130," ' V Igj^ frten(f doorde minister van onderwijs en wetenschappen op grond tan de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen I cKcllldlcl M.O. 1 /UXIUU COmpißßt ’ 995,-I .«'..' jrvc 004 . 266," 35 >)" ÉÉÊm\\. **,(Skl£P"^i (waardoor gehele of gedeeltelijke vergoeding van cursuskosten en examengeld mogelijk is) RlimStOPl 9 jaar fiarantlP f_ QC■ U.OOO,- 195," *^nn' coR- iHmri _^/tO*»^00^É — 1 uuiuaiuci_|aai yaiaimc ’ i «0,--118.00- 292,- 351,- 400,- w I ft u^, ■■■■■■■■[^■■■■■i Nieuwe buro's 5-laden 170x75 ’595,--136.00- 584,- 703,- 800,- iuw._ I «
J-^Ö*^«*"!" I■ 50JD0O,- 78V

nteÏÏr 3,;111'" ' I 000 «u___^^li/_ij Wedden dat Ute Veel betaalt VOOr Efken direktiemeubeten voor de helft van de prijs.
|Bk bedrag tot j V'v o^l4i£M^ UW aUtOVerZekehl)Q? „ *"*""»«*^*"<>l kantoormeubelen.
laifelaPffiffifl H^ ELEKTROKANON P^ auwvcÊémCiiciuiy. Koop niet, voordat u bij VanDooren bent geweest'

ciKinci iiw ecu uctci ii^uTir/iiuriM i-»at
Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent. . . ■ . M

,r- financieringskantoor ""=L'J^ **"£*!* ,"j IT,e1T,e .^Ji /,e gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60 SS

" Ml____T^rNlßfNl f^fl^wWil ST NKT ECHT DRO?E ?urHT BLAAST EN verzekeringsmaatschawjen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen | % I' UUU^J__P K C, K 1.t111.1W M._=Tm\^7...o_J«]rJ;UiiHT,«^^;ilEN a«i(d de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem %______■ Van DnnrDn l^antnnrmmiholans^ar2^oB MaSch 1 B NET B,JGEVULD HOEFT TE worden!!! de proel op de som /e/etoon/ye en u weet he, Wlj garanderen u dat t*lw van uooren KantoormeuDelen
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 HoSHST /^ <Ö> Handelsondernem,n9 ' de moe"e waard 's Handelsstraat 23 (Handelscentrum Bergerweg) Sittard,n dagelijks van 11.00-20.00uur f///^ Mir^nHn P / ast n_i?a _._>mn..»/_r ."__, i,___i,_v____/ h_>ra_r__n/in Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

erlrolJwdingeldzakengediplomeerdenLidNederl f MIRANDOLLE \ '^^ | Laat onze computer uw voordeel berekenen. 's Zaterdags geopende 10.00-16.00 uur.
s^_ vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F. -^ Lili! *u \n (dij t-repaj

~«+„-„,„„*n„„ ... __ «^.P ' HANDELSONDERNEMING f,72 " aaV Hf9rle", „Gf"^ I'^^^22lo90'N,e ŝstaat 2*24 "jzen ex*. BTW. Franco levering doorheel Nederland en België.| Tel. 045-422797 - Fax 426282 Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek i c-r rm urr-r ihicti- «nnr»*I HET JUISTE ADRES!
_,

A 1 " f " De afgelopen jaren is in Nederland fors het mes
’% f^ _K%_Tk4- '*#^ nr.#V**_/V -mT^ gezet in tal van voorziemngen' Er is bezuinigd op kraam-

f~m IW Ir^l Ir^l |r* lil "1 * I Mm IllVr IW nulP- de zor§voor ouderen, zieken en zwakzinnigen.X JLJUJ IIVV IVVIVIVVil IJL _£jVrlj^ JlOf Dit heeft geleid tot afbraak. En dat resulteert in de prak-
C # 'n e"en'ange wachtlijsten en schrijnende toestanden.

" j /% Het is toch te gek dat je met je hartkwaal naar de
TA7*l_o -P'fl* _/■*"! «^ mWT£\mf\\Y* F rechter moet stappen in plaats van naar de specialist?
m/m/ II mM 11 \J | I I Itfj VI II II ' Of dat er onvoldoende personeel is om zwakzinnigenwW AV ■■"*A"fe %V«lil I w \jr \_^.___L " op een menswaardige wijze te verzorgen? Dit soort toe-KmJr standen is een doorn in het oog van de werkenden in de

gezondheids- en verzorgingssector. Die goed opgeleide,
jÉÉ Ék ervaren krachten dreigen inmiddels te bezwijken onder

m *
e werkdruk. Want de zorgbehoefte neemt toe, niet hun

m Wk «ÉlÉfck aantal collega's. Dus hebben ze steeds minder tijd voor
I**?* ?**% / *MtOÊÈÈb.*, echte zorg en aandacht. En daar maken zij en wij ons

jükv ' li * j fit 270.000 leden doet. Voor mensen in de gezondheids- en

■____ \k^':ï >^; % ISb I
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Windstilte
„We zagen bij Tasmanië een hoge-
drukgebied op ons afkomen. Te laat
echter om er onderuit te zeilen. Vie-
rentwintig uur lang hebben we in de
windstilte gelegen. Dat kostte ons
ten opzichte van de anderen hon-
derdtwintig mijlen." Na Tasmanië
voeren Nauta en consorten 'als gek-
ken. Daarbij verspeelden ze drie
spinnakers. Messink: „We liepen
wel weer* op de andere kleine sche-
pen uit, maar het was niet genoeg."

De griep speelde de bemanning he-
vig parten. Het roulatiesysteem van
vier uur op en vier uur af behoefde
daardoor niet te worden aangepast.
„We waren weer vrij snel op de
been", aldus Messink. „Maar verve-
lend bleef het. Als je onder normale
omstandigheden vijf minuten lang
een optimale krachtinspanning kan
leveren, was jenu al na één minuut
doodop."

Praeses Oostduits
Olympisch Comité

treedt af
OOST-BERLIJN - De voorzitter
van het Oostduitse Olympisch Co-
mité, Manfred Ewald, heeft zijn
functie neergelegd. Ewald stond
aan hevige kritiek bloot wegens zijn
'elitaire' houding ten opzichte van
de topsport. Vice-president Gün-
ther Heinze is tot opvolger van
Ewald benoemd. Met zijn terugtre-
den aanvaardde Ewald de conse-
quenties van verkeerde beslissin-
gen in sportzaken, waarvoor hij gro-
tendeels verantwoordelijk was. Tij-
dens de vergadering van de Oost-
duits Olympisch Comité werden te-
vens de initiatievenom in beide de-
len van Berlijn in 2000 of 2004 de
Olympische Spelen te houdeh on-
dersteund.

Kompas
Ook Nauta bleef de combinatie van
buikloop en misselijkheid niet be-
spaard. Hij had het echter te druk
aan boord om er veel aandacht aan
te besteden. Het kompas bezorgde
hem vreemde streken. Al by de start

was de boot nagenoeg onbestuur-
baar. Een onderzoek leerde, dat de
controleur bij de installatie van het
nieuwe kompas tijdens de stop in

Fremantle was vergeten de stabili-
satie-magneten aan te brengen. Het
oude was daar vervangen, omdat
het niet geschikt bleek voor het zui-

deli.jk halfrond.
Het schip viel alleen te sturen via
het elektronisch kompas, dat van-
achter het roer niet zichtbaar was.

„Dat heeft ons vele uren gekost,"
schatte Nauta. Vooral 's nachts alsl
er geen kim of sterretje te zien was
door de mist, was het sturen erg

moeilijk. Ook vlot reageren op
snel schiftende wind was er "
De uitsluitend door vrouwen
mande Britse Maiden won bÜ
non-maxi's de derde etappe op bl
dicap. De meidenboot had een^of twintig mogen prijsgeven, nj imeerde al acht uur na de N^,
landse concurrent aan de Nieu^»
landse kade af. Bij Dirk N*
groeien de frustraties. Niet zo#
omdat hij de hete adem van de*
den in de nek voelt, maar wel on*
hij nauwelijks meer weet tegen 1
hij vaart. De kort voor de start I
wijzigde handicapformule
hem beroofd van de competitie-
In zijn klasse is Nauta de enig "v
gebleven deelnemer. De rnSj
vijftien in getal op een totale v»
van drieëntwintig, zijnvoor hem'
bereikbaar geworden. Nauta he
niet kunnen voorzien dat de toep
sing van nieuwe (gewichtsbesl
rende) bouwtechnieken de snelN
van de grotere schepen in vertl'
ding meer ten goedezou komen1'
de kleinere.

het weekeinde van...

een beginnende WK-roes
door nino tomadesso

ROME - „Luigi, draai jeom.
Kijk naar me!". Luigi, een
donkere dreumes, verroer-
de geen vinnetje. „Luigi!".
De hummel bleef bewe-
gingloos. Op een breed trot-
toir van de Piazza Venezia
vertikte hij het in de lens
van een Nikon TW Zoom-
camera te ogen waarmee
zijn vader - pasje vooruit,
pasje achteruit - verwoede,pogingen ondernam zijn
oogappel tegen een 'we-

.reld'-achtergrond te vereeu-
wigen. De schat bleek een
'koppig Romeintje. „Luigi,
je staat voor de Coppa del
Mondo!", riep de vader ver-
twijfeld uit. Luigi stak een
duimpje in zn mondje, een
gebaar alsof hij er mee zeg-
gen wilde: „Nou èn!?".

Vader borg hoofdschuddend de
camera op in een leren tasje, gaf

" met de lichte verwensing 'stupi-
do' (vertaling onnodig) lucht aan
zijn teleurstelling over het mis-
sen van de kiek van dedag, greep
zoonlief bij een knuistje en pos-
teerde zich weer voor de etalage
van de 'Banca Nazionale del La-
voro'. Samen met tientallen an-
deren, van alle leeftijden en van
allerlei rang en stand.

Die etalage, ergens in het hart
van Rome. Daar staat dag in en
dag uit van 8.00 tot 18.00 uur de
'FIFA World Cup' te pronken.
Binnen en buiten het bankge-
bouw scherp bewaakt door 'cara-
binieri. Voor de etalage blijven

,'dagelijks tien uren lang ontelba-
re passanten staan. Zij priemen
hun ogen op een glanzende be-
ker, zij laten zich, als dat maar
even mogelijk is, bij uitstalraam
plus siervoorwerp fotograferen
en zij gevener vurig verbaal ver-
slag van al hun hoop, illusies,
vrees en overtuiging op. Over en
van deze éne aller-gewichtigste
affaire: wordt Italië straks voor
de vierde keer wereldkampioen
Voetballen? Een uurtje luisteren
en kijken bij die etalage aan het
plein met het 'palazzo' annex bal-
kon waar vanaf eens Mussolini
zijn brallerige toespraken hield,
is als een boeiende en verrukke-
lijke film. Spontaan volks zonder
.draaiboek en regie. De scènes
zjjn hartstochtelijk, de taal is uni-
verseel. Zij heet: voetbal. De aan-
leiding tot het 'vermaak' is keer
op keer die 18 karaats gouden, 36
centimeter hoge en 5,8 kilo zware
trofee. De 'nieuwe' voetbalwe-
xeldbeker, ontworpen door Sil-
vio Gazzariga. In de plaats geko-; menvan de 'Coupe JulesRimet'.

'Roma saluta i mondiali'. Rome
groet de wereldkampioenschap-

pen. En mét Rome geheel Italië.
Overal in Rome, alwaar op 8 juli
van dit jaar in het Olympisch
Stadion voor de veertiende maal
(sinds Montevideo 1930) de finale
om het WK gestreden zal wor-
den, werpt het toernooi de scha-
duwen vooruit. In de aankomst-
hal van het vliegveld Leonardo
da Vinci schreeuwen grote bor-
den de reizigers toe dat Coca
Cola én Fiat én Alfa Romeo én
Philips het kampioenschap
sponsoren. Overal in de eeuwige
stad hangen kleurrijke affiches
met het toverwoord 'Italia'9o' en
valt het oog op Ciao, de mario-
netachtige mascotte van het WK.
Tussen Colosseum en Foro Ro-
mano is de mascotte groot in een
groen-wit-rood bloemenperk af-
gebeeld, in bars drinkt men 'Vi-
no de mondiale'9o': witte, rosé en
rode Caldirola-wijn (11,5%) uit
flessen als een glazen kopie van
dewereldbeker.,

In de Galeria loopt een interes-
sante expositie over aanleg,
bouw en reconstructie van de

IWK-stadions, ergens op de Via
Veneto staat machtig groot een |

gipsen beeld van Julius Caesar
met een voetbal in zijn uitgesto-
ken rechterhand. Alsof het uit-drukken wil: 'Ave, campionato
del mondo!'. Wees gegroet, we-
reldkampioenschap! In Rome. In
de elf andere WK-steden: Floren-
ce, Napels, Bari, Turijn, Genua,
Milaan, Bologna, Verona, Udine,
Cagliari en Palermo is het al niet
anders. Langzaam maar zeker
begint Italië zich op te warmen,
zich over te geven aan de roes
van een mondiaal sportevene-
ment dat op 8 juli in Rome zijn
extatisch hoogtepunt zal vinden.

Italia '90 zal alle records breken,
voorspelt men in alle toonaar-
den. De recettes van 52 wedstrij-
den worden op ruim 90 miljoen
gulden geschat, de totale inkom-
sten van het toernooi op onge-
veer 287 miljoen gulden. Alleen
aan tv-rechten 'all over the
world' ontvangt deFIFA 120 mil-
joengulden. Organisator Luca di
Montezemelo, 42 jaren oud, eens
onder meer chef d'equipevan de
Ferrari-racestal (Formule 1) en
thans aan het hoofd-van een uit

150 personen bestaand organisa-
tiecomité (COL: 'Comitato Orga-
nizzatore Locale), deze nazaat
van een oude patriciërsfamilie
heeft bij herhaling beloofd „het
beste WK allertijden te zullen or-
ganiseren". En iedere zichzelf
respecterende Italiaan zegt hem
die belofte plechtig na. Op het
vasteland en op de eilanden. Van
hoog tot laag, van arm tot rijk,
van bonafiden tot malafïden.
Hangt er maar vanaf hoe ze dat
zélf denken in te vullen...ln een
land dat so wie so al sportgek is
en straks, van 8 juni tot 9 juh,vol-
slagen voetbalraaf zal zijn. Gega-
randeerd.

Maar niet alle voorbereidingen
lopen op rolletjes. De reconstruc-
tie van de stadions in Napels en
in Palermo stagneert, de volledi-
ge overkapping van 85.000 zit-
plaatsen in het Olympisch Sta-
dion plus ondergrondse garage
plus technische installaties en
voorzieningen (totale kosten be-
groot op dik 200 miljoen gulden)
in Rome zal (hopelijk) pas eind
mei en niet zoals gepland op 30
april gereed komen (overigens,
voor de finale is deze tempel, bij
wijze van spreken, al vijf keer
uitverkocht!). De verdeling van
toegangskaarten voor de 52 wed-
strijden is problematisch mo-
menteel. En het onderbrengen
van een brede stroom gasten (al-
léén in Rome al worden geduren-
de de WK-periode op zn minst
350 a 500.000 toeristen en/ofvoet-
balfans verwacht) dreigt nu al uit
de hand te lopen. Voor de onge-
veer 8000 mensen in het spoor
van de elftallen diein Rome de fi-
nale zullen spelen (officials, jour-
nalisten, tv-commentatoren, ra-
dioreporters, filmers, fotografen,
VlP's en hun aanhang) zijn in en
rond de eeuwige stad 47 hotels
'gereserveerd. En het gewone
volk? De voorzitter van het Ita-
liaans Olympisch Comité, Arrigo
Gattai, was eerlijk terwijl hij die
vraag schouderophalend beant-
woordde: „Ik weet het niet. Nie-
mand weet het". En dus staat nu
al vast dat het wereldkampioen-
schap voetballen '90, méér nog
dan de laatste Olympische Spe-
len, in alle opzichten een wereld-
wijd tv-spektakel van jewelste
zal worden.
In afwachting er van gaan de Ro-
meinen regelmatig op pelgrima-
ge naar de Piazza Venezia. En
verlekkeren er zich bij de aan-
blik van een gouden beker in een
etalage. Die beker. Daar draait al-
les om. Als straks de 'squadra az-
zurra' die voor de vierde keer
pakt, verzwelgt het land in een
grandioze euforie. Maar, als Italië
géén wereldkampioen wordt,
danbreekt de pleuris los. Dan zal
het land overstroomd worden
door hevige kritiek, heftige reac-
ties, politieke crises. 'Italia'9o'
kost kruiwagens vol geld. Is voor
het huidige Italië feitelijk veel te
duur.

" De 'FIFA World Cup' in de etalage aan de Piazza Véne-
zia.

sport.
Equity& Law II te klein en te licht

Dirk Nautade boot in
AUCKLAND - De Equity & Law II is zwaar achterop geraakt
in de Whitbread-race rond de wereld. Bijna twee dagen na de
adembenemende finish van de Australische boten Steinlager
II (winnaar) en Fisher and Paykel (tweede) zeilde het schip van
Dirk Nauta de haven van Auckland binnen. Aan het slot van de
derde etappe was de voorsprong van de Nederlandse boot op
de andere kleine vaartuigen zo gering, dat Dirk Nauta en zijn
bemanning nog wel een plaats of vier zullen verspelen, wan-
neer de handicap-formule wordt toegepast.

Dirk Nauta is met het 'verkeerde'
schip onderweg. De Equity & Law
II is te klein en te licht, en kan zich
niet meten met de grotere boten.
Dat is de keiharde conclusie nu de
race halfweg is. Daarbij verknoei-
den ziekte, een verkeerd afgesteld
kompas en een slecht uitgevallen
gok de over het algemeen goed ge-
varen derde etappe. „Pech gehad,"
vond co-schipper Gideon Messink,

een van de vier bemanningsleden,
die door een acute aanval van buik-
griep waren getroffen.

" De Equity & Law 11, het
'notedopje', dat ondanks de
voortreffelijke zeilkwaliteiten van
Dirk Nauta en zijn bemanning
tenonder gaat in het geweld van de
grote boten.

Weinig eer
De vooraan zeilende Steinlager
van Peter Blake is zó licht, dat
verhoudingen helemaal scheef I
trokken zijn. De kits weegt 33 "22 daarvan zit in de loden kiel
zijn waarnemers, die zich afvra^
of de organisatie niet een erg$
risico neemt met het toelaten *dit soort 'eierschalen'.

Zolang er geen eerlijke kansen VJde kleinere boten worden ge#J
pen, voelt Dirk Nauta zich te &
om voor spek en bonen de wel*
rond te rossen. Het probleem is
leen, waar een grotere sponsOr
vinden. In één maxi wordt al ga,
twintig miljoen gulden gestopt-.
Equity & Law II kost slechts ót*
neenhalf miljoen. Voor Dirk N*
zit er weinig anders op om de hU»
ge race zo goed en zo kwaad m"»
lijk uit te zeilen. „Dat is op dit.IJment de enige eer dienog te beh*,
valt." De vierde etappe, van ftn
land naar Punta del Este in "^guay, start op 3 februari.

Uitslag derde etappe: 1. Steinlager IjJ
dagen, 1 uur 33 minuten; 2. Fisher and^kei, 12-1.39; 3. Merit, 12-18.44; 4. RotWH
12-18.54; 5. The Card, 12-20.49.

FredGroen, de meest curieuze sportkampioen

Barkeeper
springt

uit de band
door harrymuré

ULESTRATEN- Biljarten is een merkwaardig grilli-
ge sport. Niet de beste technicus, de speler met het
zuiverste talent of de gaafste afstoot wordt kampioen,
maar de 'koudste. Dat zeldzame fenomeen deed zich
voor in Ulestraten, waar alle favorieten van het laken
werden geveegd door een caramboleur die normaal -bij wijze van spreken - geen bal raakt. Fred Groen is
barkeeper in een Amsterdams nachtcafé, zeven dagen
per week. Het bed ziet hij 's morgens om vijf uur.
Daarna slaapt hij een gat in de dag. Hij drijft de spot
met alle logica van desport. Trainen doet hij 's avonds
tussen acht en negen, maar in de finale van een toer-
nooi gaat hij over lijken.

Met de meest wonderlijke trek- en kopstoten kegelde'
de 40-jarige biljartfanaat 'uit de losse pols' de concur-
rentie van de tafel tijdens de nationale eindstrijd van
deeerste klasse kunststoten. Zijn geheim is even sim
pel als logisch. „In een negen-tot-drie café kom je nog-
al wat tegen. Ik leid een zwaar leven, maar als nacht-
mens word je op de duur mentaal sterk." En daar zit
'm nou net de kneep. „Je kunt caramboleren wat je
wilt, als het geestelijkniet goedzit, ben jenergens," al-
dus de kampioen die zich binnenkort in Oss gaat me-
ten met Jean Bessems.

| Jean Bessems feliciteert Fred Groen (links), de meest wonderlijke biljarter van Nederland- 't
iet midden GerHolka, die op het nippertje promoveerde. Foto: WIDDERSHOV*- 11

Andersom
Volgens Fred Groen verschijnen de meeste topbiljar-
ters te verkrampt aan de matchtafel. Tijdens de trai-
ning scoren ze indrukwekkende totalen, maar als het
erop aan komt gaan ze er onderdoor. „Ik ben een wed-
strijdspeler. Bij de meesten is dat net andersom."

Kunststoten doet hij pas vier jaar. „Ik zat al op ccn p.
delijk niveau, maar hier in Ulestraten wilde ik la*fj
zien wat ik echt in mijn mars heb. Ik ben een ieman«
die zegt: nou, dat doe ik even. Souplesse kun jeniet^;
dwingen. Die moet vanzelf komen."

Het optreden van Fred Groen, die naast zijn curie^opvatting over de biljarterij blijkbaar over de fys^jj
kwaliteiten van een dokwerker beschikt, beïnvloed^het toernooi in Ulestraten vanaf het eerste figuur. Gjl
Holka, gestart als grote favoriet, had de grootste m<_*|
te om promotie naar de ereklasse veilig te stellen- V
lukte hem via twee sterk uitgevoerde slotfigui*
waardoor hij alsnog opschoof naar de tweede pla%|
Met Groen en Holka drong ook Henny de Heus d°
tot de groep die het in april in Oss gaat opnementeÉr
Jean Bessems.

Ook Jean Bessems, toeschouwer in café Walk-Ï",,
vond dat in Ulestraten niet de beste speler kampi^i
was geworden. Volgens de wereldkampioen is <*Ruud Laisina uit Landgraaf. „Hij heeft de meeste&
leg en de beste techniek. Ruud Laisina kan ver K
men, maar een biljarter moet ook de wil hebben onl
winnen."

Eindstand (tussen haakjes aantal pogingen): 1. Groen, Am'Bjt
dam, 293(152); 2. Holka, Heerlen, 268(149); 3. De Heus, Buren-^(150); 4. Thijssen, Mill, 261 (160); 5. Ritman, Den Haag, 222(16^
Laisina, Landgraaf, 209 (172); 7. Sacksioni, Amsterdam, 206 (l^j,
8. Wingelaar, Brunssum, 202 (169); 9. Dopmeijer, Dedemsva"
131 (186); 10. Brinkhuysen, Amsterdam, 127 (179).

JeanGrausstapt uit
commissie driebanden

Van onze sportredactie
ULESTRATEN- Jean Graus stapt op als voor-
zitter van de commissie driebandenvan deK°"
ninklrjke Nederlandse Biljartbond. De Maas'
trichtenaar, die zich sterk maakt voor de ver'
nieuwing van de veelal verouderde toernoo1'
modellen, stelt de portefeuillekwestie 'ornd»1
hij verdere samenwerking met een aantal cofl>'
missieleden niet mogelijk acht.' Jean GraL>s
blijft overigens voorzitter van de sportcomrrü3'
sic van de biljartbond.
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