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'Gruweldaden'
Pi

°*idantn duurde het geweld voort,
cialp? de aanwezigheid van spe-
Mosk °epen die zondagochtend uit
v*0„ 0u naar Bakoe werden overge-
sity .n °.m de orde te herstellen. De
de h

ls op sommige plaatsen 'uit
'Groe gelopen', aldus TASS.
grmvi^ relschoppers begingen

laaden. Eerste gegevens wij-

zen op 25 doden tijdens 50 afzonder
lijke pogroms' in Bakoe.

De rellen in Bakoe ontstonden na
een betoging van Azerbajdzjanen
die demonstreerden voor onafhan-
kelijkheid. Volgens een plaatselijke
journalist,Nazim Ragimov, deelden
'provocateurs' pamfletten uit waar-
in werd opgeroepen tot een pogrom
tegen deArmeniërs. Sommige beto-
gers verlieten toen de demonstratie
waarna de ongeregeldheden begon-
nen, aldus de journalist.
Of de slachtoffers allen Armeniërs
zijn is niet duidelijk.TASS ging niet
in op de nationaliteit van de slacht-
offers in Bakoe. Wel spraken plaat-
selijke journalisten van progroms
van Azerbajdzjanen tegen Arme-
niërs, waarbij alle slachtoffers Ar-
meniërs waren. Dit werd tegenge-
sproken door leden van het Azer-
bajdzjaanse Volksfront.

Verbrand
Een journalist van Armenpress zei
dat drie Armeniërs levend waren
verbrand nadat benzine over hen
was gegoten. Een van hen was een
zwangere vrouw. Volgens TASS
keek de politie in Bakoe toe toen
huizen werden geplunderd en meu-
bilair uit de ramen op straat werd
gegooid, zonder in te grijpen.

De bijeenkomst was georganiseerd
door het Azerbajdzjaanse Volks-
front en andere nationalistische
groepen, nadat vrijdag berichten in
Bakoe waren doorgedrongen van
Armeense aanvallen op Azerbajdz-
jaanse dorpen. Daarbij vielen de be-
togers niet alleen de leiders van de
republiek aan, die werden beschul-
digd niets aan de situatie te doen,
maar ook Moskou. De oorspronke-
lijke aanleiding van de onlusten is
de enclave Nagorny-Karabach in
Azerbajdzjan, dat voornamelijk
wordt bewoond door Armeniërs,
die aansluiting willen bij de repu-
bliek Armenië.

De afgelopen drie dagen wordt ook
hevig gevochten in het noorden van
Nagorny-Karabach, in de districten
Sjaoemjan, Getasjen en Chanlar.
Daarbij zijn 'tientallen' Armeense
en Azerbajdzjaanse slachtoffers ge-
vallen, zo meldde TASS gisteren.
Het persbureau sprak van een bij-
zonder dramatische situatie. Enkele
'duizenden' gewapende Azerbajdz-
jaanse strijders zijn op weg naar de
Armeense dorpen in het gebied, al-
dus TASS.

het weer

ïiairi matiSe tot vrij krachtige
terpTstenwind voert zach"
Uiur i

Cht aan* De tempera-
cii-o °.opt vanmiddag op tot
Uw ? graden. In het alge-
tiidli IS er veel bewolking en
Ook a valt er wat regen.
er n k°mende dagen komt
hel h Weinig verandering in
We neersende weertype. Zuid-
biü, * tot westenwinden
oei» v°ortdurend zachte
vi„aanlucht naar onze omge-
Wnii.transPorteren. Uit de be-
Von g va,t tijdelijkregen,
trefr actue,e informatie be-
kun. de het weer in Limburg
u«i u bellen 06-91122346

Overval op
pompstation

Van onze verslaggever

SITTARD - Een nog onbekende
man en vrouw hebben zondag-
avond rond kwart over zes een
gewapende overval gepleegd op

net pompstation aan de drNo-
lenslaan in Sittard. Daarbij werd
de cassière bedreigd met een
mes.

Iri verband met het onderzoek
wilde de politie gisteravond nog
geen mededelingen doen over de
precieze toedracht. Wel is be-
kend dat kort na de overval een
verdachte is aangehouden in de
onmiddellijke nabijheid van het
Fortuna-stadion.

Kaukasus op rand
van burgeroorlog

Tientallen doden bij
onlusten in Bakoe

bii u - Bij bloedige etnische onlusten in de Sovjetrepu-
rne *^zerbajdzjan zijn in het afgelopen weekeinde tientallen
ho IfHen om et even gekomen. Alleen al bij pogroms in de
a °idstad Bakoe vielen zaterdag 25 doden toen woedende

huizen bestormden in een Armeense woon-
aarii a^us Plaatselijke journalisten.Radio Moskou sprak naar
en t Van ont)evestigd.e berichten van meer dan 30 doden

hentallen gewonden.

; gornv"irde omstreden enclave Na-

' tot „p Karabach kwam het opnieuw
',bij 't- lge ongeregeldheden, waar-
"ntiri jntallen slachtoffers' vielen, zo

'reauTAcet offlclele Sovjetpersbu-
Irichte? ■ Volgens andere persbe-

"*War n ls daarbij gevochten metkont?! Wapens' soms zelfs met heli-
Icens rS Waarvan de herkenningste-
t4vistWaren uitëewist. Armeense ac-
Jerl nln de Armeense hoofdstad
de ra^H zeiden dat de Kaukasus opd van een burgeroorlog staat.

Meeste slachtoffers vergiftigd door rook

Brand in Spaanse
disco: 43 doden

Van onze correspondent

MADRID - Bij een brand in een dis-
cotheek in het centrum van de
Noordspaanse plaats Zaragoza zijn
gisterochtend vroeg 43 mensen om
het leven gekomen. Drie personen
liggen met zware brand- en vergifti-
gingsverschijnselen in het zieken-
huis. De slachtoffers zijn voor het
grootste deel ouder dan 25 jaar.

De president van Aragon, Hipolito
Gomez de las Roces, heeft een
rouwperiode van drie dagen afge-
kondigd en een officieel onderzoek
toegezegd. De Spaanse koning Juan

Carlos stuurde vlak voor zijn terug-
reis van een staatsbezoek aan Mexi-
co een condoleance-telegram. De
wedstrijden in de Spaanse voetbal-
competitie begonnen gisteren met
een minuut stilte voor de slachtof-
fers.

" Met lakens bedekte
stoffelijke overschot-
ten van discotheek-
bezoekers, die aan de
brand en de giftige
rook ten offer vielen.

Kortsluiting
De brand brak rond kwart voor drie
uit, naar alle waarschijnlijkheid
door een kortsluiting als gevolg van
overbelasting. Er bevonden zich op
dat moment nog 130 personen in de
discotheek 'Flying', waar ook een
bandje speelde. Hoewel de brand-

weer en de politie zeer snel ter plaat-
se waren, konden zij weinig uitrich-
ten door de giftige rook die uit de
discotheek kwam. Een brandweer
man moest in een ziekenhuis wor-
den opgenomen, nadat hij gepro-
beerd had naar binnen te gaan.

Volgens een woordvoerder van de
politie vielen de meeste'slachtoffers
niet als gevolg van de brand, maar
door het inademen van de giftige
rook. Deze kwam vrij, toen van
kunststof gemaakte versieringen en
de wandbekleding vlam vatten. De
gassen deden hun verwoestende
werk zo snel dat een aantal slachtof-
fers zittend in hun stoelen werden
aangetroffen. De brandweer houdt
het erop, dat het drama zich in een
tijdsbestek van tien minuten heeft
voltrokken.

De burgemeester van Zaragoza zei
gistermorgen dat de discotheek aan
alle veiligheidsvoorschriften vol-
deed. Maar het is onduidelijk of de
kunststof-wandbekleding is aange-
bracht volgens de gangbare veilig-
heidseisen. In 1983 brak er in Ma-
drid ook een brand uit in een disco-
theek. Daarbij kwamen 81 personen
om het leven.

RUUD KROL ONTSLAGEN
MECHELEN -Ruud Krol is met onmiddellijke ingang op non ac-
tief gesteld voor KV Mechelen-voorzitter John Cordier. Krol
kreeg zijn ontslagnadat Cordier door gesprekken met o.a. spelers
tot de conclusie was gekomen dat de als trainer onervaren ex-in-
ternational routine te kort kwam om een ploeg van het kaliber
van KV Mechelen te leiden.Cordier zal de financiële verplichtin-
gen jegens Krol geheel nakomen.

# Zie verder pagina 11

# Ruud Krol in betere Mechelen-tijden met John Cordier
op defoto.

sport

" Roda JC heeft
geen moeite
met SVV
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" Sittardia
koploper af
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" Weekeinde van
de pastoor
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Consternatie na
schietpartij in
Noord-lerland

BELFAST - De schietpartij in de
Noordierse stad Belfast, waarbij za-
terdagochtend drie mensen zijn ge-
dood door twee soldaten, heeft voor
politieke consternatie gezorgd. De
lerse regering in Dublin heeft een
officieel onderzoek naar de toe-
dracht ingesteld. De politieke vleu-
gel van het verboden lerse Republi-
keinse Leger (IRA) vindt dat de
mensenrechtenorganisatie Amnes-
ty International een onderzoek
moet instellen.
Volgens ooggetuigen hadden twee
soldaten in burgerkleding drie jon-
ge inbrekers, van wie er twee gewa-
pend waren, doodgeschoten. Een
politiewoordvoerderzei later dat de
wapens van de inbrekers niet echt
waren, maar dat de soldaten dat niet
hadden kunnen weten. Uit kringen
van de Noordierse veiligheidsdienst
is vernomen dat de soldaten geen
dienst hadden, maar toevallig op de
jongemannen gestuit waren toen
die met een inbraak bezig waren.
Gerry Adams, voorzitter van Sinn
Fein, de politieke vleugel van de
IRA, ontkende dat de inbrekers
IRA:leden zijn.

Zeker 23 doden
bij vliegramp

MOSKOU - Zeker 23 mensen zijn in
de Sovjetunie om het leven geko-
men bij een vliegtuigongeluk waar-
bij tevens 30 passagiers gewond
raakten. Dat heeft de Sovjettelevisie
zaterdag bericht.
Het toestel, een TU-134 met 70 men-
sen aan boord, stortte om 13.00 uur
(plaatselijke tijd) neer in het Oeral-
gebergte nabij Sverdlovsk nadat
een motor in brand was gevlogen.
Het vliegtuig was op weg van Tjoe-
men naar Volgograd.
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Afstandelijk
Wat opvalt is de lage punten-
waardering over de gehele linie.
Uit het verslag van juryvoorzitter
Pieter Hoes blijkt dat dit vooral
te maken heeft met de afstande-
lijkheid waarmee de toneelgroe-
pen hun verhaal op de planken
zetten. Men bleef gereserveerd,
de mogelijkheden die de prachti-
ge tragedies, komedies en tragi-
komedies boden weiden te wei-
nig diepgaand uitgebuit. „Toneel

moet onthullen, ons via de perso-
nages meevoeren naar herkenba-
re gevoelens en gedachten, zodat
de toeschouwersAhoorders erbij
betrokken raken. Het leek er
veelal op alsof de regisseurs
vooral de uitkomsten, de plaatjes
hadden geregisseerd, inplaats
van dynamisch vorm te geven
aan datgene wat mensen ertoe
brengt te zeggen wat ze zeggen of
te verzwijgen wat ze verzwijgen.
Daardoor ook klonken de tek-
sten nogal eens onnatuurlijk of
opgelegd. In 't algemeen werd te
vaak gegrepen naar uiterlijke ef-
fecten. Daarnaast vielen echter
ook onvergetelijke momenten te
registreren, prachtig vormgege-
ven scènes, goed uitgekiende to-
neelbeelden, goed verzorgde de-
cors en een aantal mooi gespeel-
de, goed getypeerde en strakvol-
gehouden rollen", aldus de jury.

Teleurstellend noemden vele to-
neelliefhebbers de vijfde plaats,

met 63 punten, van Toverlei uit
Leiden, dat met dit stuk totaal-
theater in de eigen, toch kritisch
werkende, regiopers en ook in
het Limburgs Dagblad bijzonder
werd geprezen. De uitspraakvan
de jury dat de keuze van de 'toe-
gevoegde' muziek nogal senti-
menteel en anecdotisch aandeed,
en dikwijls de aandacht van de
ware dramatiek afleidde, roept
vragen op. Het betrof nota bene
de oorspronkelijke, bij het stuk*
geschreven muziek van de Rus-
sische toneelschrijver/regisseur
Rosowsky. Waar de jury nog-
maals het etiket sentimentaliteit
hanteert in haar verslag, vragen
wij ons af of het oordeel van de
rationeel ingestelde mannelijke
jury de meer gevoelsmatige be-
nadering van de (enige) vrouwe-
lijke regisseur wellicht onjuist
heeft ingeschat. Uitgerekend
deze presentatie was niet „af-
standelijk", de toeschouwer
raakte er nauw bij betrokken.
Het wordt hoog tijd dat Elsloo
zijn jury aan heersende normen
aanpast, en het vrouwelijk ele-
ment gelijkelijk bij de jurering
gaat betrekken.

mya maas

Provinciebestuur geeft
compositie-opdrachten

HEERLEN - Evenals in 1988 zal
de provincie Limburg ook dit
jaar een bedrag van maximaal
’9OOO,- ter beschikking stellen
voor het verlenen van een of
meer compositie-opdrachten.
Ditmaal is het bedrag afkomstig
uit het Ontwikkelingsfonds.

Alle in Limburg wonende en/of
werkende componisten kunnen
een voorstel voor een opdracht

indienen bij de Stichting Lim-
burgse Componisten. In ditvoor-
stel moeten worden vermeld de
bezetting, de tijdsduur, de doel-
groep (moeilijksgraad) cri het
tijdstip van voltooiing van de
compositie. De ingediende voor-
stellen worden vervolgens voor-
gelegd aan een onafhankelijke
beoordelingscommissie, die be-
staat uit twee componisten en
een dirigent met als niet-stemge-

rechtigde voorzitter een be-
stuurslid van de Stichting Lim-
burgse Componisten. Van de
drie stemgerechtigde leden zijn
er twee niet uit Limburgs afkom-
stig.

Uiterlijk 30 mei ontvangen alle
componisten die hebben inge-
schreven een bericht over de be-
slissingen van de beoordelings-
commissie.

In 1989 werden compositieop-
drachten verstrekt aan Jean
Lambrechts (een mis voor kin-
derkoor) en John Slangen (een
kamermuziekwerk). Beide com-
posities zijn inmiddels voltooid.

Lage puntenwaardering over hele linie

'Krakeel' uit Gent wint
Toernooi der Lage Landen
ELSLOO - Het 37e Toer-
nooi der Lage Landen in
Elsloo werd zaterdag be-
sloten met een uitstekend
gespeeld fragment uit
'Spiegels' van Dimitri
Frenkel Frank door de
Vlaamse acteurs Wittie
Beks en Roland Ramae-
kers, en uiteraard met het
uitreiken van de toneel-
prijzen. Dat gebeurde in
aanwezigheid van autori-
teiten en sponsoren.

Het zijn Vlaamse groepen die de
eerste drie plaatsen bezetten.
Teater Krakeel uit Gent behaal-
de met Rhinoceros van lonesco
de eerste prijs (78 pnt). Tweede
werd Tejater '80, Aalst, met De
fysici van Dürren matt (77 pnt).
Derde Kunst en Geest uit Wes-
terlo met Dagboek van Arme
Frank, van Goodrich/Hacett (65
pnt). Op de vierde plaats Grafi-
cus , Apeldoorn, met De Zelf-
moordenaar van Erdman (65
pnt). Vijfde Toneelgroep Tover-
lei. Leiderdorp, met De Geschie-
denis van een paard, van Ro-
sowsky, naar een novelle van
Tolstoj (63 pnt). Zesde de Prince-
lycke Camere uit Gent met Van
de brug af gezien, van Miller (61
pnt). Zevende De Plankeniers,
Bussurn, met Bitter Lemon van
Frenkel Frank (60 pnt).

Eervolle vermeldingen waren er
voor Heleen Henninck, Graficus
Apeldoorn, in haar rol van Aristi-
de Clothilde van Limburg Sti-
rum in De Zelfmoordenaar. Voor
Luc van de Broeck als JohanMö-
bius, Tejater '80 Aalst, in De Fy-
sici. Kunst en Geest, Westerlo,

ontving een prijs voor het beste
decor in Dagboek van Arme
Frank. Vanwege de durf, de inzet
en het waardevolle besluit nieu-
we dingen uit te proberen kreeg
Toverlei, Leiden, een eervolle
vermelding. De Harrie Reubsaet-
prijs, voor de beste kleine rol,
ging naar Lieve Carchon, Kra-keel, Gent, als mevrouw Boeuf in
Rhinoceros.

"De wiiinaars, de theatergroep Krakeel uit Gent, nemen de
trofee in ontvangst. Foto: PETER ROOZEN

SOL naar Ring
HEERLEN - De Stichting Opera
Limburg (SOL) brengt komende
zaterdag een bezoek aan Wag-
ners Ring in Düsseldorf. Daar
wordt in een coproduktie van de
Deutsche Oper am Rhein en de
Keulse Opera Das Rheingold uit-
gevoerd, de 'vooravond' van de
tetralogie Der Ring des Nibelun-
gen van Richard Wagner. Diri-
gent is Hans Wallat, de regie is in
handen van Kurt Horres.

In de rolbezetting zijn veel zan-
gers terug te vinden met Bay-
reuth-ervaring: "Hermann Becht
(Alberich), Helmut Pampuch
(Mime), Bodo Brinkmann (Wo-
tan), Eberhard Büchner (Loge)
en Christina Hagen (Fricka).
De operabus van de SOL ver-
trekt om 15.45 in Roermond, om
16.30 uur in Maastricht, om 16.45
uur in Valkenburg en om 17.00
uur in Heerlen. Op zaterdag 10
maart bezoekt de SOL in Düssel-
dorf Die Walküre, de eerste
avond van de Ring.

Reservering is telefonisch moge-
lijk via het secretariaat van de
SOL, S 0438615390.

kunst/videospoor

Oleg' speelt Lalo
'con temperamento'

MAASTRICHT - Een tempera-
mentvolle verklanking van het
tweede vioolconcert van
Edouard Lalo - beter bekend als
de Symphonie Espagnole - dooi
de Franse violist Raphaël Oleg
stond centraal op het concert van
het Limburgs Symphonie Or-
kest, dat zaterdagavond plaats
vond in de Maastrichtse Staar-
zaal.

Alhoewel het spel van de eerste
prijswinnaarvan het Tsjaikovski
Concours 1986, zeker in het eer-
ste deel van dit vioolconcert, niet
perfect was, maakte de combina-
tie van een fabuleuze techniek
met een zwierige muzikaliteit
zonder meer grote indruk. Olegs
gloedvolle interpretatie ging ner-
gens over de muzikale schreef,
zelfs niet in het 'gevaarlijke' laat-
ste deel, dat wel eens wil ontaar-
den in een soort van instrumen-
tale smartlap. Het LSO, geleid

door de voor de zieke Anton
Kersjes op korte termijn ingeval-
len Duitse dirigent Helmut Imig,
werd duidelijk geïnspireerd door
het 'con temperamento'-spel van
de solist e# ging hoorbaar mee
op de Spaanse toer.

Helmut Imig stond ook aan de
basis van een expressieve vertol-
king van de Symphonie in d van
César Franck. Het feit dat de in
Luik geboren en op 8 november
1890 (!) te Parijs overleden com-
ponist voor alles organist was,
werd in deze uitvoering apert on-
derstreept: in de koper-passages

klonk het orkest als een majes-
tueus orgel - niet als een van die
oorverdovende dendermachi-
nes, waarvan helaas nogal wat
kathedralen voorzien zijn, maal-
ais een sonoor, welluidend in-
strument, zonder de transparan-
tie van klank te verliezen die in
zon geval vaak, en niet alleen
vanwege de typische kerk-
akoestiek, de mist ingaat.
Het openingswerk van dit con-
cert, een vrij recent werk van de
Belgische Jacqueline Fontyn,
mag gerekend worden tot de
stroming van het 'modern im-
pressionisme', zoals de compo-

niste mij desgevraagd liet weten
tijdens de eerste LSO-repetitie
van dit werk, die zij, net als de
uitvoering van zaterdag, in Maas-
tricht bijwoonde. In The Green
Shade, geschreven voor symfo-
nieorkest in grote bezetting en
gebaseerd op het vrijwel gelijk-
namige schilderij van de Chinese
schilder Wen Cheng-min, dat in
het Asian museum te San Fran-
cisco hangt, is voorzeker een
kleurrijke compositie, waarover
echter, zonder het desbetreffen-
de schilderij gezien te hebben,
weinig meer valt te zeggen. Mis-
schien was het verstandig(er) ge-
weest als de samenstellers van
Profiel, het programmaboekje
van de LSO-concerten, tot beter
begrip van het werk een afbeel-
ding van het schilderstuk bij de
toelichting van In The Green
Shade geplaatst hadden.

peter p. graven

MAANDAG
Z/w: AFRICA SCREAMS (1949 - VS)
15.45- 17.05 uur - 80 min - Nederland 1

Boekverkoper Buzz maakt indruk op de
mooie Diana door haar te vertellen dat
zijn collega Stanley alles van Afrika af
weet...

THE FORTUNE (1975 - VS)
14.25 - 16.00 uur - 95 min - Veronique

De tweeklungels Laurel en Hardy willen
een rijke erfgename vermoorden...

VIDEODROME (1982 - CAN)

22.25- 24.00 uur - 95 min - Veronique
Een ondergronds televisiestation zendt
programma's uit waarin de martelingen
van echte slachtoffers worden getoond.
ledereen die naar die programma's kijkt,
krijgt last van hallucinaties én ontwikkelt
een tumor in de hersenen.

WIE STAUB IM WIND (1987 - CHIN)
23.00- 00.45 uur - 105 min -Duitsland 1

Een jong stel gaai werken in Taipeh. Als, de jongen in militaire dienst moet krijgt
hij te maken met zijn eerste teleurstel-
ling in de liefde.

DINSDAG
HARD TIMES (-1975-VS)
22.25 - 00.10 uur - 105 min - Veronique

Bronson, een straatvechter zonder veel
woorden, én Coburn de slimmerik die in
het New Orleans van 1930 zijn blote
vechtvuisten arrangeert. Ze komen bei-
de in actie...

WOENSDAG
Z/w: INVITATION (1951 - VS)

11.03- 12.25 uur - 82 min - Duitsland 2
Drama, met Dorothy McGuire, Van
Johnson, Ruth Roman, Ray Collins en
anderen.

Z/w: SUDDENLY (1954 - VS)
16.00- 17.15 uur- 75 min - Nederland 2

Frank Sinatra speelt de hoofdrol als
huurmoordenaar in het spannende ver-
haal van een presidentieel moordplan.

DERDE PRINS (TSJECH)
16.00 - 17.25 uur - 85 min - BRT 1

Jeugdfilm, met Wdek Mruzon, Zora Jan-
dova en anderen.

LIES MVFATHER TOLD ME(1975 - CAN)
20.20- 22.05 uur - 105 min - Veronique

Een kleine jongen in een Canadees-
Joods getto, die zijn vader, een eenvou-
dige ouderwetse voddenman, vereert...

CITTA DELLE DONNE (1979 - IT/FR)
22.40- 00.55 uur - 135 min -Duitsland 2

Regisseur Fellini bracht met deze film
zijn verwarring over een door emancipa-
tie en feminisme veranderende wereld
in beeld in de figuur van rokkenjager
Snaporaz. Op zoek naar een mooie, ge-
heimzinnige vrouw, stort hij zich in
steeds grotesker avonturen.

DONDERDAG
MOMMIE DEAREST (1981 - VS)
20.27- 22.45 uur- 138 min - Nederland 2

Joan Crawford, een groot filmster voelt
zich niet gelukkig. Door bemiddeling
van haar advocaat en minnaar Greg
adopteert ze eerst een dochter Christi-
ne, en later een zoon Christopher. Naar
de buitenwereld toe doet zij zich voor als .
een liefhebbende moeder, maar ze rea-
geert al haar frustaties af, met name op
Christine...

THE LIGHT OVER THE FIELDS AND THE
MOUNTAINS (JAP)
21.00 - 22.20 uur - 80 min - BRT 2

Het Japanse eiland Shikoku is beroemd
om zijn 88 vereringsoorden. Die vormen
samen een bedevaartsweg. Een moe-
der en haar twee dochters maken een
bedevaart met als reden dat de moeder
vroeger haar man heeft gedood. Op hun
tocht ontmoeten ze een man die een
dubbelgangervan de echtgenoot lijkt te
zijn...

BEER (1985-VS)
22.25 - 23.45 uur - 80 min - Veronique

Het reclamebureau Feemer staat op het
punt om haar belangrijkste klant te ver-

liezen. B.D. Tucker, een ambitieuze re
clamevrouw, redt Feemer van de onder
gang...

VRIJDAG
IM REICHE DES SILBERNEN LOWEN
(1965- D/SP)
14.25 - 16.00 uur - 95 min - Duitsland 2

Avontuur, met Lex Barker, Ealf Wolter,
Marie Versini, Gloria Camera en ande-
ren.

THE SHAGGY D.A. (1976 - VS)
15.35-17.15uur- 100 min - Duitsland 1

Kinderfilm, met Dean Jones, Tim Con-
way en anderen.

THE TAMARIND SEED (1974 - VS)
20.15- 22.00 uur - 105min - Duitsland 1

Tijdens een vakantie op Barbados wordt
een aantrekkelijke ambtenares van het
Britse ministerie van buitenlandse za-
ken verliefd op een charmante Russi-
sche militaire attaché. Dat blijft de ge-
heime diensten van beide landen niet
onbekend en zij worden dan ook ge-
schaduwd...

HOUSE CALLS (1978 - VS)
20.20 - 22.00 uur - 100 min - Veronique

Een dokter, wiens echtgenote nog niet
zolang geleden is overleden, tracht een
energieke en vindingrijke vrouw voor
zich te winnen. Echter zonder zijn onaf-
hankelijkheid op te geven...

SILENT MOVIE (1976 - VS)
20.25 - 21.55 uur - 90 min - BRT 1

Mei Funn, een beroemd filmregisseur
die aan de drank is geraakt wil een te-
rugkeer in het vak. Om een bankroete
studio te helpen wil hij met enkele vrien-
den een superproductie maken.

DEATH HUNT (1981 - VS)
23.00 - 00.35 uur - 95 min - BRT 1

Een stoere Mountie begint een stout-
moedige achtervolging achter een stro-
per dieover het ijs tracht weg te komen
in Canada. Hij zou ten onrechte van
moord beschuldigd zijn.

HEAT AND DUST (1983 - GB)
24.00 - 01.15 uur - 75 min - Nederland 1

Anna erft een bundel brieven van haar
oud-tante Olivia. Anna wordt na het le-
zen van de brieven nieuwsgierig en gaat
naar India om meer over het leven van
haar tante aan de weet te komen...

ZATERDAG
THE FRONT (1976-VS)
20.20- 22.00 uur - 100 min - Veronique

De anti-communistische heksenjacht
verwoest talloze carrières van schrijvers
en artiesten. Dit gaat echter geheel
voorbij aan Howard Prince. Maar dat

verandert als hij in contact komt ft»
fred Miller, een schrijver die opds'
te lijst staat...

CAT'S EYE (1985 - VS)
21.25- 23.05 uur- 100min - Nederl*1

De avonturen van een kat die ee<»
een onder stroom staand rooster tel
komt in een anti-rookkamertje; n*
snapping in Las Vegas bij CreSJwiens vrouw er vandoor is; en dan*
kleine Amanda belandt. Zij wenst Jliever dan het dier te houden, ms*'
moeder heeft bezwaren...

DE AANSLAG (1986 - NED)
00.10 - 2.35 uur - 145 min - Neder!*"

Voor het huis van Anton Steenwijk*
een aanslag plaats. Anton is de <Jdie er 'goed' vanaf komt. Jaren"
echter komt het verdrongen vef^door onder andere toevallige onW10*
gen, weer boven...

recept
Qniche mei bacon,

ham en prei
Benodigdheden voor 4 personen:
100 g bacon, 100 g ham, 4 plakjes
diepvries bladerdeeg, 500 g prei en 1
ui, 100 g belegen kaas, 2 eieren, 1 dl
room, nootmuskaat en peper.
Laat de plakjes bladerdeeg ruim 10
minuten ontdooien. Bekleed er een
beboterde' pievorm met een door-

snede van 20 cm mee. Perforeer de
deegbodem met een vork. Snij de
prei in dunne halve ringen en was ze
twee tot driemaal goed. Snipper de
ui, snijd de bacon, de ham en de kaas
in blokjes. Laat de bacon zachtjes
uithakken. Voeg de ui, prei en ham
toe en laat even meebakken. Doe er
van het vuur af de kaasblokjes bij.
Klop de eieren los met de room,
nootmuskaat en peper. Vul de pie-
vorm met het preimengsel en

schenk er daarna de eierroom over.
Plaats de quiche midden in een
voorverwarmde oven van 200°C. -
stand 4 - gedurende 45 minuten of
zolang tot de bovenkant mooi goud-
bruin is.
TIP: In deze quiche kunnen ook de
restjes van rollade, rosbief, frican-
deau of andere ingrediënten van de
afgelopen feestdagen worden ver-
werkt.

hub meijer

videospoor
Maandag 15 tot en met 21 januari

Z/w: Alleen in zwart/wit

ZONDAG
SEEMS LIKE OLD TIMES (1980 - VSI
20.15 - 21.45 uur - 90 min - VeronWl

Nick Gardenia wordt tijdens neljfl
ven van een roman gekidnapp^j
wordt gedwongen een bank te ven
ren en de enige die hem kan help 6']
zijn ex-vrouw...

SAMMY AND ROSIE GET LAID (^\
GB)
20.37 - 22.14 - 97 min - Nederland ZJDe invloedrijke Pakistaanse PO'2JRafi Rahman keert gedwongen *Jnaar Londen. Rafi wil met veel ge"l

zoon Sammy terugwinnen...

Z/w: LA DOLCE VITA (1959 - IT/Ffl) j
22.00 - 00.45 - 165min - Duitsland l

Verslaggever Marcello jaagt in de
reld van de high society in Rome ofr,
ces en plezier. Het levenkan hem 3'
maar boeien als het hem knallers
zijn krantenwerk oplevert...

Oplossing van zaterdag
KWAST-RËNTENl E
R-L E-E-R-M'
A-APPEL-POESP A
A-N-A O-I-E-
-INTERNIST-STB 0
EOI I -
NAALD-LASTPAA R
E-A-I-O-M-E-A'
SENTENTIE-NYL 0
T-H G S '
-raad-eihdeloO
K-N-R-N E-T-
-NEGRITO-SPLI-
T-E-F-O-A E '
K E R S T s', T E R - G r. K R

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. soort hond; 4. snelschrift
(verkort); 8. land in Europa; 9. geleedpotig
dier; 11. stekelhuidig dier; 13. geboorte-
plaats van Abraham; 14. eerstvolgende
(afk); 15. hansworst; 17. wisselborgtocht;
19. welpenleidster; 21. insekt; 22. be-
schermheerschap.

Verticaal: 1. weerbarstig (van persone^;
2. kleur; 3. bijna loodrecht; 4. schroeW
&. geknipt houten vat; 6. uitdrukking *Jontkenning; 7. ongeluk; 10. onderg^l
12. bijbelse naam; 15. onsierlijk van vOjJJ
16. sneeuwschaats; 17. Engels bierso"^18. raamvormige opening; 20. rivier
Spanje.
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Steun
*üst)festduitse SPD heeft de jonge
loenp Partij steun op alle gebieden
sanwgd. De SPD-DDR sluit elke
ten „ t

Werking met de communis-
rn e j '.: Na de verkiezingen van 6
kencjp de van zelfvertrouwen bla-
c'aal <-*

Parl-iJ in de regering. Veel so-<*ing"üemocraten denken de verkie-
*irfn gop eiSen houtje te kunnen
voor en en voelen steeds minder
opp een üjstverbinding met andere
r'chter tlonele groePen. Twee op-w^s van beweging Nieuw Fo-

rum, Baerbel Bohley en Jens Reich,
appelleerden daarentegen aan alle
nieuwe partijen zich aaneen te slui-
ten om te voorkomen dat door een
verdere versnippering de commu-
nisten sterk uit de verkiezingen zou-
den kunnen komen.

Lothar de Maizière, voorzitter van
deOostduitse CDU en vice-premier,
sluit het vertrek vanzijn partij uit de
regering-Modrow niet uit als blijkt
dat de communisten het hervor-mingsproces terug willen draaien
en uitsluitend uit zijn op het behoud
van de macht. Hij bevestigde dat er
op economisch gebied en over de
samenwerking met West-Duitsland
grote verschillen van mening zijn in
het kabinet.

SED-minister-president Hans Mo-
drow deelde mee dat zijn partij
stapsgewijze naar een sociale-
markteconomie wil. Modrow zei dat
na een gesprek met de algemeen di-
recteur van Daimler Benz, Reuter,
wiens bedrijf nog voor de verkiezin-
gen zaken wil doen met de DDR.
Modrow kondigde verder aan in de
toekomst persoonlijk te zullen deel-
nemen aan de gesprekken aan de
'ronde tafel.Viervermeende

IRA-leden
gearresteerd

MIAIWI tr
rcj„ ~ Vler mannen die verdachtlerSe "l van lidmaatschap van het

% "fPublikeinse Leger (IRA)
% bes kS ln Florida gearresteerd
gen 0r^nuldiging van illegalepogin-m een Stingerraket te kopen.

föl 2prnerikaanse federale politie
"ed 0e|-

ln een verklaring dat het de
fQristi u Was net waPen voor 'ter-V j*e activiteiten buiten deEen va Staten te gebruiken.
c0ver de mannen zou een under-
?°ooo agenl: 50000 dollar (ongeveer
"lebbp gulden> voor de Stingerraket
Ser, l?n geleverd. De arrestaties vol-weerf een Politie-onderzoek van
% i"aanden. Volgens de FBI zou-
NerP

e Vermeende IRA-leden ookt>en „ wapens en explosieven heb-seprobeerd te kopen.Kpp ,
-acht nde Punten van de aan-

haal 2lJn bezit van destructief ma-
W>0r 'en schending van de regelspcnexport en van de Ameri-
--Oek neutraliteitswet. Het onder-
Atrieriu'erd gezamenlijk met het

coh 1 anse federale Bureau voorTabak en Vuurwapens uit-era. aldus de FBI-verklaring.

'Stasi'
Na een kabinetszitting, waar het
thema van de Staatsveiligheids-
dienst centraal stond, bevestigde
Modrows woordvoerder dat de pre-
mier waarschijnlijk maandag 22 ja-
nuari met de buitenparlementaire
oppositie zal praten over 'construc-
tieve samenwerking. De oppositie
heeft verlangd dat de premier van-
daag al verschijnt om duidelijkheid
te scheppen .over de ontmanteling
van de 'Stasi. Deze taak zal nu mi-
nister van Binnenlandse Zaken Lo-
thar Arendt op zich nemen. Verder
werd bekend dat Modrow SPD-op-
richter Ibrahim Bohme een minis-
terspost had aangeboden, die deze
heeft geweigerd.

In Bonn verklaarde Rudolf Seiters,
de minister voor speciale taken van
kanselier Kohl, dat de Westduitse
regering voor 6 mei geen enkel ak-
koord zal sluiten met de DDR-rege-
ring zonder dat de Oostduitse oppo-
sitie ermee instemt. De kanselier
bracht gisteren een privé-bezoek
aan Oost-Berlijn. SPD-voorzitterVogel, eregast op het congres van de
Oostduitse sociaal-democraten, riep
de DDR-burgers die voorgoed naar
het Westen willen komen, op daar
nog eens over na te denken, omdat
iedereen die nu gaat het democrati-
seringsproces thuis extra bemoei-
lijkt.

Veeartsen: 80 procent
van Belgische runderen

methormomen vetgemest
Pm " Minstens tachtig
vep^ ent van de Belgische rund-
beh taPel wordt vetgemest met
Drp P van verboden hormoon-
vee=a,raten- Aldus Belgische
Ga- ♦

ln een zaterdag in de
Hen Van Antwerpen versche-
gen Kraaggesprek.Xraaggesprek. De artsen zeg-n dieren in te spuiten met hor-
in

u°nPreparaten die naderhand
2iin 6V.vlees niet teruS te vinden
co u e grondstoffen voor dieucktails' komen hoofdzakelijk

uit Oosteuropese landen.
Zij ramen het totale bedrag waar-
voor in België verboden hor-
moonpreparaten worden ver-
handeld en ingespoten op ruim
honderd miljoen gulden per jaar.
Per behandeling rekenen de art-
sen een bedrag variërend van
ruim 55 tot 135 gulden. Volgens
de veeartsen zijn de rundvee-
mesters welverplicht om hormo-
nen te gebruiken omdat zij an-ders niet meer uit de kosten ko-

men. Een niet behandeld rundneemt per dag een tot anderhal-
ve kilo in gewicht toe. Met hor-
monen behandelde runderengroeien 2,5 tot drie kilogram per
dag.
De artsen beweren verder dat de
stoffen die zij de dieren inspui-
ten onschadelijk zijn voor de
consument 'omdat zij vrijwel al-
lemaalzijn toegestaan iri de men-
selijke geneeskunde. Het meestgebruikt worden produkten die
zijn afgeleid van testosteron.
Maar tegelijkertijd zegt een van
de geïnterviewde veeartsen te
weten 'dat als die stoffen aan
mensen worden toegediend zij
soms impotentie en leverkanker
kunnen veroorzaken. Maar de
dieren leven te kort om kanker tekunnen ontwikkelen en dat zijsteriel worden is ook geen pro-bleem. Zij worden toch geslacht.

Vrije tijd
Volgens Schuller is een 36-urige
werkweek in de bouw nodig gezien
de hoge werkloosheid in deze sec-
tor. „Maar daarnaast betekent een
kortere werkweek ook een verbete-
ring van de arbeidsvoorwaarden.
Meer vrije tijd voor de mensen in de
bouw is erg belanrijk. Ze hebben
zwaar werk cm komen ook sneller
in de wao terecht dan anderen."
Met de uitspraak van dewerkgevers
dat er te weinig gekwalificeerd per-

soneel voor handen is om tot ar-
beidstijdverkorting over te gaan, is
de FNV het niet eens.

Schuller: „In sommige regio's is er
misschien sprake van een zekerespanning op de arbeidsmarkt, maar
ik durf de stelling aan dat er geen
enkel bouwwerk in Nederland stag-
natie oploopt als gevolg van het feit
dat er te weinig vaklieden zouden
zijn."

Grote meningsverschillen in kabinet-Modrow

Sociaal- democraten
DDR heten weer SPD
* Van onze correspondent

voor - De Oostduitse sociaal-democraten zijn
dat fenheid van de Duitse natie, maar stellen als voorwaar-

6 Duurlanden daarmee moeten instemmen. Verder er-
afge]

en Ze de onaantastbaarheid van de huidige grenzen. Sinds
p arti

open weekeinde heet de in augustus als SDP opgerichte
iriet iWeer SPD. Onder luid gejubel ging het congres akkoord
het r naamswijziging, waarmee de partij wil aanknopen aan
Seerd°er\rUchte verleden- In 1946 werden de 600.000 georgani-
sie Oostduitse sociaal-democraten gedwongen tot een fu-
K n de communisten onder de Socialistische Eenheids Par-J UlJitsland, SED.

kiirXUwe SPD* die inmiddels al
Wp jOOO leden heeft, wil het ver-
hakt t

men in 1946 kwiJt is §e-*'enVerug eisen van de SED- In-keer lukt' zal de Parü-J mogelijk
kram ov

v
er eigen uitgeverijen en

fe g.^n beschikken. De SED maak-
«lfv avond bekend nog dit jaar
de 2R "6 PartÜ kranten en 21 van
len h Partijdrukkerijen over te wil-
re age agen aan de staat Daarmee

de communistische partij
van H3ar op de naamsveranderingac sociaal-democraten.

Nieuw partijprogramma Republikaner
Schönhuber wil meedoen
aan verkiezingen in DDR

ROSENHEIM - In de Bondsrepu-
bliek heeft de leider van de ex-treem-rechtse Republikaner, FranzSchönhuber, aangekondigd dat zijn
partij zal deelnemen aan de Oost-
duitse verkiezingen op 6 mei. Hij zei
dit gisteren op het tweedaagse par-
tijcongres in het Beierse Rosen-
heim, waar een nieuw partijpro-gramma werd aangenomen.
„We zullen een weg vinden om de
obstakels te omzeilen en deel te ne-

men aan de verkiezingen op 6 mei,"
zei Schönhuber. De Oostduitse
autoriteiten hebben de Republika-
ner de toegang tot de DDR ontzegd.

De potentiële aanhang van de Repu-
blikaner is in de DDR nog groter
dan in de Bondsrepubliek, ' zei
Schönhuber. In de komende weken
zullen de Oostduitse Republikaner
zich officieel oprichten. Die zal
waarschijnlijk geleid worden door

Hans Rudolf Gutbrodt, Schönhu
bers Oostduitse kroonprins.

" Uit protest tegen het rechts-radicalisme in het algemeen en tegen deRepublikaner van FranzSchönhuber in het bijzonder, gingen zaterdag zon 3.000 mensen in Rosenheim de straat op. DeRepublikaner hadden Rosenheim als congresoord gekozen omdat zij hier bij de Europese verkie-zingen met 22 procent van de stemmen hun beste resultaat hadden behaald.

binnen/buitenland

Paus waarschuwt
voor 'overdreven

nationalisme'

Vaticaanstad - Paus Jo-"annus Paulus II heeft zaterdag
d " overstaan van 120 ambassa-
wafS ulj de Heilige Stoel de
bit f- uwing laten horen dat er
in F grote veranderingen die
OVPrH

1"0133 3an de Sang ZlJn 'êeen
ont » even nationalisme' moet
b h fan- HiJ verklaarde dat het
vpph noodzakelijk is dat de
bipHre omwikkeling in het ge-
uita

21Chvoltrekt op basis van deigangspunten van de Akkoor-aen- van Helsinki uit 1975.

cc ?aus bewees in zijn toespraak
van 3an de mensen die ten koste

<<" geweldige offers en op moe-stoLWyZe de lan£e Peignm-
i-npt

, naar de vrijheid begonnen
koi d etaPPes Warschau, Mos-"u. Boedapest, Berlijn, Praag,
ookn

e" Boekarest. Hij loofde
ke

K de politiek verantwoordelij-ersonen die er ruimte voorscniepen'.

„Hoe gunstig deze ontwikkeling
ook is, doordat zij volken hun
identiteit en hun gelijkewaardig-
heid doet hervinden, wij moeten
niet vergeten, dat nooit iets defi-
nitief wordt bereikt."

„De nawerkingen van deTweede
Wereldoorlog nopen tot waak-
zaamheid. Wereldlijke rivalitei-
ten kunnen altijd opnieuw op-
duiken, conflicten tussen etni-
sche minderheden opnieuw ont-

vlammen, nationalisme weer uit
de hand lopen. Daarom is het
noodzakelijk dat een één Euro-
pa, in de zin van een gemeen-
schap van landen, zich grondvest
op basis van de uitgangspunten,
die zo gelukkig op de juiste tijd
werden aanvaard in Helsinki in
1975, door de Conferentie over
Veiligheid en Samenwerking in
Europa (CVSE)."

De paus riep West-Europa ertoe

op de broeders in Midden-
Oost-Europa te helpen, om zo
zijn voordeel ten nutte te maken
dat het lange jaren in vrijheid en
welvaart heeft geleefd: „Het mo-
ment is genaderd waarop uit de
stenen van neergehaalde muren
samen een gemeenschappelijk
huis moet worden gebouwd."

„Ongelukkigerwijze, aldus de
paus, hebben de westelijke de-
mocratieën maar al te vaak geen
goed gebruik weten te maken
van hun ten koste van grote of-
fers verworven vrijheid, zoals
blijkt uit het bestaan en de ver-
breiding van anti-waarden, zoals
egoïsme, hedonisme, racisme en
materialisme." „Ik heb vertrou-
wen in de inspanningen van Gor-
batsjov en Bush: bij mijn contac-
ten met hen is mij gebleken dat
zij de internationale samenwer-
king op zo stevig mogelijke fun-
damenten willen plaatsen."

Hereniging
Het nieuwe partijprogramma, dat
door de 1.130 afgevaardigden werd
aangenomen, wijkt wat de Duitse
hereniging niet veel af van het plan
van bondskanselier Helmut Kohl
voor een confederatie van West- en
Oost-Duitsland. Alleen noemt Kohl
geen termijn voor dit plan, terwijl
deRepublikaner het zo spoedig mo-
gelijk verwezenlijkt willen zien.
Over de omstreden kwestie van de
Oder-Neisse-grens wordt in het pro-
gramma niet gerept. Toespraken en
brochures laten er echter geen twij-
fel over bestaan dat de Republika-
ner de Duitse grenzen van 1937 wil-,
len herstellen.

FNV-bond: 36-urige werkweek inzet

Acties dreigen in bouw
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - In de bouw
dreigen acties. Als de werkge-
vers deze week het CAO-over-
leg niet hervatten, zullen er
door de werknemers eind fe-
bruari acties worden gevoerd.
Dat zei voorzitter Schullervan

de Bouw- en Houtbond FNV
het afgelopen weekeinde. Hij
sloot eerdere, spontane, acties
niet uit.

Vorige maand werden de gesprek-
ken tussen werkgevers en werkne-
mers over de nieuwe CAO voor de
bouw afgebroken. Zij konden geen
overeenstemming bereiken over de
door de FNV gewenste arbeidstijd-
verkorting. Bemiddelingspogingen
door Han Lammers, commissaris
van de koningin in Flevoland, ble-
ven zonder resultaat.
Schuller: „De werkgevers hebben
tijd genoeg gehad om na te denken
over onze voorstellen. Bovendien
zijn ze al meer dan een jaar op de
hoogte van het feit dat we een 36-
-urige werkweek willen."

Uitstoot
Een 36-urige werkweek is volgens
Schuller ook nodig omdat te ver-
wachten is dat het werk in de bouw-
sector in de nabije toekomst eerder
zal afnemen dan toenemen. „We
verwachten dat er een grens komt
aan de bouwproduktie en dat leidt
tot uitstootvan arbeidsplaatsen. Als
gevolg van het technologiebeleid
zal bovendien de arbeidsprodukti-
viteit toenemen zodat je met minder
mensen dezelfde of meer produktie
kunt leveren."

Schullerzegt niet bang te zijn dat de
werknemers toch zullen kiezen voor
meer loon in plaats van kortere
werktijd. „Wij denken dat de werk-
nemers in de bouw hunverantwoor-
delijkheidblijven nemen door op te
komen voor de werklozen," aldus
de vakbondsvoorzitter.

Deze treek processen legen aanhangers Geansesca

Referendum opheffing
communistische partij

BOEKAREST - De Roemeense be-
volking zal zich op 28 januari in een
referendum kunnen uitspreken
over het besluit om de communisti-
schepartij op te heffen. Dit heeft de
voorlopige president lon Iliescu za-
terdag voor deRoemeense televisie
gezegd. De eerste processen tegen
collaborateurs van de gevallen dic-
tator Nicolae Ceausescu zullen deze
week beginnen.
Met zijn bekendmaking is Iliescu te-
ruggekomen van zijn besluit van
vrijdag om de communistische par-
tij met onmiddellijke ingang 'buiten
de wet te stellen. Hij zei dat het re-
gerende Front voor Nationale Red-
ding vrijdag had toegegeven aan de
druk van anti-communistische be-
togers voor het hoofdkantoor van
het Front in Boekarest.
Iliescu had vrijdag ook aangekon-
digd dat op 28 januari een volks-
raadpleging wordt gehouden over
de vraag of de doodstraf weer moet
worden ingevoerd. Het besluit vori-
ge maand van het Front om de
doodstraf af te schaffen na de exe-
cuties van de Ceausescu's heeft tot
felle protesten van de bevolking ge-
leid.
Halverwege deze week zullen de
rechtzaken beginnen tegen voorma-
lige topfiguren uit het vorige regime
en leden van de Securitate, de fana-
tieke geheime politieke van de te-
rechtgestelde dictator. „De proces-

sen staan open voor pers en pu-
bliek," aldus de perscoördinator
van het Front, Adrian Sirbu.

De verdachten worden aangeklaagd
voor volkerenmoord en het schep-
pen van voorwaarden om die uit te
voeren, moord met voorbedachte
rade en sabotage van de nationale
economie, aldus openbaar aankla-
ger Gheorghe Robu. De aanklacht
wegens volkerenmoord heeft te ma-
ken met de 10.000 slachtoffers tij-
dens de revolutie en de 50.000 te-
rechtgestelden gedurende het 24-ja-
rig bewind van Ceausescu.

Hoeveel verdachten er voor de
rechtbank moeten verschijnen kon
Robu niet zeggen. Volgens minister
van binnenlandse zaken Mihail Ghi-
tac worden er zon 800 mensen vast-
gehouden, onder wie Ceausescu's
dochter en twee zonen. De oudste
zoon van de Conducator, Valentin,
werd zaterdag geboeid voor de tele-
visie getoond, samen met de derde
man van het bewind, Emil Bobu,
Ceausescu's lijfwacht Marin Neagoe
en partij-ideoloog Dumirtu Popes-
cu. Wanneer de beelden waren op-
genomen werd niet vermeld.
Het Roemeense leger heeft in de
stad Timisoara het bestuur voorlo-
pig overgenomen. Dat gebeurde na
het aftreden van de lokale vertegen-
woordiging van het Front voor Na-
tionale Redding. De commandant
van de militaire zone van Timis, ge-
neraal Gheorge Ropescu, kondigde
aan dat hij zelf de leiding van het
district op zich zal nemen tot een
nieuwe plaatselijke raad van het
Front voor nationale Redding is ge-
kozen.

Bulgaren betogen
massaal tegen
communisten

SOFIA - In de Bulgaarse hoofdstad
Sofia hebben gisteren meer dan
50.000 mensen betoogd tegen de
communistische partij en voor het
uitstellen van de verkiezingen tot
november. Volgens Westerse diplo-
maten was het de grootste demon-
stratie sinds de eerste betoging van
de oppositie op 17 november.
De betogers steunden de eis van de
oppositionele Unie van Democrati-
sche Krachten om de verkiezingen
van mei uit te stellen tot november.
Andere sprekers steldenvoor in meideelverkiezingen te houden ter ver-
vanging van afgevaardigden, die
zich onder de gevallen leider Todor
Zjivkov hebben gecompromitteerd.
„We zullen dan 100 tot 120 afgevaar-
digden voordragen voor verkiezin-
gen," aldus een spreker.
Het akkoord van vrijdag tussen na-
tionalisten, moslems, oppositie en
regering over het herstel van de
rechten voor de Turkse minderheid
werd door de demonstranten mas-
saal goedgekeurd. Voorts eisten zij
dat de communistische invloed in
bedrijven, politie, leger en de rech-terlijke macht wordt teruggedron-
gen. De oppositie zal dit eisen tij-
dens de ronde-tafel-conferentie met
de partij morgen. Het parlement
komt vandaag bijeen om de leiden-
de rol van de communistische partij
uit de grondwet te schrappen.

Communisten in
Tsjechoslovvakije

bereid zetels
op (e geven

PRAAG - De communistische par-
tij van Tsjechoslowakije is bereid 90
tot 100 van haar zetels in het parle-
ment beschikbaar te stellenvoor an-
dere partijen, zo heeft een woord-
voerder van Burgerforum gezegd.
Het besluit werd genomen tijdens
het ronde tafel-overleg tussen com-
munisten, de oppositiegroepering
Burgerforum en andere partijen, al-
dus Petr Pithart van Burgerforum.
Volgens Pithart zullen de commu-
nisten nog voor het eind van deze
maand 90 tot 100 van hun 200 zetels
vacant maken. Dat betekent dat de
communistische partij in het 350 le-
den tellende parlement voor het
eerst sinds 41 jaar in de minderheid
komt.
De communisten stemden ermee in
dat de vrijkomende zetels nog ruim
voor de parlementsverkiezingen,
die voor 8 junizijn vastgesteld, kun-
nen worden toebedeeld aan kandi-
daten die door Burgerforum wor-
den aangewezen of aan partijlozen.
Op dit moment hebben in het parle-
ment naast de communisten alleen
vertegenwoordigers zitting van de
partijen die voorafgaande aan de
omwenteling zeer nauwe banden
onderhielden met het regime. Deze
partijen hebben inmiddels wel een
onafhankelijke positie ingenomen.

Schot: voorbeeld
Litouwen volgen

EDINBURGH - De leider van de
Schotse Nationale Partij, Gordon
Wilson, heeft Schotland er zaterdag
toe opgeroepen het voorbeeld van
Litouwen te volgen en aan te sturen
op onafhankelijkheid van de centra-
le regering in Londen. „Schotland
dient het voorbeeld van Litouwen
te volgen. Evenals Hongarije, Polen
en Litouwen moet ook Schotland
weer een eigen rol gaan spelen in
Europa, niet als machteloze provin-
cie, maar als gelijkberechtigde part-
ner," zei Wilson op een partijeen-
komst in Edinburgh.

puntuit
Vermoord

De vooraanstaande Salvado-
raanse linkse oppositieleider
Hector Oqueli Colindres en een
Guatemalaanse activiste voor
mensenrechten zijn in Guate-
mala doodgeschoten. Dat heeft
de Guatemalaanse politie zater-
dag meegedeeld. De politie zei
dat de lichamen van Colindres
en Gilda Flores waren gevon-
den bij de Salvadoraanse grens.
Het lijk van Colindres lag in
een geparkeerde auto die gesto-
len bleek te zijn, aldus de poli-
tie.

Vermoord (2)
Twee Franse toeristen zijn in
het Peruaanse Andesgebergte
vermoord door leden van de
maoïstische guerillabeweging
'Lichtend Pad. De guerrilla-
strijders zouden de bus waarin
zij zaten tot stilstand hebben
gewdongen. Alle inzittenden
moesten uitstappen. Daarop
werden de twee Fransen, 23 en
26 jaar oud, van de andere pas-
sagiers gescheiden en doodge-
schoten.

Jezuïeten
De president van El Salvador,
Alfredo Cristiani, heeft zater-
dag in een televisie-uitzending
bekendgemaakt dat negen Sal-
vadoraanse militairen verdacht
worden van betrokkenheid bij
de moord op zes paters Jezuïe-
ten van twee maanden geleden.
Onder de verdachten bevindt
zich de directeur van de militai-
re academie, kolonel Guillermo
Alfredo Benavides.

Schandaal
Het Westduitse weekblad Der
Spiegel is twee jaarna de affai-
re rond Transnuklear een
nieuw schandaal rond het ver-
voer van radio-actieve stoffen
op het spoor gekomen. Dit
maal zijn daarbij de Westduitse
spoorwegen betrokken, zo
schrijft het blad in zijn editie
die vandaag verschijnt. Vol-
gens Der Spiegel heeft Nuklear
Cargo ServiceXNCS), een doch-
terondernemening van de Bun-
desbahn, ook verscheidene ke-
ren transporten over de weg
uitgevoerd zonder de vereiste
goedkeuring of met valse ver-
klaringen, met name over de te
vervoeren hoeveelheden.

Drugsvangst
De rijkspolitie heeft gisteren bij
de strandafslag Julianadorp
(tussen Callantsoog en Den
Helder) een drugsvangst ge-
daan en elf betrokkenen gear-
resteerd. Volgens ingewijden
was de douane de boot al enige
tijd op het spoor. Toen er in de
zondagse ochtenduren een hoe-
veelheid verdovende middelen
aan land werd gebracht, is inge-
grepen. De bemanningsleden
hebben nog geprobeerd drugs
over boord te gooien, maar dat
lukte slechts ten dele. Ingewij-
den houden het erop dat in to-
taal enkele honderden kilo's
aan wal zouden worden ge-
bracht.

Vakantiebeurs
De vakantiebeurs, die van 10
tot en met 14 januari in de Jaar-
beurs in Utrecht werd gehou-
den, heeft ruim 116.000 bezoe-
kers getrokken, 13.000 meer
dan vorig jaar. Opvallend veel
vraag was er naar reizen naar en
vakantiebestemmingen in
Oosteuropese landen. Ook
avontuurlijke vakanties waren
bijzonder in trek. Op de vakan-
tiebeurs waren meer dan ze-
venhonderd deelnemers uit
alle vakantielanden aanwezig.

Ontslagen
Het Chileense hooggerechtshof
heeft de 71-jarige rechter Rene
Garcia Villegas ontslagen, één
van de weinige rechters die de
moed hadden onderzoek te
doen naar schendingen van
mensenrechten door het leger
in Chili. Garcia Villegas is ver-
schillende keren met de dood
bedreigd.

STEH-reclaine
Er lijkt zich een Kamermeer-
derheid af te tekenen voor
STER-reclame op de zondag.
Voor de Vara-radio verklaarde
CDA-mediaspecialist Beinema
zaterdag dat wanneer een Ka-
mermeerderheid het STER-
verbod op zondag wil afschaf-
fen, het CDA daar geen hals-
zaak van maakt. De VVD zal
volgens het PvdA-Kamerhd
Van Nieuwenhoven binnen-
kort een voorstel indienen om
het reclameverbod op zondag
af te schaffen. PvdA en D66 zul-
len volgens Van Nieuwenho-
ven dit voorstel steunen.

Doodstraf
Een voormalige Sovjet-diplo-
maat bij de Verenigde Naties is
wegens spionage voor de Ver-
enigde Staten ter dood veroor-
deeld, zo is gisteren gemeld
door Radio Moskou. Volgens
het Sovjet-persbureau Tass
was de man 'één van de belang-
rijkste agenten van de Ameri-
kaanse, geheime dienst.
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Met gevoelens van dankbaarheid hebben wij af-
scheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Hubertina
Vankan

echtgenote van

Joannes Hubertus Steijns
in de leeftijd van 75 jaar.

Schimmert: J.H. Steijns
Schimmert: Jean Steijns

José Steijns-Kurvers
Ed - Esther

Elsloo: Ria Akkermans-Steijns
Ger Akkermans
Philip - Jikke

Schimmert: Eugenie Speetjens-Steijns
Noël Speetjens
Mark - Richard

Schimmert: Nic Steijns
Els Steijns-Schoenmakers
Bianca - Monique

Margraten: Marie-Louise Essers-Steijns
Theo Essers
Bartje - Danny

Schimmert: Cisca Heuts-Steijns
Felix Heuts

Klimmen: Lucie Eussen-Steijns
Leo Eussen
Nanda - Eveline

6333 BJ Schimmert, 14 januari 1990
Hoofdstraat 28
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben donderdag 18 januari 1990
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Schimmert.
Tot haar intentie zal woensdag om 19.00 uur een
avondmis worden opgedragen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis Geleen
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval
GESLOTEN

donderdag 18 januari
Supermarkt

Eussen
Ruttensingel 160A, Maastricht

t ; I
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons ge-
weest is, geven wij u kennis van het vrij plotseling
overlijden, op 77-jarige' leeftijd, nog voorzien van
het h. oliesel, van onze zorgzame moeder en
schoonmoeder, lieve oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Maria Catharina
Fiddelers

weduwe van

Hendrikus Hoorens
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Nieuwstadt: Jac Hoorens

Betty Hoorens-Linssen
Roger, Maurice

Maastricht: Truus Nijssen-Hoorens
Joost Nijssen
Daisy, Cindy, Lizzy, Patrick
Familie Fiddelers
Familie Hoorens

6114 XX Dicteren, 12 januari 1990
Kampstraat 23
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden woensdag 17 januari
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Stefanus
te Dicteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Dinsdag 16 januari om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.30
tot 19.00uur in het mortuarium Huize St. Antonius,
Gasthuisstraat 3 te Echt.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

t I
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons is geweest, delen wij u mede, dat God tot
Zich heeft genomen, onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Hermans
weduwe van

Oscar Smeets
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, na een liefdevollever-
zorging in de verpleegkliniek te Heerlen.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlerheide: Mientje Kortis-Smeets
Sjef Kortis

Heerlen: Hub Smeets
Greetje Smeets-Bielen

Heerlerheide: Mario Driessen-Kortis
Carly Driessen
Chantal
Familie Hermans
Familie Smeets

6413 BS Heerlen, 12 januari 1990
Rennemigstraat 25A
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 17 januaria.s. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van St. Cornelius te Heerlen-Heerlerhei-
de, waarna aansluitend debegrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats aan de Kampstraat.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene dinsdag 16 januari a.s. om 18.45 uur,
aansluitend avondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te

I
Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moes-
ten nemen van mijn lieve man en onze vader

Hubert Crombach
Nog steeds is het moeilijk voor ons de leegte
die hij achterliet te aanvaarden.

Mevr. A.C. Crombach-Becker
en kinderen

"De eerste jaardienst wordt gehouden heden
maandag 15 januari om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van „Verschijning van deOnbevlek-
te Maagd" te Heerlen-Molenberg.

t I
Als het leven lijden wordt
komt de dood als een verlossing.

In dankbare herinneringaan wat hij voor ons en velen betekende, hebben
wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, zwager en oom

Joseph Hubertus
Joannes Janssen

echtgenoot van

Geertruida Maria van Dishoeck
eerder weduwnaarvan

Elfriede Patschkowski
Hij overleed, gesterkt door de h. sacramenten, op de leeftijd van 83 jaar.

Heerlen: G.M. Janssen-van Dishoeck
Heerlen: Riet Starmans-Janssen

Theo Starmans
Oosterbeek: Mia Beekwilder-Janssen

Ton Beekwilder
Arnhem: Jules Janssen

Loes Janssen-Kramer
Spijkenisse: Jeanny v.d. Veer-Janssen

Nico v.d. Veer
Heerlen: Jo Janssen t

Cis Janssen-vanKempen
Jo Schoitissen

Venlo: Ank Schreurs-Janssen
Pim Schreurs

Hulsberg: Wil der Kinderen-Janssen
Lambert derKinderen
en de kleinkinderen:
Richard, Joost en Hannie,
Jos en Marion, Jules en Annemarieke,
Eva, Marleen en Marcel, Loesje,
Thom, Tim, Hans, Thijs,
Cas, Bram, Anouk, Roel
Familie Janssen
Familie van Dishoeck

13 januari 1990
Bongaertslaan 35, 6416 EX Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op woensdag 17 januari
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Moeder Anna te Bekker-
veld-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Akerstraat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
Avondmis dinsdag 16 januari om 18.30 uur in voornoemde kerk.
Vader is thuis opgebaard.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onverwacht voorgoed afscheid-
nemen van mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, schoonzoon, zwager, oom en neef

Peter Joseph (Pierre)
Houben

echtgenoot van

Louise R. Aerts
Hij overleed, gesterkt door de h. sacramenten, op de leeftijd van 62 jaar.

Heerlen: L.R. Houben-Aerts
Lagos, Nigeria: Rosemarie Meys-Houben

Jaques Meys
Laura, Jaques
Familie Houben
Familie Aerts

13 januari 1990
Pluijmaekerstraat 6, 6417KM Heerlen
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op donderdag 18 januari
a.s. om 10.15 uur in de parochiekerk van de H. Moeder Anna te Bekker-
veld-Heerlen, waarna aansluitend crematie in het crematorium te Imstéi-
rade.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf 10.00
uur.
Avondwake woensdag 17 januari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Papa is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen al-
daar, dagelijks van 19.30-20.00 uur.
Zij die onverhoopt geenkennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd maar die vergeet je

m^^m' mmm het is je dikwijlsontgaan
jezegt ik ben wat moe
maar op een keer dan
be?i jeaan je laatste beetje toe

in dankbare herinnering aan wat hij voor ons betekende,
hebben wij afscheid genomen van mijn dierbare echtge-
noot, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broer,
schoonbroer en oom

jacques smeets
echtgenoot van

mia driessen
hij overleed op de leeftijd van 61 jaar, voorzien van de h.
sacramenten.

stem: m. smeets-driessen
stem: peter smeets

bianca, robbie, thomas
stem: yvonne kraus-smeets

simon kraus
lizzy
familie smeets
familie driessen

6171 ga stem, 14 januari 1990
kelderstraat 25
de plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis,
zal plaatsvinden op donderdag 18 januariom 10.30 uur in
de st. martinsukerk te stem.
bijeenkomst in de kerk. geen condoleren,
woensdagavond om 18.45 uur wordt de avondwake ge-
houden in voornoemde kerk.
de overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van uit-
vaartcentrum daemen en zn., heirstraat 41 te elsloo-stein.
bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij, dat
deze annonce als kennisgeving beschouwd wordt.

—————————————■————"■■"«■■"«i^"———■—■—i

bedroefd hebben wij kennis gfnomen van het overlijden van onze vice-
voorzitter

jacques smeets
in hem verliezen wij een hartelijk en werklustig bestuurder, steeds be-
gaan met het wel en wee van de fanfare.
met fijne herinneringen zullen wij hem dankbaar bijven gedenken,
wij wensen zijn echtgenote,kinderen, kleinkinderen en familie veel sterk-
te en troost.

beschermheer, erevoorzitter,
eredirigent, erebestuursleden,
bestuur, dirigent en leden van de
société st. martin, fanfare de stem

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden is heden toch nog onverwacht
van ons heengegaan, voorzien van het h. oliesel, op de leeftijd van 88 jaar,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Wiek Haffmans
weduwnaar van

Ria Bressers
Breda: Ingeborg Haffmans

Paco, Anouk, Myra, Thiago
Amsterdam: Roland Haffmans
Merkelbeek: Marita Knarren-Haffmans

Theo Knarren
Janien, Jurjen, Marcia

Brunssum: Rutger Haffmans
Maastricht: René Haffmans

Famiie Haffmans
Familie Bressers

Sittard, 12 januari 1990
Corr.adres: Amstenraderweg 13, 6447 BS Merkelbeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
op dinsdag 16 januari a.s. om 14.00 uur in de dekenale kerk van de H. Pe-
trus (grotekerk) te Sitard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
mis van maandag 15 januariom 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, hedenavond van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Tot onze grote droefheid, maar dankbaarvoor het vele dat hij voor ons be-
tekend heeft, delen wij u mede dat hedenvan ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Johan Kruts
weduwnaar van

Anna Maria Knarren
echtgenoot van

Fien Peters
op de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering:
J.J.Kruts-Peters
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Kruts
Familie Knarren
Familie Peters

12 januari 1990
Wingerdweg 32, 6432 HJ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 16 januari
om 13.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Maagd derArmen te Ma-
riagewanden-Hoensbroek, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Heden maandag om 18.30 uur avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100 te Hoensbroek, heden maandag van 14.00-15.00 uur en van
19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

f
Geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
wal God bereid heeft voor hen die Hein liefliebben.

1 Kor. 2:9
Van droefheid vervuld geven wij kennis dat, na het ontvangen van het sa-
crament der zieken, van ons is heengegaan, onze zeer geliefde zus, tante
en nicht

Maria Elisabeth
Huberta Victoire
Antonia Martens

"ü 19 juni 1905 t 13 januari 1990
Rijckholt: Zr. Josette (B.P.H.M. Martens)

Liefdezusters H.C. Borr
neven en nichten

14 januari 1990
H. Dunantstraat 3, Heerlen
Corr.adres: Haanraderweg 21, 6464 CM Kerkrade
De h. mis van requiem zal worden gehouden op woensdag 17 januari om
11.00 uur in de dekenalekerk St. Pancratius te Heerlen, waarna ingevolge
haar wens de crematie zal plaatsvinden in het crematorium te Imstenrade.
Er iseen avondmistot intentie vah de overledene op dinsdaga.s. om 18.30
uur in voornoemde kerk.

Enige en algemene kennisgeving

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingen, waarvan hij in dit leven heeft mogen genie-
ten en geheel vol overgave aan de Heer, heeft na
een leven van hard werken afscheid moeten ne-
men, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef'

Hans Meurs
echtgenoot van

Maddy van de Berg
Hij overleed op 59-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.

Landgraaf: Maddy Mcurs-van de Berg
Heerlen: Anita
Huizen: Patty, Paul en Noortje

Heerlen: John en Ingrid
Familie Meurs
Familie van de Berg

6374 VH Landgraaf, 10 januari 1990
Karel Doormanstraat 48
Ingevolge de wens van Hans heeft de crematieplech-
tigheid in stilte plaatsgevonden op zaterdag jl.

Campagne 1989

Epilepsie
en Sport?
Zet jezelfniet

buitenspel
Vraag de informatie

NATIONAALEPILEPSIE
FONDS/DE MACHT VAN

HET KLEINE
Postbus 9587

\ 3506 GN Utrecht
\ giro34781

Steenhouwerij
MOONENWANDERS B.V. f AflWijngaardsweg 10 - Hoensbroek /7mTwlTelefoon 045-227700 | tjrj W i

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar V°J^Êalles wat zij voor ons deed en betekend heeft, ëev,^B
wij u kennis, dat geheel onverwacht van °nj^B
heengegaan, onze lieve en zorgzame moe f]^H
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante I

Trautje I
Reumkens-Becker^ I

weduwe van H
Hubert Reumkens ■

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 88 jaar.Pß
sterkt door het h. oliesel. H
Wij bevelen haar in uw gebed aan. H

Utrecht: Annie van Blokland- H
Reumkens H
Ad van Blokland H
Hubert ■Desirée en Joost H

Nieuwenhagen: Sjef Reumkens ■Tiny Reumkens-Stijnen H
Hubert en Magma H
Chantal H

Nieuwenhagen: Miep Bosch-Reumkens H
Hub Bosch H
Monique en René I

Nieuwenhagen: t Frans Reumkens B
Familie Beckers I
Familie Reumkens I

Übach over Worms, 13 januari 1990 B
Bejaardencentrum Heereveld I
Corr.adres: 6373 KF Landgraaf, Heigank 18 ■
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden word^H
op woensdag 17 januaria.s. om 14.00 uur in deP^Mehiekerk van Maria Hulp der Christenen te N'^Hwenhagen, waarna aansluitend de begrafenis -*H
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar. ■Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid i I
schriftelijk condoleren. I
Avondmis tot intentie van moeder dinsdag *yM
nuari om 19.00 uur in voornoemde parochiekei>■

Wegens sterfgeval is onze zaak I
Slagerij I

Sjef Reumkens I
woensdag 17 januari de hele dag I

GESLOTEN. I
Landgraaf, Heigank 18. I

Vol droefheid, maar tevens met grote dankbaa■
heid voor de van haar steeds ondervonden hai'U'" I
ke liefde en warme genegenheid, berichten \VÜ I
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze onverg
telijke zus, schoonzus, tante en nicht

Tilla Bertrand
echtgenote van

Hub Widdershoven
Zij werd 19 oktober 1919 in Wijlre geboren en ovj*.
leed aldaar op 13 januari 1990, na een zeer moed!*
gedragen pijnlijk lijden en gesterkt door het he»"
sacrament van de zieken.

De familie:
Wijlre: Hub Widdershoven

Familie Bertrand
Familie Widdershoven

6321 AP Wijlre, 13 januari 1990
Knipstraat 12
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats woensd»
17 januaria.s. om 11.00 uur in de St. GertrudiskC

te Wijlre. gevolgd door de begrafenis op het katho-
liek kerkhof aldaar.
Tot haar intentie wordt dinsdag 16 januari a.s. 'voornoemde kerk om 18.45 uur de avondwake ëe'
houden met aansluitend de heilige eucharistit'V1'
ring.
Overtuigd van uw medeleven zien wij af van e<3
condoléancebijeenkomst.
Tilla ligt opgebaard in de rouwkapel Sjalom, H 1
leshagerweg 11 te Mechelen-Wittem.
Bezoekuren dagelijksvan 11.00 tot 12.00 uur en vall
17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen $?
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

LASSEN
Autogene- en elektrische

las-ensnij-apparatuur en toebehoren
laselektroden - draad.

INDUSTRIËLE GASSENEN BUTAAN/PROPAA*
L

Nu al 25 jaareen begrip ,11% voorkwaliteit en service!

—^l

Bent u gewoon overal te dik?
Hebt u alleen te dikke dijen,
billen of heupen? jjM
Zitten er wat hinderlijke mmm_.
vetkussentjes hier en daar?
Dankzij onze unieke L J w.ZWITSERSE TFM-METHODE - -f. M J^slankt uaf op volkomen mmmm\ \V^^natuurlijke en verantwoorde wijze f' MIl> v-X^Mop die plaatsen waar dat nodig H ■is. Ook u kunt net als vele Êmg mkj
andere vrouwen een mooi slank V WW
en jeugdigfiguur krijgen. Mt y
Onderzoek aan de Universiteit
Limburg bevestigt dat onze ÊW
TFM-afslankmethode GOED en MW
VEILIG werkt. Die zekerheid jU M
heeft u alvast. Persbericht van MHBHW /^PB""^dr. M. Roede ligt in ons inst. ter ■ U

Begin uw slanke en gezonde J I ■toekomst met een simpel mm^ mmWtelefoontje en maak met mevr. *"^Extra een afspraak voor een
gratis en vrijblijvend
figuuronderzoek.

La Belle Helene
TFM-figuurcorrectie-instituut

045-311490 J
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RL- hoogleraar:

Samenwerking in Euregio versterken
van onze verslaggever

eit t .RICHT - De Rijksuniversi-
"«er a k

g (RL) loopt meer en
*line er op een aantal ontwik-
e f;u

ëen die zich voordoen in ande-
°U dpPese grensgebieden. De RL
'ersjtp,.^menwerking met deze uni-
'ger m in de Euregio veel krach-
»of ?oeten aanpakken. Dat stelde
6genh

r ~Uc Soete in zijnrede ter ge-
»Ur„'"eid van de 14de diesvan Lim-s"e universiteit.
■^ Rt
»ih n heeft internationalisering

vooral binnen dejetjS10 hoog in het vaandel. Te-
-I*l di?166"1 prof- Soete- want bin"
linrjp H

gebied bevinden zich niet
le ftr r dan vijfuniversiteiten. Voor
-«itwii.^ ,et zaak in te spelen op de
'OorrJQ ngen die zifch elders

°g Onl'ersit " angs hebben de Franse uni-
l«Use ri

Van straatsburg en Mul-
u uilse universiteiten van«nihe en Freiburg en de Zwit-

heet KlVersiteit van Basel de ge-
Igev^happelijke studentenkaart

waarmee de studenten
eiten K kunnen maken van facili-
-Iste]uen cursussen van de andere
i*eten

nSen. Ook personeel, zowel
«harm vappeliJk als niet-weten-
""tgew k ' kan eenvoudig worden
tiet uitSSeld' Een dergelijke aanpak

van studenten en
Ide V,eel ls volgens prof. Soete ook

euregio gewenst.

lacht "ehtte Luc Soete zijn aan-
tan e op de twee Limburgen. Er
ïatv Verregaandevorm van inte-
JhivlVan de RL met het Limburgs
Itasspitltair Centrum Diepenbeek-l'°t stand worden gebracht.
lation , Unnen leiden tot een trans-
tiet éé universiteit van Limburg,
Mn j? *̂1 vestiging in Maastricht en
Jier* , Dlepenbeek. Bestaande stu-
Vrje ngen kunnen op elkaar
*UeUw

n afgestemd en er zouden
Per, w

e "ehtingen ontwikkeld kun-worden.

Actie Maison Da Chêne voor kimderhart

Inzameling voor
hartafdeling AZM

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De directie van
Maison Du Chêne in Maastricht
heeft de heropening van het hotel-
restaurant aangegrepen om geld in
te zamelen voor de afdeling kinder-
cardiologie van het Academisch
Ziekenhuis Maastricht. De op-

brengst van een ludieke actie op de
openingsdag en een dart-competitie
van een zestal personen van beken-
de Maastrichtse en Limburgse be-
drijven, is bestemd voor het betalen
van een zogenoemde pulse-oxime-
ter, die door de kindercardioloog
gebruikt wordt bij het meten van
het zuurstofgehalte van het bloed.

Als gevolg van de bezuinigingen in
de gezondheidszorg is het moeilijk
een dergelijk apparaat, dat ’ 10.000
kost, op korte termijn binnen het
bestaande budget van de kindercar-
diologie aan te schaffen.

Directeur René Persoon van Du
Chêne kon cardioloog prof. dr Olaf
Penn gistermiddag verrassen met
de mededeling dat niet alleen de
pulse-oximeter aangeschaft kan
worden, maar dat ook nog een vi-
deocamera en een videorecorder
voor de kinderafdeling van het
AZM uit de opbrengst betaald kun-
nen worden. De cardioloog prees de
actie 'Du Chêne voor een kinder-
hart' en nam het geldbedrag dank-
baar in ontvangst.

" Prof. Penn (tweede van links) krijgt de cheque waarmee onder meer de zuurstofmeter kan
worden betaald. Foto: WIDDERSHOVEN

Defect
In Nederland worden jaarlijks bijna
1500 kinderen geboren met een
hartafwijking. Sinds 1986 kunnen
kinderen met zon defect ook in
Maastricht geopereerd worden. In
1988 werden ongeveer 800 kinderen
in het AZM geopereerd aan het hart.
Bij het meten van het zuurstofge-
halte van het bloed hoeft bij het be-
schikken over een pulse-oximeter
niet meer in een slagader te worden
geprikt. Nu kan worden volstaan
met het aanbrengen van een plak-
kertje op de huid van het kind.

Maison - voorheen Hotel - Du Chê-
ne, gelegen op de hoek van de
Boschstraat en de St.Catharina-
straat, is een van de oudere hotel-
restaurants van Maastricht. Het da-
teert uit 1895. Op de gevelsteen staat
een eik - chêne in het Frans - afge-
beeld. "

Prijs
■aag .. ae diesviering heeft rectorKr D rlcus Prof dr F.Bonke aan

p-kt v studenten een prijs uitge-
he st*°?r.het eerst toegekend door
jlirig tjlchting Wetenschapsbeoefe-
i^fas De kar>didaten zijn voor-|«e s, n door de wetenschappelij-
Ihiso en van de faculteiten. Del^orirj mYat 1000 gulden en een oor-
VtoUw prijswinnaars zijn me-p. pa *" Janssen (geneeskunde),
fc*n, S

R (gezondheidswetenschap-
*ejrjj "■" Tuinstra (rechtsgeleerd-
k*he en C. Kerckhoffs (economi-

wetenschappen).

Mijnwerkers
betogen in

Maasmechelen
MAASMECHELEN - Circa
vierhonderd ex-mijnwerkers
uit de inmiddels gesloten mij-
nen van Eisden, Waterschei en
Winterslag zijn zondag weer
de straat opgegaan. Dat ge-
beurde in Maasmechelen,
waar ze een rustige en maar
erg luidruchtige betoging hiel-
den.

De actie is een initiatief van de Be-
weging Oostelijke Mijnstreek, kort-
weg BOM genaamd, die wil dat alle
mijnwerkers een gelijke behande-
ling krijgen inzake statuut en pen-
sioenen.

Voor de start van de betoging werd
een afvaardiging van de ex-mijn-
werkers ontvangen op het gemeen-
tehuis van Maasmechelen. Zij kre-
gen van enkele daar aanwezige se-
natoren en de burgemeester de be-
lofte dat er een brief naar de minis-
ters gestuurd wordt om de eisen ge-
realiseerd te krijgen.

Onder druk van de deelnemers lie-
pen de senatoren later ook mee in
de betoging.

Bijna2000 bezoekers bij Limburgse kampioenschappen

Will Knapen weer
buuttekampioen

door harrie cremers

rri?iu?T - Met 'Wullemke, de
jür oer' en 274 punten van de
We

y 'S m Knapen uit Neder-
pi ert-Eind opnieuw buuttekam-
Oni?n van Limburg geworden.o* in 1988 wistKnapen de hand
hel6ggen op e eerste prijs. Het
43.e voorbije weekend werd de
een r 'ge hoofduitvoerder van
on . schildersbedrijf bedolven
pn » F de gelukwensen, bloemenn telegrammen.

Pie Z|^n carnavalsvereniging 'De
j, Pkuukes' in Nederweert werdaPen zaterdagavond in het ge-

enschapshuis op uitbundige
aan geféteerd. In plaats van de
Vo Sekondigde canavalszitting
seprn een in aileriJi geïmprovi-
Pla-t **übel" en feestavond
Pio e kersverse buuttekam-en, toegejuicht door de sa-
rj^nSestroomde menigte, werd
die-d 'n a^e toonaarden gehul-
rj

g en op handen en schouders
le r e zaal gedragen. De officië-
da e,cePtie zal overigens op zon-ag 11 februari van 17.00 tot 20.00. . in datzelfde gemeenschaps-
te

Is Plaatsvinden. Burgemees-
de Jacobs was zaterdagochtend
bpuerste dieKnaPen uit zijn bedelae om hem te feliciteren.

De finale van de 27e editievan de
provinciale Limburgse buutte-
kampioenschappen vond vrij-
dagavond en -nacht plaats in de
Markthal van Horst. Die lokatie
was gekr en omdat de kampioen
van 198b, Pierre van Helden uit
het kerkdorp Melderslo, daar
vandaan komt. Bijna tweedui-
zend carnavallisten uit alle delen
van Limburg waren getuige van
het festijn dat andermaal was ge-
organiseerd door het Groot Lim-
burgs Buuttecomité met verte-
genwoordigers van BCL, LVKA,
SLV, LIVEKE en dit geval ook
de plaatselijke carnavalsvereni-
ging 'De Vlasköp'.van Melderslo.
De belangstelling was zo groot
dat aan de Markthal in het cen-
trum van Horst nog een tent
moest worden geplaatst. Vooraf-
gaande aan de finale zijn drie
voorronden gehouden waaraan
21 kandidaten meededen. Na se-
lectie bleven de vijfbeste over en
die kregen voor elke buut tijdens
de finale een spreektijd van tien
minuten toegemeten. De beroe-
pen slager, electriciën, schoen-
lapper en melkboer stonden cen-
traal bij vier van de vijffinaleren-
de buuttereedners.

Uitzondering in die rij vormde

Harry Erkens uit Hoensbroek
van de carnavalsvereniging 'De
Koelköp', die als 'slachtoffer' van
het 'Thermaalbad' (sauna, bub-
belbaden en aanverwante bedrij-
ven) ten tonele verscheen. Hij
kreeg het publiek in de hal aan
zijn kant toen hij een zeer humo-
ristisch relaas deed over zijn er-
varingen in de sauna en zijn ont-
moeting daar met de scheidende
gouverneur van Limburg. Opval-
lend was dat tijdens het optreden
van de kandidaten en ook van de
artiesten (Bretel Boys, dansgar-
deDen dreumel,Urn & Urn, Mer-
loFreunde en gemengd koor Me-
ruia) niet werd gerookt en óók
niet werd gedronken.

Spanning
De jury, die de buuttereedners
op hun humoristische kwaliteit
en show beoordeelde, volgde
vanuit diverse lokaties in de hal
de kandidaten, dieonder het toe-
ziend oog van Prins Jan VIII en
de raad van elf werden aange-
kondigd door ceremoniemeester
Chris. Bij afwezigheid van Cor
Bertrand (om familiaire redenen)
bestond die jury ditmaal uit zes
leden (Jean Janssen, Nico Jes-
sen, Theo Franssen, Frans Keu-
len, Frits Peters en Jos Gijsen),

die elk maximaal 99 punten per
kandidaat konden toekennen.

Ver na half een was de spanning
te snijden toen LVKA-voorzitter
Jo Koppen aankondigde dat het
tijdstip voor de uitslag was aan-
gebroken. Carnavallist en ere-
opper-Flaaris Jean Janssen uit
Geleen maakte bekend wie er in
de prijzen waren gevallen. Voor
zijn buut als 'Thermaal-slachof-
fer' kreeg Harry Erkens uit
Hoensbroek 254 punten en een
bronzen medaille, Jan Geraedts
uit Asenray kreeg voor zijn buut
als 'slager' 265 punten en daar-
mee een tweede prijs. De win-
naar Will Knapen met 274 pun-
ten kwam een uur lang niet meer
van het podium af en belandde
pas om half zes in zijn bed.

Niet alleen de humoristische ver-
teltrant, maar vooral de uitge-
kiende woordspelingen bij zijn
relaas over het dagelijkse wel en
wee van 'Wullemke, de melk-
boer' leverden Knapen voor de
tweede maal de proviciale titel
van Limburgs buuttekampioen
op. Die werd hem in 1988 al eens
verleend toen hij in de buut
stond in de rol van een verwijfde
verkoper in een boetiek. Knapen
had toen al vijftien maal aan dit
jaarlijks terugkerende evene-
ment meegedaan en was al twee-
maal als derde en viermaal als
tweede geëindigd.

Na het afgelopen weekend heeft
Knapen dus zestien maal deelge-
nomen aan de buuttekampioen-
schappen, die volgend jaar op-

nieuw in Midden-Limburg, in
Nederweert, worden gehouden.
Winnaar Will Knapen is razend
enthousiast: „Ik mag dan welis-
waar zelf niet meedoen, maar re-
ken maar dat ik in 1992 weer van
de partij zal zijn. Die buuttekam-
pioenschappen zijn voor mij een
soort verslaving. Het gaat me
niet om de eer of om de prijzen,
ik wil er gewoon elk jaar bij zijn.
Ik mag dan weliswaar winnaar
zijn, maar de volgende keer doe
ik toch weer mee. Dat wordt voor
mij dus 1992 en dan voor de ze-
ventiende maal." Inmiddels stro-
men de contracten bij de nieuwe
buuttekampioen weer volop bin-
nen. Tot carnaval (zondag 26 fe-
bruari) zal Knapen nog tientallen
malen her en der in de provincie
optreden.

# Een dolgelukkige Will Knapen uit Nederweert (midden). Voor de tweede maal werd hijbuuttekampioen van Limburg. Foto: JANPAUL KUIT

provincie

Actie Roemenen
duurt nog voort

d h
~ e R°ernenen die don-erdag in hongerstaking zijn ge-

te7v 'u het As-elzoekerscentrumkent hebben hun actie nog"'et beëindigd. Daar gaat de di-ecteur van het centrum, Bert
h hkmth' althans van uit. „Wij
kebben hen niet gezien in de eet-mer. Ze blijven in hun eigen

atner en af en toe verlaat een

van hen de kamer om naar bui-
ten te gaan. Wat men dan doet is
ons niet bekend. We hebben mo-
menteel geen contact met de
Roemenen," aldus Bert Have-
nith.

De actie van de Roemenen is bij
de overige bewoners niet goed
gevallen. Vrijdag kwam er een

tegenactie op gang. De andere
bewoners zijn wel tevreden over
de gang van zaken in Echt. Bo-
vendien vrezen zij dat de honger-
staking alle asielzoekers in een
kwaad daglicht stelt.

De Roemenen begonnen hun
hongerstaking omdat zij de kwa-
liteit van het eten onvoldoende
vonden, evenals de medische be-
geleiding in het centrum. Later
kwamen ze ook nog met de eis
van een eigen woning op de
proppen. De leiding van het
asielzoekerscentrum heeft vanaf
het begin duidelijk gemaakt dat
men niet zou zwichten voor een
hongerstaking.

Verschillende zaken gehinderd door oneffenheden
Dagvaardingen bezorgen

rechtbank tijdverlies
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De meervoudige strafkamer van de recht-
bank in Maastricht heeft de afgelopen week ernstige hinder en
aanzienlijk tijdverlies ondervonden door oneffenheden in het
uitbrengen van dagvaardingen. Bleek eerst een wegens drug-
handel gedagvaarde Kerkradenaar al maandenlang onvind-
baar voor postbode en wetsdienaar, tijdens een volgende zit-
ting kwam aan het licht dat een in België wonende verdachte
tegenover verbalisanten zodanig met zijn woonadres had ge-
goocheld dat de tegen hem uitgebrachte dagvaarding uiteinde-
lijk in een andere gemeentewas beland en hij daardoor 'vrijuit'
kon wegblijven in de Maastrichtse rechtszaal.

In een derde zaak rees bij de rech-
ters het bange vermoeden dat de
wel als verdachte aangetreden per-
soon niet gerechtigd zou zijn na-
mens een gedagvaarde BV het
woord te voeren. Op 1 september
van vorig jaar was hij immers als di-
recteur opgestapt. De vraag was of
de rechtbank hem nu wel als ver-
dachte kon accepteren.

Ook in deze zaak bleek iets te zijn
misgegaan met de dagvaarding.
Weliswaar was zij door een bevoegd
persoon in ontvangst genomen,
maar daarna was de dagvaarding
niet op het juiste bureau gelegd
maar doorgespeeld naar de ex-di-
recteur. De rechtbank hechtte er
niettemin aan de zaak af te werken.

De telastegelegde feiten immers
stamden uit de jaren 1986 en 1987 en
eerder was een behandeling aange-
houden wegens vakantie van de
toen nog als directeur fungerende
verdachte. Om opnieuw stagnatie te
voorkomen, wilde president mr
Wortmann alsnog ter zitting beves-
tigd danwei ontkend zien of de-man
thans als gemachtigde mocht optre-
den. Na enig getelefoneer bracht de
telefax uitkomst met een machti-
ging zwart-op-wit. De klok had er
toen wel weer een uurtje bijgetikt.

Regicconiruct
Officier van justitie mr I. van Opstal
had de in Sittard gevestigde BV en
haar directeur ervan beschuldigd te
hebben gehandeld in strijd met de
Wet op het ter beschikking stellen
van arbeidskrachten door in Ge-
leen, Melick/Herkenbosch, Maas-
tricht, Budel, Brunssum en Roer-
mond tegen vergoeding maar zon-
der vergunning arbeidskrachten te-
werk te stellen in daar gevestigde
bedrijven. Daartoe behoorden gro-
ten als DSM, KNP en Mosa. De ver-
dachte en diens raadsman mr J.
Kempen stelden daar tegenover dat

in alle gevallen sprake was geweest
van onderhouds- en revisiewerk in
zogenaamd regie-contract. Daar-
voor is naar hun mening geen ver-
gunning vereist. Loonberekening
geschiedde op uurbasis aangezien

de tijdsduur van een karwei door-
gaans niet tevoren is te overzien.

Enkele ter zitting gehoorde getui-
gen noemden dat in deze branche
gebruikelijk. Mr Kempen voerde
'eigen' jurisprudentie aan door er
aan te herinneren dat het Gerechts-
hof in Den Bosch jaren geleden de-
zelfde BV tot tweemaal toe heeft
vrijgesproken na eerder door de
economische politierechter in
Maastricht te zijn veroordeeld. De
thans uitgebrachte dagvaarding
was gelijkluidend aan 'die van toen.

Officier mr Van Opstal achtte de
nieuw aangedragenfeiten niettemin
strafbaar en eiste daarvooreen geld-
boete van vijftienduizend gulden.
Over veertien dagen volgt de uit-
spraak van de rechtbank.

Brand in
restaurant

VENRAY - Waarschijnlijk door
kortsluiting is zaterdagavond brand
uitgebroken in een Italiaans restau-
rant aan de Hoenderstraat in Ven-
ray. De bovenverdiepingvan de eet-
zaal werd zwaar beschadigd terwijl
de benedenverdieping veel water-
schade opliep. Het bedrijf was nog
maar twee weken geopend. De
schade wordt geraamd op 40.000
gulden.

Vakantiebears in Heerlease Schouwburg

Reizenfestival biedt
vooral entertainment

Van onze correspondent

HEERLEN - De 'Also sprach
Zarathustra-klanken' van Ri-
chard Strauss zwellen aan en
de lichten doven geleidelijk.
De contouren van een palm-
boom tekenen zich af tegen
een blauwe achtergrond. Het
overwegend oudere publiek in
de grote zaal gaat er eens goed
voor zitten. Tijdens de climax
van de meeslepende Strauss-
compositie springt Paul
Crombag uit de coulissen te
voorschijn. Applaus klinkt op.
Het achtste Internationale
Reizenfestival, dat afgelopen
weekeinde in de de Heerlense
schouwburg plaatsvond, is
van start gegaan.

Vakantiereizen boeken gaat tegen-
woordig gepaard met entertain-
ment. Dia's, films, artiesten, dans en
show. Reisorganisator Paul Crom-
bag laat zich en plein public door de
dansgroep op het podium aankle-
den als een Turkse sultan om ver-
volgens liggend op de vloer druiven
te consumeren. Legt daarna om-
standig aan zijn toehoorders uit
waarom de naam Van de Burgt aan
zijn reisorganisatie is toegevoegd.

" De belangstelling voor Oost-Europa was nog niet overdon-
derend. Foto: FRANS RADE

Sfeer
In de«aal hangt een sfeer van 'reis-
genoten onder elkaar. West-Turkije
is de nieuwe topper in de reiswereld
houdt Crombag de zaal voor. En laat
dat bewijzen door een uitgekiende
dia/filmprojectie van de Belgische
cineast Rene van der Einden. In ci-
nemascoopformaat schotelt de Belg
de de kijkers drie kwartier lang
fraaie beelden voor van de rijke
Turkse historie en de nog bijna
maagdelijke stranden. Bij de tom-
bola gaan eerst de reisgidsen en de
T-shirts de deur uit waarna de gratis
reizen aan de beurt komen. De ge-
contrateerde artiesten vullen de
avond verder moeiteloos tot in de
late uurtjes.

"Ouderen zijn een belangrijke doel-
groep voor ons", zegt Crombag zon-
dagmiddag in het restaurant van de
schouwburg. „Bij het reizenfestival
gaan gezelligheid en het verstrek-
ken van informatie hand in hand.

Het reizenfestival in het Maastricht-
se MECC van vorige week kun je
zien als een publieksbeurs. Ik heb
een klantenbeurs. Met onze avon-
den doen wij iets terug voor hen."

Tevreden
De meeste van de 25 standhouders
toonden zich tevreden over de pu-
blieke belangstelling. Hier en daar
werd een verhoogde vraag gecon-
stateerd naar vakanties in de oost-
bloklanden. „Maar niet echt over-
donderend zoals ik in verschillende
publikaties heb gelezen", zegt drs.
Drijkoningen van JacobsReizen uit
Schimmert die als specialist geldt
voor die landen.

Geullenaren
zwaar gewond

MEERSSEN - Twee mannen uit
Geulle, 32 en 39 jaar oud, zijn vrij-
dagavond zwaargewond geraakt
toen zij met hun bromfiets frontaal
tegen een Volkswagenbusje reden.
Het ongeluk gebeurde op de Pas-
weg in Bundê. Beide mannen wer-
den in allerijl overgebracht naar het
ziekenhuis in Maastricht.
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~i L imburgsDagbladgpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in

hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per

' millimelerhoogte: ’ 1.20
Afwekende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm. Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm
Reuzepiccolo's

' Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
; minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).

Mimmumhoogte: 10 millimeter Foto s. logos en

" illustraties zijn mogelijk Prijs per millimelerhoogte
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.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 1200 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
8.30-17 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 tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Ceöuco Summo Scanneri 2230' j

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- Zoekt U baby peuterOPPAS
nen- en buitenschilderwerk- voor de ochtenden? Er is
zaamheden: 045-210020. | nog plaats.Bel Sittard 20174

Personeel gevraagd

Schoonmaak-dienstverlening
Fa. J.L. van Nuys en Zn.

vraagt: nette ochtend- en avondwerksters voor objecten in
Sittard. Tel, aanmelden 043-475610.

Wij zoeken i.v.m. uitbreiding
vertegenwoordigers en

chauffeur/bezorgers
Lft. 24-40 jr. Persoonlijk aanmelden na tel. afspr.
04498-55259. Leesportefeuille Antoine, Obbicht.

Restaurant 't Klauwes, Oude Baan 1, 6286 BD, Wahlwiller-
Wittem vraagt per 1 februari:

Chef de RANG, gastheer(vrouw).
en part-time Restaurantmedewerker(ster) voor 3 dagen

per week. Schrifelijke sollicitaties met pasfoto richten aan
Dhr. F Savelkoul.

Wegens enorme drukte

meisjes gevr.
voor de middag- en of

avonduren. Intern mogelijk.
Openingstijden van maand,
t/m vrijd. van 14.00 tot 2.00

uur. Zeer goede verdiensten
Tel. 04755-1854.

Info tijdens openingstijden.
Ter uitbreiding van ons team

vragen wij een full-time
kassiere
en een ervaren
slagerij-

verkoopster
Warenhuis Bertram-Erven,
Min. Ruysstr. 5, Bocholtz.

Tel. 045-441549.
Wilt U vast en zeker werk?
In drie maanden aan de
slag? Uitstekende toe-
komstmogelijkheden? Heeft
u minimaal MAVO/HAVO/
LTS-C? De kaderschool
biedt u 250 prima vacatures
als RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Fulltime parttime. 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
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M/V. Telefonisch aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.

Autobedrijf vraagt
MONTEUR, leerl.-monteur,
poetser en spuiter plaatwer-
ker, parttime. 045-456963.
Rijschool zoekt INSTRUC-
TEUR voor de avonduren.
Tel. 045-217487.
MASSEUR gevr. m/v. voor
sportmassage. Ervaring niet
noodz. Opl. en intern mogel.
Postbus 57, 3680 Maaseik
(B). Tel. 09-32.11.659259.
Gevr. RU-INSTRUCTEUR
(Trice), liefst met ervaring.
Zo spoedig mog Br.o.nr.
B-3259 L.D. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
SLAGERSGEZEL gevr.
Full-time, liefst met erv. in
de worstmakerij. Tev. aktie-
ve vriendelijke winkeljuffr.
part-time 18-20 jr. Slagerij
Huben, Kerkstr. 79, Bruns-
sum. Tel. 045-252733.
Kusters Bouw vraagt voor
werk in Duitsland tegen
hoog loon METSELAARS,
timmerlieden. Soll. 080-
-240751.
Gevr. betontimmerlieden
V.O.F. WEDO Tel. 045-
-416657/420584
DAMES leuke bijverdienste
aangeboden met cosmetica,
verschillende inter. moge-
lijkheden. Voor info: 04490-
-33199.
Aank. schoonheidsp. of sp.
masseuse, VASTE aanst. is
mog. Soll. 045-352044.
Nette JONGEDAME ca. 18
jr. gezocht voor alle voor-
komende werkzaamheden
in hotel op part-time basis.
04405-1534.
Club 2000 vrgt. GAST-
VROUW werkt. i.o. leidding-
gev. functie 04490-45249
Barmeisjes en buffetjuffr.
gevr. Madame BUTTERFLY
Vaesrade. 04492-1934
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Kamers en appartementen
te huur te SUSTEREN. Tel.
04499-1615.
Ter overname aangeb.
compl. inger. ZONNESTU-
DIO. Huurpr. ’615,- p.mnd.
all-in. Zeer gunstige over-
namepr. v. inventaris. Ideaal
v. schoonh.specialiste,
masseur, pedicure, e.d. Tel.
04492-2092. *Woning te h. Kerkraderstr.
3E, EYGELSHOVEN.
Te bez. 20.00 uur.

Te h. APPARTEMENT in
Valkenburg. 04406-13178,
na 18.00 uur, bgg 15390.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. in

Geleen of Beek
Woonhuis of Bungalow.
045-326395.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.
MAASEIK centrum, ruim i
burgerhuis, 3 slpks, cv. Tel. I
09-32-11.567706 liefst na i
18.00 uur. (

Snel en goed uw

huiS VerkODen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr 44

Geleen. Tel. 04490-42550.

~ . . . .Geen Verkoop!
Geen Kosten.

HUIZEN te koop gevraagd
Wij bemiddelen zonder kos
len- Direkte aankoop is mo
gelijk. Wyman & Partner:
Vastgoed. Tel.: 045-728671

Gevr. woonhuizen tot max
f 125.000,- aanbiedingei
BOPA O/G 045-324133.
Te k. gevr. huis ot boer
pER|J- op^i*" fl®Bl
bezwaar. Tel. 045-750238.

Kamers aangeboden/gevraagd
Kamer te huur te VOEREN-
DAAL. Inl. na 18 uur 045-
750229
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis. 045-719905 of
045-455755.
Te huur BOYENWONING te
Brunssum. Tel. 045-257090

BEKKERVELD, Heerlen
gezellig zolderkamer m. eig
kookgelegenh. en berging
gesch. voor net persoon
Huur /450." '"Cl. Tel. 045
420821
Wat VERKOPEN? Adver
teer via: 045-719966.

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 rolluiker
bestellen? STRATEN Voer
endaal bellen. Ook voor in
dustrie. Tenelenweg 8-10
Tel. 045-750187.
DAMOISEAUX Heerlen ver
koopt en verhuurt meer dar
u denkt! (Verhuur zonde
borg). Tel. 045-411930.

1 1 .i1■i.
Reparaties

TV/VIDEO reparatie. Zonder Voor al uw koelkast- er
voorrijkosten. Görgens. Tel. DIEPVRIESREPARATIES.
045-314122. Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Met een PICCOLO in he
Limburgs Dagblad raakt 1
uw oude spulletjes 't snels
kwijt. Piccolo's doen vaal
wonderen... Probeer maar
Tel. 045-719966.

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 brengl
onze 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
goedkeuring van uw lening kunt 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 eer
lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.

Openingstijden:
Vanaf half negen 's morgens tot negen uur 's avonds er

zaterdags van negen tot vier uur.

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

SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RÉ-
SULTAAT! Bel-045-719966.

_ ---—
Transacties________________

Te k. luxe ccxl. PARFUME-
RIEHOEK 7 mtr. met afsluitt
deuren, als nw.; systeerr
win j<elopstand Tegometaa
fn 'o"**»*. Drog. Faasser
Laurastr "■ Eygelshoven.

Landbouw en Veeteelt

?4N49r2?iE5LENBANK- —Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Le. op! tijd voor onderhoud
van uw kostbare machines.
Voor stralen en spuiten in
originele kleur. LIKABO B.V.
Maastricht. 043-635253.

Auto's
BMW 316 1982, blauwmet. i.z.g.st. nu ’ 7.900,-.

Autobedrijf van Leeuwen,
Strijttiagenweg 129, Kerkrade, 045-453355.

Renault 5 Alpine Turbo 1984, 60.000 km wit, exclusief,
sportief, snel ’ 8.900,-.

Autobedrijf van Leeuwen
Strijthagenweg 129, Kerkrade, 045-453355.

Mazda 626 Sedan 2.0, '83, '84, '87; Mazda 626 Sedan 1 6
'87; Mazda 626 Sedan 1.8, '88; Mazda 626 HB 2.0, '82, '84,

'85; Mazda 626 Coupé 1.6, '83; Mazda 323 Sedan GLX
1.5, '87, '88; Mazda 323 Sedan 1.3 GLX spec. '85, '86;

Mazda 323 HB 1.5 GLX uitb. '86; Mazda 323 HB 1.3 GLX
'86; Mazda 121 DX 1.1 12.000km, '88; Opel Kadett SC 1.2
'87; Opel Rekord 2.0 S, '80, '82; Ford Escort Laser 1.1 '86;
Mitsubishi Galant GL 1.6 '82; BMW 318 inj. '87; Volvo 240

Van diesel 2.0, '85; Fiat Panda 34, '86; AUTOMATEN:
Opel Kadett S 1.3 '79, '87; Nissan Sunny SLX 1.6, '87

Volvo 343 DL 1.4 '80.
Mazda-Kroongarantie

Autobedrijf Leymborgh B.V.
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Leyenaars autocentrale
Inruilauto's met Bovag-garantie.

Keuze uit 40 geselecteerde occasions.
Rdr. Hoenstr 151, Hoensbroek. Infolijn 045-212091.

APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-72.55.88

O
Bmw 316, 50.000 km. 7-'B6

BMW 316 div. ace. 6-'B6
BMW 316, 17000 km. 1-'B7
BMW 316 22000 km. 1-'BB
BMW3IBi, div.ace. 2-'B7

BMW 320i50.000 km, 9-'B5
BMW 320iTour 5-'BB

BMW 520i60.000 km. 3-'BB
BMW 730iaut. 45000 4-'B7
BMW 735iaut. 23.000 km.

4-'B9
Kera

Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade 045-452121

Citroen BK 16
TRi 1989, rood, 12.000 km,

schuifdak, div. extra's.
Nieuw!! Autobedrijf van

Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade, 045-453355.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Citroen CISE bestel 1986,
wit 65.000 km, 1e eigenaar,
zeer goed, grijs kenteken.

Autobedrijf

van Leeuwen
Strijthagenweg 129, Kerkra-

de, 045-453355.

Citroen AX 10E
3-drs. 1988, 38.000 km,
rood, 1e eigenaar, zeer

mooi. Autobedrijf van Leeu-
wen, Strijdhagenweg 129,
Kerkrade, 045-453355.

BMW 316 1982 blauw
Lada 1200 S 1986 wit

Citroh Visa 11 RE 1985 wit
Citroen Axel 11 1986 rood

Renault 9C 1983 wit
Seat Ronda 1.6 GLX 1984
blauw; Citroen Visa 11 RE
1984 rood; Citroen Visa 11E
1985 wit; Citroen BK 16 RS
1983 grijs; Nissan Cherry

1.3 GL 1985 blauw; Renault
5 Alpine turbo 1984 wit; Ci-

troen AX 11 RE 1987 blauw;
Citroen BK basis 1985 wit;
Citroen BK 16TRT 1989

rood. Autobedrijf
van Leeuwen

Kerkrade, Strijdhagenweg
129, 045-453355.

IN- VERKOOP alle merken
auto's, ook schade. Tel.
045-416239.
SUZUKI busje, bwj.'Bl, APK
05-'9O, GR. kent, vr.pr.

’ 1.450,-. Inr. mog. Italië-
laan 50, Heerlen.

(bij Makado)

BMW 320, 1982
Nissan Prairie, 1983

Fiat Uno 45, 1988
Ford Escort '83,85,86,87

Lancia All2, 1985
Renault 25 TS, '85

Mitsubishi Tredia, 1984
Mitsubishi Colt, '84,86

Seat Malaga, 1987
Toyota Corolla, 1986
Volvo 340 GL, 1985
VW Golf diesel, 1986

Ford Orion, 1985
Ford Sierra, 1985

Peugeot 309, 1986
Daihatsu Charade, 1988

Opeis
Corsa 3-4 drs., '84-'BB
Kadett 3-4 drs. '84-'BB

Ascona 82-'B5
Manta '84-'BB

Rekord 20 S, 1986
Senator 25 S, '85
Omega 2.0i, 1989

Auto Landgraaf
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; Pontiac
Fiero SE Ferrari model '84;

Toyota Supra 2.8iTwin-
Cam '84; Opel Kadett GSI
verl. sportvlgn. wit 56.000

km. '86; Opel rekord 2.2im.
div. ace. '86; Opel Kadett 1.3

sport '83; 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 120LS'B5; VW Golf 1.8

inj. '87.
Cabriolets

Talbot Samba 1.5 '83;

Inruilers
Mitsubishi Galant 2.0 GLS

groenmet. '82; Peugeot 305
blauw '81; Mini special '80;

Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Honda Prelude '80;

Mazda 323 sport '80; Opel
Ascona SR '78; Opel Manta
1.9 S blauw '76; Opel Kadett
1.2S 3-drs. wit motor defect

'80.
Bedrijfswagens
Renault 11 TD Van diesel

'84; Renault 4F6 bestel '81;
Daihatsu Charade diesel

Van wit grijs kent. '87; Dai-
hatsu Charade diesel Van
wit grijs kent. '88; . Erkend
Bovag bedrijf. Eigen werk-
plaats. Financ. zonder aan-
bet. mog. Alle keur. toégest.

Inr. mog. Keuze uit 12-3
mnd. gar. VVN-keur. sta-

tion. Gar. boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan
74-76, Heerlen. Tel. 045-

-424268-424231.

Ford FIESTA 1100 L, t. '82,
div. extra's, o.a. sportwielen
(van monteur) Pr. ’ 4.500,-.
Tel. 045-210154.
ESCORT XR3, div. extra's,
sportw., 71.000 km, ww-
glas, ’ 6.750,-. Tilburgstr.
43, Heerlen.
Te k. Ford TAUNUS bwj. '81
i.g.st., kl. metalicgroen, prijs
n.0.t.k.. Bel na 19.30 uur
045-326005.
FORD Siërra 1.6 Laser 10-
-'B6, 1e eig., schadevrij,
86.000 km., grijsmet. centr.
vergr., LPG, verk. splinter-
nw. ’ 13.500,-. 04455-2588
FORD Siërra 1.6 GL Sta-
tioncar '86, duurste uitv.,
Pullman-bekl., blauwmet.,
trekh. 1e eig., schadevrij,
94.000 km, verk. in abs.nw.
st. ’ 11.500,-. 045-423265.
GOLF 1.3 GTI look, zeer
mooi, 68.000 km. ’4.950,-.
Rotterdamstr. 24, Heerlen.
Te k Honda PRELUDE, zeer
mooie auto, t.82, APK gek.
05-'9O, vr.pr. ’5.250,-. Tel.
045-224760
MAZDA 929 Legato Station-
car bwj. '80, 100% in orde,
vr.pr. ’ 3.750,-. Inr. mog.
045-324763.
Te koop GEVRAAGD auto's
defect of schade geen be-
zwaar, correcte afhandeling.
Tel. 045-324763.
Mitsubishi CORDIA 1.6 SR
3-drs. coupé, 1984, i.pr.st.
Pr. ’7.750,-. 045-458126.
MITSUBISHI Galant 1800
GLXE, weg. omst. te k., 3
mnd. oud, km.st. 1.100. Tel.
04493-4782.
Te k. Opel MANTA Hatch-
back 19 N bwj. '81, mr. mog.
Caumerweg 70, Heerlen.
Te k. Opel ASCONA 2.0 au-
tom. bwj. '81 vr.pr. ’ 3.000,-
Caumerweg 38, Heerlen.
Opel ASCONA 16S Luxe
Bwj. '83, in nw. st. met veel
extra's. T.e.a.b. 045-453641
Te k. Opel ASCONA 1600
diesel, bwj.'B3, APK '91,
sportv., met. kleur en vele
extra's, ’ 6.750,-. Nieuwstr.
51, Schandelen-Heerlen
MANTA Hatchback 19S,
bwj. '80, als nw. ’2.450,-.
Manta 19S bwj. '78,

’ 1.250,-. Beide APK gek.
tot 11-'9O. Tel. 045-323178.
Opel MANTA GSi, bwj. '79,
GSi blok 1986, GSi bekle-
ding 1988. Tel. 045-215361
KADETT 12 S, zeer mooi,
67.000 km ’5.950,-. Kerk-
raderweg 166, Heerlen. '*Te k. OPEL Kadet 13S
autom., 3-drs. bwj. '85,
LPG. Tel. 045-456401.
Te k. PEUGEOT 205 accent
bwj. okt.'B6, tel. 045-457961
Te k. PEUGEOT 305 GLD
stationcar, bwj. '82, vr.pr.

’ 3.700,-. 04498-53498.
Te k. PEUGEOT 205 XS,
bwj. '87, APK jan. 91, vr.pr.

’ 15.750,- weg. auto v.d.
zaak. Tel. 045-351260.
RENAULT 18 TS autom.
met gas-inst. APK '91, i.z.g.
st. Vr.pr. ’2.000,-. Tel.
043-432011.
RENAULT 18 TL, i.z.g.st.
APK gek., vr.pr. ’ 1.650,-.
Tel. 043-432011.
Toyota STARLET 1.3 DX, 3
drs., '86, in nw.st., ’ 9.750,-.
Tel. 045-455778
Te k. GOLF 1800, bwj. '87,
km.st. 50.000, div. extra's,mr. mog. 04498-53498.
VW GOLF 1.6, 3-drs, 1984,
blauw, i.pr.st. ’11.750,-.
045-444510.

LASSEN I
Autogene- en elektrische

las-en snij-apparatuur en toebehoren
laselektroden - draad.

INDUSTRIËLE GASSENENBUTAAN/PROPAAN
Nu al 25 jaar een begrip J% voorkwaliteiten service!

l f|y|Bj- —

CHEVROLET Malibu '80
’2.750,-; Volvo 365 GLS
'82 ’4.750,-; Volvo 340 GL
'82 ’4.500,-; Audi 100
GLSE '82 ’5.500,-; Opel
Kadett '81 ’3.500,-; Ford
Taunus Ghia '81 ’ 3.000 -;
BMW 316 '77 ’ 1.250,-; Su?
zuki mini bus '82 ’ 3.000,-;
Opel Manta cc '80 ’ 2.750,-;
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek,
Tel. 04492-3582.
Alfa SUD 1.5 Tl, zeer snel,
bwj. '81, i.z.g.st., APK,
’1.500,-. Tel. 045-412593.
Te k. BMW 316 bwj. '85, M-
uitv., zeer exclusief, LPG.
Tel. 045-323942.
BMW 316 1.8 motor, bwj.
'84, wit, perf. st. Vr.pr.

’ 12.500,-. Tel. 045-222451
BMW 528 i, liefh. auto, div.
extra's, APK 10-'9O,

’ 3.250,-, 045-455778.
Zeer mooie Citroen VISA
RX4 t. '82, zien is kopen,
56.000 km, APK '91,
’2.450,-. Tel. 045-412593.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104
Fiat 131 MIAFORI CL 1600,
bwj. '83, nw. mod. APK 10-
-'9O, ’2.750,- als nw. Tel.
045-323178.
Te koop Fiat PANDA White
t.'B6, als nw., ’6.500,-.
045-721660.
Ford FIËSTA Bravo, m.'B2,
div. extra's, z. mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087
Ford ORION '85 1.6 L kan-
tel/schuifd. pr. ’ 12.500,-.
Tel. 045-444584.

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 ’ 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 Fiësta 1.1
'87; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs '87; Mazda 323
'82; Ford Escort autom. '86;
VW Golf CL 1300 '86; 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.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
'86; Kadett 1.3 LS antraciet
'87; Kadett 1.2 LS, zilver-
metal. '85; Opel Corsa 1.2,
rood type '88; Ford Siërra
2.0, 5-drs. blauwmet. LPG
'85; Escort XR3 i met uit-
bouwset, wit '83: Escort 1.6
GL, blauw, div. extra's;
Fiësta 1.1, rood, katalys.
'88; Fiësta 1.1 roodmet. '82;
VW Caddy Diesel wit '85. In-
ruil en financiering mog.
Garantie en service in eigen
werkplaats. Tevens het
adres voor reparatie en
onderhoud.

Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Mitsubishi
Galant GLX 2.3 T.D.'B3; VW
Passat CL D. 5-bak, '82;
Mitsubishi Lancer LPG '82;
Mitsubishi Saporro '80; Opel
Kadett 1.3 5-drs., '80; Ci-
troen GSA 5-bak, '83; VW
Kever, in nw. st, '74; VW
Golf '81; Honda Civic autom.
'79; BMW 318 '79; BMW
525 '80; GOLF D '80; Re-
nault R5GTL '83; Opel re-
kord 20 S 4-drs. '80; Datsun
sunny Ipg '79; VW Derby S
'78; Opel Kadett 1200 S '81;
Ford Fiësta 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; Renault R5GTL
'80, ’ 900,-; A Manta GTE, i.
z.g.st. voor liefhebber; In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.
Te koop BMW 320 bwj. '80;
Mercedes 300 TD dcc. '82;
richtbank; motor Yamaha
490 Enduro. Tel. 04498-
-56033/55166.
Opel Kadett 1300 GS '86;
Opel Kadett Sedan aut. '86;
VW Golf 1300 87; VW Golf
D '87; Ford Orion '85; Suzu-
ki Alto '86; Audi 100 Avant
type '87; Audi 100 D '84; VW
Passat '81; Lada 2105 '82;
BMW 320 i '86; BMW 316
wit 85; BMW 316 rood '85;
BMW 316 veel extras 84;
Opel Kadett aut. '81; Merce-
des bus 207 diesel '86. Au-
tobedrijf REUBSAET, Op de
Vey 47-49, Geleen. Inr. gar.
fin. tel. 04490-44944. Uw
adres: APK keuring. Alle
auto rep.
MAZDA 323 '82 ’4.800,-";
Honda civic autom. '80
’2.900,-; Opel Ascona '81
’3.500,-; Mitsubishi Galant
1600 '81 ’3.800,-; Mitsubi-
shi colt '79 ’ 2.200,-;
Renault Fuego GTS '81
’4.950,-; Honda Civic '79
’1.500,-; Ford Escort
bestel '81 ’2.300,-. Oude
Landgraaf 101, Schaesberg
Landgraaf. Tel. 045-311078
Te k. VW Golf 3-drs. 181
bwj. '89; Kadett Hatchback
3-drs. 13S '88; Kadett
Hatchback 13 '88; Kadett
caravan 4-drs. '89; Corsa
3-drs. 1.1 '88; Corsa Hatch-
back 3-drs. 1.5D'88; Corsa
3-drs. GSI '89; Kadett
Hatchback 3-drs. 1.3 S'85;
Kadett 3-drs. 1.3 S'85. Inr.
en fin. mog. 1 jr. garantie.
Garage Hannes BUISMAN,
Stenen Brug 6, Schaesberg
Landgraaf. Tel. 045-323800
Seat Ibiza SKI '89; Ibiza Del
Sol '87; libiza Crono '89;
Malaga 1.5 GL '88, '87 en
'86; Malaga 1.2 GLX '86;
Ronda 1.5 GLX '85; Ronda
1.2 GL '85 en '84; Fura GL
'84; Subaru 1600 stat.car
'88 en '87; Subaru Mini '84;
Seat 133 '76; BMW 520 '80;
Citroen Visa Leader '86; Fiat
Panda 1000 CL 86; Panda
81; Uno 45 '86; Ritmo 65 L
'80; Ritmo Diesel '80; Mitsu-
bishi Galant '84; Mazda 626
'79; VW Passat '81; Audi
100 GLS '79; Toyota Starlet
'88; Rl4LS '79; Solara 1.6
GLS '91; Lada 2105 '82;
Saab 99 '76. Seat-Dealer
A.C.H. Jeugrubbenweg 20,
Hoensbroek. 045-222455.
G.G. Auto's biedt aan; Re-
nault 5 nieuwste model, 8
mnd. jong m. veel extra's

’ 6.000,- onder nw.pr., met
keuringsrapp.; Opel Kadett
1600 GT '86 als nieuw; Ford
Escort 1.4 CL m. veel extra's
e.d. '87; Lada Samara 1.3 in
nw.st.; Honda Accord Sedan
12 kleppen-motor '85; Ci-
troen BK '84, zeer luxe uitv.;
Volvo 340 GL '83; Toyota
Tercel automaat '84 m.
schuifd.; Mitsubishi Colt
GLX '83 m. overdrive; Opel
Ascona 16 S '83; Honda Ci-
vic 1300 '82; Saab 900 GLE
automaat '82; Suzuki Bus m.
geel kenteken ’ 5.900,-;
BMW 316 ’3.900,-; Mazda
626 coupé ’5.900,-. Ga-
rantie-Inruil-Financiering.
G.G. Auto's, Heerenweg
286, Heerlen. 045-224172.

Ford Sierra 2.0 CL Sedan
'88, 1e eig., antraciet, RS
uitv., 20.000 km., ’ 22.500,-
Ford Scorpio 2.5 CLD, '87,
1e eig., wit, nw.st.,

’ 20.750,-; Ford Scorpio
2.0, '85, zwart, LPG,

’ 13.750,-; Ford Sierra 1.6
laser combi, '85, 1e eig.,
rood, ’12.750,-; Ford Sier-
ra 2.0 GL, 6 cyl., '84, cham-
pagne, ’ 11.000,-; Ford Es-
cort XR3, '81, 1ë eig., wit,
nw.st., ’ 8.250,-; Ford Es-
cort 1.3L, '84, 1e eig., blauw
’9.250,-; Ford Escort 1.6 L
Bravo, '83, LPG, blauw,

’ 8.750,-; Saab 900 Sedan,
'86, 1e eig., grijs, LPG,

’ 14.500,-; BMW 320i, '84,
blauw, ’ 14.750,-; BMW
525 E, '85, 1e eig., bronzit.,
’13.500,-; BMW 316 aut.,
'82, zwart, LPG, ’6.750,-;
Citroen Visa 14 TRS, '86, 1e
eig., blauw, ’ 8.750,-;
Citroen BK 19 TRD, '84, 1e
eig., grijs, ’ 8.750,-; Mitsu-
bishi Galant Turbo D, '86, 1e
eig., wit, ’ 13.500,-; Mitsu-
bishi Galant Turbo D, '84, 1e
eig., blauw, ’ 7.000,-; Mit-
subishi Galant 2.0, combi,
'84, beige, ’6.500,-; Mitsu-
bishi Colt GLX, '84, 1e eig.,
wit, ’7.750,-; Lada 2105,
'86, 1e eig., wit, LPG,
’5.000,-; Lada 2105, '82,
1e eig., beige, ’ 2.500,-; Mi-
ni Metro Surf, '85, 1e eig.,
blauw, 40.000 km.,
’5.750,-; Opel Rekord 2.0
Berlina t.'B4, LPG, brons,
nw.st., ’ 9.500,-; Opel Re-
kord 2.0, '82, blauw,
’3.750,-; Opel Kadett 1.6
D, '82, '83, grijs v.a.
’5.000,-; Volvo 340, '83, 1e
eig., blauw, ’ 5.750,-; Volvo
340 spec. aut., '86, 1e eig.,
rood, nw.st., ’ 13.000,-;
Volvo 340, '80, 1e 'eig.,
groen, ’2.500,-; Volvo 740
GLE diesel, '84, grijs,
’16.750,-; Peugeot 505
GL, '86, LPG, wit, nw. type,

’ 10.750,-; Mercedes 280
S, '8184, grijs v.a.

’ 15.000,-. Renault 11 GTL,
'83 '84, wit. v.a. ’4.750,-;
Renault 9 TSE, '83, rood,
’4.500,-; Renault 25 GTX,
t.'B7, 1e eig., blauw,

’ 16.000,-; Renault 25 GTS,
'84, rood, ’11.000,-; Ford
Granada 2.3 combi, '80,
brons, LPG, ’2.500,-; Opel
Manta 2.0 '80, compl. uit-
geb., ’ 4.500,-; Mercedes
240 TD, combi, '79, 1e eig.,
blauw, ’ 6.500,-; Tal van
goedkope inruil auto's, v.
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080 (verbindings-
weg Brunssum-H'broek)
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 1.8 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 coupé
2.0 GLX '87 en '88; Mazda
626 coupé 1.6 GLX '85;
Mazda 626 coupé 1.6 LX
'83; Mazda 626 HB 2.0 LX
Diesel '86. * Mazda 323 HB
1.6 i GT 8-11-85; Mazda
323 HB 1.5 GLX '86; Mazda
323 1.3 LX 3x '86; Mazda
323 HB 1.3, 5-drs. '86;
Mazda 323 HB 1.1. LX '87;
Mazda 323 HB 1.3 Sport 2x
'87; Mazda 323 HB 1.5 GLX
autom. '87; Mazda 323 HB
1.3 LX autom. '86; Madza
323 HB 1.3 DX '83. * Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.5 LX
'87; Mazda 323 1.3 GLX '85,
'86 en '87; Mazda 323 Se-
dan 1.3 LX 2x '86; Mazda
323 Sedan 1.7 GLX Diesel
'88. * Opel Kadett 12 S '84;
Opel Kadett HB 1.3 2x 87;
Opel Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. " Austin
Mini Metro 1.3 Surf 30-10-
-'B7; BMW 315 '81; BMW
318 autom '81; Ford Fiësta
S '87; Ford Escort 1.3 '84 en
'86; Ford Siërra 2.0 Laser
met LPG-onderb. '86; Ford
Siërra 2.0 GL 6 cyl. '83;
Peugeot 205 KR '85; VW
Golf '84; Volvo 340 DL Se-
dan '87. Goedkope inruilers;
Datsun Sunny 120 V 80
Mazda 323 '80; Mazda 323
'79; Opel Rekord autom. '79;
Opel Ascona '79; Renault 18
TS Stationwagon '80; Opel
Kadett HB 1200 '81. Inruil,
garantie en financiering.
Palemigerboord 401 Heer-
len. Tel. 045-722451.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds

Sloopauto's

ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's,
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. sloop- ln"
SCHADEAUTO'S. Autosio-
perij Marxer, 045-720418.!
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049:
Te koop gevr. loop-
SLOOP- en schade-auto's,
Wij betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-254081. .
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424

Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrlifswaaens' M

y,oor alle bestellers groot of
*!ein* mo* u bll °ONNY zijn
Gespecialiseerd in alle
soorten bestelauto s en bus-
sen. Donny Klassen b.v.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915
GEVRAAGD alle merken
busjes en bedrijfsauto's, tev.
lichte vrachtauto's, kontante
betaling. Tel. 08819-75641.

Auto onderdelen en accessoires

Nieuw
BOSCH WISSERBLADEN 1990.

Voorkom slecht zicht!
Vraag nu bij uw garage en tankstation naar de nieuwe

BOSCH bladen.
Een set wist een oppervlakte van 50 voetbalvelden!

BOSCH bladen gegarandeerd de bestel
TOPKWALITEITS-artikelen verkrijgbaar bij:

In de Cramer 31
6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951.

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vakantie
~._„-.JAARSTALLING (afgeslo-

ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

-*5flB«i3v«SSS? -m+~kf**m mf~* * m * 'ffÖCSwSïL

Proficiat
met je verjaardag

~"

Proficiat, n
pr»Cl-t/l IO

van
i-, .rapa

Proficiat!
mam en oma. met'e

Van je man, kindere*1'

kleinkinderen^-
Met een PICCOLO K
Limburgs Dagblad «*uw oucie spulletjes t»»
kwÜI- Piccolo's doen
wonderen... Probeer "
Tel. 045-719966.

Caravans
ALPEN-KREUZER 1990,
vouwwagens in 5 modellen
en 3 kleurcombinaties. Nu
met ’ 650,- winterkorting
vanaf ’ 4.450,-. Duurder
hoeft niet....voordeliger kan
niet. Caravans 1990: Burst-
ner-hobby-knaus, nog en-
kele overjarige modellen
met extra korting. Voortent:
Brand, Gerjak, Isabella, Trio
Walker. Tevens onderhoud,
reparatie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feijts. Hoofdstr. 84,
Amstenrade. 04492-1860

(Huis)dierenJ
Te k. COLLIEPUPSj
stamb., ontwormd enK
getatoeëerd. ValkenWf-
weg 25 Wijlre. 04450^
Te k. nog enkele bull-"j
pups, 9 wkn. m. starnbjj
deafst. Navoln. 71,He^
045-224932. * _V
Tek. jongeHENNEN aa"
leg. Tel. 04499-1341- -^
20 Dicteren. _^
Van maandag t/m
van 8.30 tot 17.00 uur,K
uw PICCOLO teleW
opgeven. Tel. 045-719^/

Bel de Vakman ~j

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892—— — - 1 .fii
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.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Ervaren DAKDEKKER kan
nog klusjeswerk aannemen.
Tel. 045-224113.
Voor al Uw grondwerk en
BESTRATING. Jack
Bosman. Tel. 04490-27829.
Voor al uw BESTRATINGS-
WERKZAAMHEDEN en
vakmanschap. Straten-
makersbedr. Nico Gerards.
Vrijbl. prijsopgave en ad-
vies. Tel. 045-313956.

DAKDEKKERSBEDfIljrJ ■Nok, voor al uw d*-*^]
werkzaamheden, me'|J'
langste schriftelijke 9aljj3l
Bel voor vrijblijvende o.
Tel. 045-224459/75300y,
Bost VERWARMING *J:Romeinenstr. 8, Xe
West. Sanitair, gas, *^cv, badkamers, rioie',1
dakwerk. Tel. Q45-4J2^/

In/om de tuif^/ \
KIJK en vergelijk de Pj3t
Voor Uw gehele tuina^U belt wij komen vrijbl- li'3l
voor prijsopgave. Ook £|t
straatwerk, opritten enJJ\
bestrating. Zeer. sd1

(
prijzen. Tel. 045-32323^ ;

HuwJKennisrt^Jj
Elke woensdag Sjffl1
dansen met live entef'-'i*
in ELDORADO SpauD6

Tel. 04493-4193. -d'
Zoekt U een ser. relatie- J
dan 045-211948. Hu*
bem.buro "LEVENSGE^/

Wonen Totaal j

KWALITEITSKEUKENS, Pracht LODEWIJK banj^j
topkwaliteit voor een norma- 3-1-1 vrp. ’1.550,-; l°^le prijs. R/J Handelsonder- wijk noten dressoirkas' j
neming, Stationstr. 294, ’ 875,-, noten salontafe1Nuth. Tel. 045-242602. ’ 200,-. 045-323830^^'Te k. eiken EETHOEK 4 Een PICCOLO in het
stoelen en ronde tafel; burgs Dagblad helpt "J2slaapk. grenen met toebeh., weg naar snel succes ■*"]
t.e.a.b. Tel. 045-218906. 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels /

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator e

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999.'-
Volledige garantie en service. „,

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-135 j' I
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.^^S

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Goede KLEUREN-T^enorme sort. va. ’ 125,-n^gar. Ook zeer recente JjLs
Reeds 25 jr. het juiste a<?2
TV-Occ. centrum 'S
Grasbroekerweg 25, n 6"

len. 045-724760.
Kachels/Verwarming ;

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kohlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Jubileum ’lOO,- KADO op
alle gas- kolen- houtkachels
De Kachelsmid de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Kongs Gilde HETELUC^
KANONEN, advies, *£
koop, service. Tevens f.
bruikte heters voorra0»
H-°- Mirandolle, Staring .
123, Heerlen. (Bij Freg,
045-422797, alleen na
afspraak. S

Muziek

(Bij de Markt) r.Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthese
blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, .

orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz- e
Altijd leuke aanbiedingen en occasions. ~J}

PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
010-4363500. -**"'■■ . . . .. :'" ....

■ ""'Kunst en Antiek— -—■—
c, ~ „o,ibe|S

l^f,^!l^^Vr^LISBERGEN De
ze 27 Best- 04998-9910^m^0"^

Te koop gevraagd s- ~" "**^Tnl.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994 ■
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
KLEURENTVS gevr. v.a.
1981. defect geen bezw.
ook video's en stereo-torens
04406-12875.
Gevr. defecte WASAUTO-
MAAT en droogautomaat.
Tel. 045-230342.
Te koop gevr. Fleischmann,
Marklin of Trix-express,
Sch. HO, tel. 04746-2635.

Wij kopen GOUD, boV\\
zilver. Wij betalen co^K,
geld! Verseveld, Sa<o\ef80A, Heerlen? 045-7146g>-'

Diversen ✓

Totale ONTSPANNING
MASSAGE door jonge W»
seuses. Tel. 045-3534gg>^
Gebit gebroken? HO^g,
HOUT Akerstr. Nrd. f.y
Hoensbroek, 045-228^'
Klaar terwijl u wacht. -<
De massage van VÊ^g.
NIQUE blijft Uniek. Tel- u*

228481 __^^
Voor Piccolo's

zie verder pagina 1°



Bezwaar
Vandaag schuiven de kasteleins
aan bij Jo Gorissen in de Kerk-
straat. Daar zal bezien worden of
men formeel bezwaar tegen het
discoplan, dat afkomstig is van
een echtpaar uit Weert, gaat aan-
tekenen. Ook zal gesproken wor-
denover de rol van de gemeente.
Enkele Brunssumse kasteleins
hebben in het verleden namelijk
ook plannen voor een grote disco
bij de gemeente aangekaart.
Maar die kregen nul op het re-
kest.

De gemeente zelf buigt zich ko-
mende en volgende week op-
nieuw over de vraag of het wel

zinvol is om met de plannenma-
kers uit Weert in zee^e gaan.
Naast het verzet van de kaste-
leins, kan de gemeente immers
ook rekenen op felle protesten
uit de buurten Oeloven en Op
Gen Hoes. De bewoners die over-
dag al het gebulder van overlie-
gende Awacs-Boeings moeten
dulden, vrezen dat de komst van
een disco funest is voor de rust

die men 's avonds en 's nachts
nog geniet. Ook maken de bewo-
ners (huisbezitters) zich zorgen
over waardevermindering van
hun woningen.

Twee torenflats, appartementen en aanpassing Wijngracht

Kerkrade in
de steigers

Van onze medewerker WIL WAGENVOORT

'uXe w ~ Kerkrade koestert plannen om in het centrum

kerkt °h lngen tussen de Hamboskliniek en de Lambertus-
leerz tt

en" ®°^~ wil men torenflats met 67 appartementen
huis R °P- de ParkeerPlaats tegenover het St. Jozefzieken-
realic endien Destaan er plannen om 51 appartementen te

'seren op het NS-terrein bij de Kapellaan.

zosnpfaSt moet de theaterpassage
y 'M hl* Sgelljk verbonden worden

nerrLhur°PaPlein. Als de raadS^S j?g geeft- starten in
nrj Van flat bouwwerkzaamheden, ommissie Ruimtelijke Orde-neet Kerkrade besprak vorige
' «en v vaantal Pannen. Ondanksy Centniii houd omdat het totale

Pleit w Pian nog niet rond is en ge-
il «en rv,

dt voor een eenheid, gaf5 v r̂derheid al Sr°en licht voor|il Wannen 6 ontwjkkeling van de

Bouwbedrijf Frans Diels uit Haan-
rade wil in eigen beheer 28 luxe-wo-
ningen bouwen tussen de Lamber-
tuskerk en de Hamboskliniek. Die
woningen komen op het begroeid
talud. De parkeerplaats naast de de-
kenale kerk wordt heringericht en
blijft behouden.

Torenflat
De parkeerplaats in de Wijngracht
verdwijnt. Architect Ger Widders-
hoven uit Kerkrade wil samen met

Coppelmans-bouwbedrijven uit
Maastricht na de bouwvak begin-
nen met de bouw van twee flats.
Eén torenflat met 27 appartementen
voor de verkoop. En een flat met 39
appartementen in de huursector. De
kosten van dit project: 6,5 miljoen
gulden.

Ger Widdershoven is ook betrokken
bij de bouw van de 51 appartemen-
ten tegenover de aanleunwoningen
van de Kapelhof. Op dit NS-terrein
komt zoals bekend het Industrieel-
Archeologisch museum.

Voor de bezoekers van het St. Jozef-
ziekenhuis inKerkrade worden par-
keerplaatsen geschapen op het ter-
rein van het ziekenhuis. Ook het
winkelend publiek kan daar straks
mogelijk met de auto naar toe.
Beleidsmakers in Kerkrade zijn zo-
als bekend niet tevreden over de
theaterpassage Wijngracht. Deze
stopt abrupt bij een sportzaak. Er is
een plan om een verbinding te ma-
ken met het Europaplein. De ge-
meente Kerkrade heeft al gebou-
wen tussen de Roda-hal en de thea-
térpassage aangekocht voor dit
doel.
Publiekstrekker Albert Heijn is in
de picture om het centrum te ver-
sterken. Momenteel is deze winkel
gevestigd in de Hertogenlaan. Ook
de combinatie muziekschool uit de
Smedenstraat, dichtbij het Wijn-
grachttheater, wordt in dat kader
nadrukkelijk genoemd.

'Beidepartijen zoeken nieuwe uitdaging'

Bart Kockelkoren
weg bij RMK 1921

Br onze verslaggever

Ikelkjr 1,?81^ " Dirigent Bart Koe-
Mann(Tn Js weg bij het Rumpens

-!KockpiL. or 1921 uit Brunssum.
geniet ,en* die ook bekendheid
het Rivitr muziekpedagoog, weer
bisten t

bi,ina 2estien -*aar op de

spraff Week besloot hij in samen-

' ** sta^ met hetRMK-bestuur om op
Ventte611* Het RMK>dat in 1991 ze-
Verder Jaar bestaat, gaat voorlopig
ïYankf. met tweede dirigent FransriBer^nu-BartKockelkoren gaat di-
Waaro J Cecilia in Vaals-
-opepc m Kockelkoren nu precies is
'ijk in ?l' is niet helemaal duide-

i centf> u ders menen dat het om een1 *ou nkwestie gaat. Kockelkoren
"^ÏK k Wein'g verdienen. Maar
gister urslid CuiJPers legde
op n onmiskenbaar de nadruk
Ueri . teif dat beide partijen na zes-
hoek3,1,op elkaar zijn uitgekeken,
laten w en is een prima dirigent,
■-estie ■ dat voorop stellen. Maar na
het kr? Jaar zi-*n zowel de dirigentals
ging ■"

°r toe aan een nieuwe uitda-

iswaa^°ekelkoren was gisteren wel-
taar ..bereikbaar voor commen-«aar wegens tragische om-

standigheden in de familie vond hij
het beter voorlopig niet op deze ma-
terie in-te gaan.

Politie stuit
op buit

ide Di?.SsuM - Een patrouille van
nacht Uit Brunssum heeft in de
len g

Van zaterdag op zondag gesto-
van 80ederen ontdekt bij controle
Suffen auto, waarin twee Brun-
een \

rs van twintig en 39 jaar èn
Hoenu gen van zeventien jaar uit
trof o oek zaten- De patrouille
een c

p de achterbank van de Opel
f 'nbra°i?r':>u';er aan, dieeerder bij een

SUrn w Uit een woning in Bruns-
HUj Werd meegenomen.
Van ri°eRin g in de woning van één
Voi„ e Brunssummers, bracht ver-
het ü u n°g meer gestolen waar aan
rn Qr °nl zoals onder meer een me-
°°k d°rder en taHoze diskettes,
bev,,, fze goederen komen uit deHef HSte woning.
denki tal heeft * ondanks de ver-
nog „ gen van heling en/of diefstal,e niets bekend en zit nog vast.

Inmei nieuwe
spoorbrus Nuth

~ spoorbrug in Nuth
*^Oal 'u mei van dit jaarvernieuwd.
hru 's bekend wordt een bredere

** v °y?eT de sPO°rliJn neergelegd,
keej.erJ^and met het intensieve ver-
"Jal d' Vanwege de werkzaamheden

s ?* brug met ingang van 16 mei
affie ,ken voor alle verkeer worden

Met olifant, draken en Cadillac

Berlioz wordt
showspektakel
Van onze correspondent

KERKRADE - De uitvoering
van het Requiem van Hector
Berlioz op 21 en 28 januari in het
Stadttheater van Bochum, met
als gast mannenkoor St. Lam-
bertus uit Kerkrade, belooft een
spektakelstuk te worden. Een
decorontwerper uit New Vork
werd namelijk -gecontracteerd
om het publiek te verbazen. En

die heeft al aangekondigd met
een levende olifant, twee grote
houten drakenen een meterslan-
ge Amerikaanse Cadillac op de
proppen te zullen komen.

Dirigent Eberhard Kloke van de
Bochumer Philharmoniker nam
zaterdagmiddag de koren uit Bo-
chum en Lambertus onder han-
den tijdens een repetitie in Bleij-

erheide. Het voorbereidend werk
van dirigent Hennie Ramaekers
en repetitor Antoin Creemers bij
St. Lambertus was zo goed, dat
de Duitsers moeite hadden om
alles bij te benen. Opvallend was
dat het massale koorgeluid voor-
rang geniet. Aan de verfijning
wordt komende zaterdag ge-
werkt tijdens twee repetitie-ses-
sies. De tenor Rainer Goltberg is
gecontracteerd om de belang-
rijkste solo-partij te verzorgen.
Busreizen en toegangskaarten,
die samen 25 gulden kosten,
kunnen besteld worden bij de le-
den van het koor.

" Ongeveer 200 koorleden
oefenden gisteren in Bleijer-
heide onder leiding van
Eberhard Kloke.

Foto: FRANS RADE

Tennishal
Zoals eerder gemeld heeft met
name het college de buitenwacht

voortdurend aan het lijntje ge-
houden met negatieve medede-
lingen van het kaliber 'niets
nieuws onder de zon' en 'dit plan
nemen we toch niet serieus. Dit
terwijl de dienst Gemeentewer-
ken zich intensief over het plan
boog en tot twee keer toe een po-
sitiefadvies erover uitbracht. De
dienst bleek zelfs zo begaan met
het plan, dataan het discoproject
nog een idee voor realisatie van
een tennishal werd gekoppeld,
waardoor de parkeerplaats opti-
maal benut zou kunnen worden.

Ook stelde Gemeentewerken dat
een dergelijk horecaproject goed
zou aansluiten bij de gemeente-
lijke plannen om van Brunssum
op termijn een toeristisch/recrea-
tief oord bij uitstek te maken.

Daarbij ging Gemeentewerken
er overigens al van uit dat meer
dan honderd volkstuinders, die

al bijna vijftien jaar een tuintje
op het Rodebeek-terrein bestie-
ren, bereid zullenzijn het gebied
op commando te verlaten.

De gemeente Brunssum, die met
de komst van de disco twee mil-
joen gulden voor de grondver-
koop kan opstrijken, werd twee
keer de gelegenheid geboden om
commentaar te geven op zowel
de berichtgeving over de geheim
gehouden behandeling van het
miljoenenproject, als op de reac-
ties uit de horecawereld en de
buurten Oeloven/Op Gen Hoes.

Ook werd gevraagd waarom het
college - dat zegt weinig heil te
zien in een dergelijke disco - de
opzet ervan dan toch uitvoerig
door de dienst Gemeentewerken
liet bestuderen. Tot op heden
heeft men evenwel nog geen be-
hoefte getoond om commentaar
te geven.

oostelijke mijnstreek

Verzet kasteleins
Brunssum tegen
plan superdisco

Van onze verslaggever

BRUNSSUM -De kasteleinsver-eniging uit Brunssum overweegtvandaag welkemogelijkheden erzijn om de eventuele bouw vaneen superdisco op hetRodebeek-
wT^'u tegen te ëaan- Zoals be-kend bestaat er een concept vooreen dergelijk grootschalig hore-caproject, dat de gemeenteerunssum om onduidelijke re-aenen voor de buitenwacht heeftverzwegen.
Vorige week kwamen details vanrL i 5!

door toed<>en van oud-raartshd Jan Heijnen (Amstenra-
"V m de openbaarheid. Kaste-leins uit met name de Rumpe-nerstraat maar ook andere hore-ca-ondernemers uit de oud-mijn-
vfi °"tstaken daarop in woede,
veten beschouwen de komst van«en superdisco voor 3000 perso-nen, met pub, restaurant en

bruin café, als een zware concur-
rent. En vrezen bij verwezenlij-
king van het plan ernstige omzet-
dalingen in hun eigen zaken.

Limburg
schreeuwt
om bloed

Van onze correspondent
KERKRADE - Zuid-Limburg
telt op dit moment 17.000 bloed-
donoren. Volgens de bloedbank
Zuid-Limburg moeten daar nog
enkele duizenden mensen bij.
Door nieuwe ontwikkelingen in
het Academisch Ziekenhuis
Maastricht moet de bloedbank
namelijk voor een grotere pro-
duktie gaan zorgen. Er is meer
bloed nodig voor de kinderge-
neeskunde, de hartchirurgie en
voor orgaan/beenmerg-trans-
plantatie.

Een en ander kwam ter sprake
tijdens de uitreiking van de
Landsteiner-onderscheidingen

in het Hofvan Erenstein in Kerk-
rade, waar Limburgse donoren
afgelopen weekeinde in de bloe-
metjes werden gezet. Wethouder
Maria Strater reikte onderschei-
dingen uit aan mensen die vijf
maal bloed hebben gegeven, 25
keer of vijftig keer. De heer
P. Sangen uit Landgraaf, die niet
aanwezig kon zijn, werd vanwe-

ge zestig bloedafgiften gehul
digd.

De 64-jarige Anton Koonen uit
Kerkrade behoort tot het vijftal
dat vijftig maal bloed gaf. De
voormalige gemeenteambtenaar
schreef zich al in 1951 bij het
Rode Kruis in als bloeddonor.

„Binnen een uurtje is zon bloe-
dafname gefikst. In het begin
maar twee keer per jaar, maar dat
aantal is verdubbeld vanwege de
grotere behoefte aan bloed.
Vroegerkreeg je cognac met een
ei na de behandeling. Nu is dat
koffie met gebak. Last heb ik
nooit gehad van het bloed-afne-
men", zegt Anton Koonen.

" Wethouder Maria Strater, samen met enkele bloeddonors die zij gisteren een onderschei-
ding gaf. Foto: FRANS RADE

Nieuwe chef
bij Afcent

BRUNSSUM - De nieuwe
chef staf bij de Afcent in
Brunssum heet luitenant-ge-
neraal Jean Chabotier. Cha-
botier, de gewezen comman-
dant van de Koninklijke Mili-
taire School in België, volgt
generaal-majoor Adriaan de
Jonge op, die gebruik heeft
gemaakt van leeftijdsontslag
(vrijwel gelijk aan vut) en de
Afcent inmiddels al heeft ver-
laten.
De benoeming van chef staf
geldt in principe voor drie
jaar. De functie wordt afwis-
selend bekleed door een Belg
en een Nederlander.

Man bijt
agent in

bovenbeen
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Een politieman
van het Brunssumse korps heeft
zich gistermorgen in alle vroegte
bij de EHBO moeten laten be-
handelen, nadat een 53-jarige
man uit Nuth hem in het boven-
been had gebeten.

Met een collega hield de politie-
man rond half vijf zondagmor-
gen een personenauto aan, waar-
van de chauffeur eerder een
stopteken had genegeerd. Bij
controle bleek de bestuurder on-
der invloed.
De politie wilde daarop de blaas-
test doen. Maar de bestuurder
weigerde dit en verzette zich ver-
volgens tegen de arrestatie. Ook
zijn passagier, een vijftigjarige
vrouw uit Nuth, verzette zich he-
vig tegen de aanhouding. Daarbij
vielen over en weer rake klap-
pen. Uiteindelijk werd de dron-
ken bestuurder in de boeien ge-
slagen. Maar toch zag hij daarna
nog kans de agent te bijten.
Met een zware bloeduitstorting
werd de politieman naar het zie-
kenhuis gebracht. Na een korte
behandeling kon hij naar huis.
Het paar uit Nuth belandde ach-
ter de tralies en werd gistermid-
dag alweer in vrijheid gesteld.
Met een proces-verbaal rijker.

Simpelveld werkt
aan speeltuin
Puisterstraat

SIMPELVELD - Het college van
Simpelveld stelt de raad voor 25 ja-
nuari een besluit te nemen dat de
bestemming (agrarisch) van het ge-
bied nabij "de Puisterstraat wijzigt.
Daardoor wordt het mogelijk een
speeltuin in het gebied 'Sweyer' te
bouwen. Bewoners van de Baaks-
straat, Vliexstraat en Sweyersge-
wanden dringen al langer aan op
een speelgelegenheid voor kinde-
ren. De gemeente heeft al een per-
ceel van 1400vierkante meter op het
oog.

Aanrijdingen
en inbraken
in Kerkrade

KERKRADE - De politie van Kerk-
rade heeft het afgelopen weekeinde
acht aanrijdingen moeten afwikke-
len, vier autokraken, drie woningin-
braken en twee winkeldiefstallen:
Ook kreeg men nog te maken met
de diefstal van een fiets. Bij de aan-
rijdingen deden zich geen persoon-
lijke ongelukken voor.

Dievegge verzuimde
strafarbeid te doen

MAASTRICHT/SITTARD - Voor
het zeer trieste verhaal van een
twintigjarige dievegge uit Sittard
kon de rechtbank wel enig medege-
voel opbrengen. Het meisje stond
dit keer terecht wegens twee dief-
stallen, nadat zij zich een vorige
keer reeds een gevangenisstraf van
zes maanden op de hals had ge-
haald. Met als bijzondere voorwaar-
de, dat ze in plaats van de straf uit-
zitten, 240 uren onbetaalde arbeid
mocht verrichten bij het Sociaal-
Cultureel Trefcentrum in Geleen.
Daar was ze echter reeds na 39 uren
werken niet meer komen opdagen.
Door tranen overmand gafzij ter zit-
ting de reden van haar verzuim. „Ik
ben op een bepaald moment thuis-
gebleven om mijn doodzieke moe-
der te verzorgen. Ze is in augustus

gestorven. De eerstvolgende maand
kon ik het nog niet opbrengen, maar
daarna heb ik het Trefcentrum een
aantal keren gebeld om nieuwe af-
spraken te maken. Dat is niet ge-
lukt."
In dat stadium had zij zich tot haar.
advocaat, mr Wetzels, gewend. Deze
beaamde het verhaal en voegde e*s-
aan toe dat ook hij meerdere ver-
geefse pogingen had ondernomen
om de contacten met het centrum te
heropenen. Zijn verzoek aan politie-
rechter mr Calvarie om de billijke
eis van officier van justitie mrVan
Buchem te volgen, werd ingewil-
ligd. De verdachte kreeg twee we-
ken voorwaardelijk voor de twee
nieuwe feiten en mag haar goedewil
tonen door alsnog de resterende 200
uur dienstverlening te vervullen.

Onderbanken teleurgesteld en ongeduldig

Limagas voorlopig niet
actief op kabelmarkt
Van onze correspondent

ONDERBANKEN/LANDGRAAF -
Limagas zal voorlopig niets onder-
nemen op het terrein van aanleg en
exploitatie van kabeltelevisie. Dat
heeft het bedrijf per brief laten we-
ten aan de gemeente Onderbanken.

Limagas was één van de kandida-
ten, die een offerte zouden uitbren-
gen voor de aanleg van het kabelnet
in Onderbanken. Daarvan heeft het
gasdistributiebedrijf nu op het laat-
ste moment afgezien. Volgens een
woordvoerder van Limagas komt
dit door de fusiebesprekingen, die
momenteel plaatsvinden tussen Li-
magas en de Plem.

„Beide fusiepartners hebben afge-
sproken, dat er voorlopig geen uit-
breiding van de bestaande activitei-
ten zal plaatsvinden. Dit betekent
echter niet, dat er definitief wordt
afgezien van de plannen, om zich op
de kabelmarkt te begeven. Als de
fusiebesprekingen een beetje willen
vlotten, willen we best met Onder-
banken in zee gaan", aldus Limagas.
Dat geduld zal Onderbanken echter
niet meer kunnen opbrengen. Wet-

houder Dohmen van Onderbanken
die zeer teleurgesteld is over de
werkwijze van Limagas, heeft in-
middels een ander bedrijf benaderd
om een offerte te doen. „Die offerte,
gebaseerd op een kabelnet met 300Ö
aansluitingen, moet komende vrij-
dag binnen zijn, want dan gaan de
enveloppen open van twee andere
ingediende offertes. Limagas heeft
haar kans gehad. Het bedrijf toonde
zich in de besprekingen tot nu toe
erg geïnteresseerd, maar na al dat
gebleken enthousiasme, dat one
ook nog eens extra tijd heeft gekost,
laat men ons nu in de steek", aldus
wethouder Dohmen.

Onderbanken verwacht door deze
kwestie geen vertraging in de kabel-
plannen te ondervinden. Wethouder
Dohmen: „Ik neem aan, dat wan-
neer een keuze uit de drie bedrijven
is gemaakt en de gemeenteraad met
de plannen akkoord is gegaan, be-
gin april met de aanleg kan worden
begonnen. Enkele maanden later
moeten dan de eerste wijken in de
gemeente over kabeltelevisie kun-
nen beschikken."
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I V&DfeliciteertTDK ..-
met 10 jaartopkwaliteit,

>^|& S'-*'*'*"''*'' " -T v?l

TDK is al 10 jaar nummer één in Nederland. Zon mijlpaal laat V&D
natuurlijk niet voorbijgaan. Dus tijdelijk kost een pak met maar liefst 6 TDK
SA 90 cassettes slechts

Onnodig omte zeggen dat je er voor zon prijs wel razendsnel bij moet zijn.
Want zelfs Nederlands grootste muziekwinkel raakt een keer uitverkocht.

Aanbieding geldigt/m zaterdag 27 januari ofzolang de voorraad strekt.

't Wordt steeds leukerbij V&D. ""-

VOOR UW TOEKOMST EN OF HOBBY! Wilt u een café, disco, coffeeshop, cafetaria, bistro, petit-restau- ———^_____^__
rant of een gemeenschapshuis beheren of zelfstandig uitoefenen of in de horeca gaan werken? D II 'I#
In de week van 12 tot 18 februari starten de morgen-, middag-en avondcursussen weer in ïiUIIUIRCII
GELEEN (restaurant Van de Wall), HEERLEN (HKB-gebouw), MAASTRICHT (Maaspa- JaloeZlEën
viljoen). SITTARD (hotel De Limbourg) en ROERMOND (cafetaria Het Plein). yoiuuiiw.ii

lipf] VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF Mica

Ha^v. Erkende opleidingen, examens 6 juni 1990, rijkserkende diploma's. Z0 11 V\f 61" ïV!Cf■Mfci * i I Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: "
y INSTITUUT VAKONDERWIJS, SAGITTALAAN 24, 5632 AL EINDHOVEN, Showroom

telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. 236 MSsittaraerweg 116.
De cursussen kunnen ook thuis schriftelijk worden gevolgd. T „.,. 791RC-0triend door de minister nn onderwijs en wetenschappen op grond nn de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen '(waardoor gehele of gedeeltelijke vergoeding van cursuskosten en examengeld mogelijk is).

V Netl° in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

5.100 - - 115- 123- 151-
-10.100 - - 221- 238- 276-
-15.000 246- 286- 333- 357- 436-
-20.000 315- 381- 442- 471- 578-
-25.000 395- 475- 546- 589- 720-
-35.000 549- 659- 778- 820- 1010-

Effectieve jaarrente vanaf 11,39%

96 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling var
aflossing mogelijk (vraag info).

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 jaar.

Nu ook zakenktedieten en leasing.
Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair. ■■ .

"fc
SSSI Provinrip%tta& ■ I WIHvIC Bureau Bibliotheek
afèglJ I ZmyraU..-»-, Postbuss7oo
lfl Sa) LIITIUUry 6202 MA Maastricht
"^^ tel. 043-897386

mededeling GedeputeerdeStaten maken bekend,
m 12/2-90 dat zij voornemens zijn om een aantal voor-

schriften,verbonden aan de aan deNaamloze
Vennootschap DSM verleende vergunning
op grond van deHinderwet en de Wet inzake
de luchtverontreiniging(no. Bq 51751) ten be-
hoevevan de installatiesvoor het bereiden en
verzenden van salpeterzuur, gelegen op de
lokatie Noord inde gemeente Geleen, te wijzi-
gen. Het betreft in essentie het wijzigen van
hettoegestane emissie-concentratieniveau
van stikstofoxidenvoor de Salpeterzuur-
fabriek4tot maximaal 220ppm gemiddeldop
uurbasis.
Van 16januari 1990t0t 31 januari 1990kan
een ieder bij ons college schriftelijk bezwaren
tegen ditvoornemen inbrengen (eventueel
met het verzoek persoonlijke gegevens niet
bekend te maken).

anny blatt boetiek

H^^^Hm\\^^^m^^mmm\^^i^m\^m^^l^m\^^^^^*^mmm^^^^^^^^m\W^^^^^^^Ê'J\ \\ h ******Kj l il *m IldFlii 11
Hifl ■■

Gemakkelijk, diskreet en snel! UCLIr IV/IrllU I HUISBEZITTERSWij garanderen strikte geheimhouding EXTRA LAGE LASTEN Kt~——-H^l km
**■» *« l* «ü Di„„a„ 6An A*n k<».kibkM. zonder taxatie-kosten MsiiSSiüSl3.000,- - - 71- 92- Binnen een dag beschikbaar krediet looptudin m^^-^^^Sl_„„ ''■ ''■ J bedrag maanden ■!p=*=~-^ —^m
12.000,- 195,- 234,- 266,- 351,- I *1*»I«3 IM >H IL* Itl il-H* IVA M mx 240 x iwx 120x ftflHC^l^-^S18.000,- 292,- 351,- 400,- 526,- J£S-ÉT^??£T^ 10000'- 73*" 112'" 122*" 145'" ÜPfer?!24.000,- 389,- 468,- 533,- 702,- Eg? S»» SS* ÜS 15.000,- 110|- 168!- 183;. 218- LiHiLij
36.000,- 584,- 703,- 800,- 1053,- 5.000,- 100,- 13 8% 72 25*°00.- 183,- 281,- 305,- 363,-
-50.000- 781,- 976,- 1111,- 1463,- 11.000,- 220,- 13,1% 71 40*000>- 293,- 450,- 489,- 582,- ■■■■■■■■■■H
E^bedrag .o, ’.100.000, en andere looptlJdmogellJk. 20.000,- 400,- 12,8% 71 75.000,- 550,- 844,- 917,- 1091,- LèiUlUttS
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij cS'SSS'" <a22'" )«'!„, Il ' Eff. jaarren-e 1e hyp. vanaf 7,9% 2e en 3e hyp, en pers. u. .
overii]den meest£l^|tschelding^ I^jloo0l!_ 2-6%7o^^^ leningen vanaf 11,39%. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling Handelsonderneming

van a(lossen mo9el'ik- Vfaafl IN|rQ Mirandolle
m^m^m^m^mJm^mm^mm m̂m^mm^mmm^m^m& Icfl^-^U^V^^^^^^T-lfflff^lMflfj^^ i Teio4s-422797 J

Per 15 januari 1990 verhoogt de Rente-ontvangst per jaar si
Postbank een aantal rentetarieven. Looptijd ljaar 7,25% (was 7 *R

Girospaarrekeningen \%s 1& 7
7fl j"f 1ledereen met een girorekening kan Looptijd 4 jaar 7,75% (was 7

op heel eenvoudige wijze sparen op Looptijd 5 jaar 7,75% (was 7,5 J
een Rente-, Plus-, Ster- of Leeuwrekening. Looptijd 10 jaar 7,75% (was 7 j
Inleggen en opnemen doet u gewoon met A
de girokaart. Rente-ontvangst per einde looptijd
Renterekening 3 %* Looptijd ljaar 7,25% (was 7
Plusrekening 4,5 % (was 4,25%) Looptijd 2 jaar 7,25% (was 7Jj
Sterrekening 5,75% (was 5,5 %) Looptijd 3 jaar 7,5 % (was 7,25 J[Leeuwrekening 6,25% (was 6 %) Looptijd 4 jaar 7,5 % (was 7,25jj 17
If-i lorkranr^rrnen LooptiJd 5 ->aar 75 °/o (was 7S ïjeugaspaarvormen Looptijd ïojaar 7,5 % (was 7,25*
PeZetekènig %5% (wï «5%! Bedrijfsspaarrekeningeii |j
Junior Blauw Zonder premie 2,25%*
Spaarrekening 4,5 % (was 4,25%) Met premie 4,25% (was 4
Zilvervlootsparen 4,25% (was 4 %) (Rijks) ambtenaren-
Renter-erfifir-iiten sparen 4,25% (was 4 JIYCIIICCCIIIIICdICII Spaarloonrekening 4,5 % .(was 4^ll

Met Rentecertificaten kunt u veilig Winstdelings-
geld opzij zetten tegen een vaste hogerente. spaarrekening 4,75% (was 4,5 t

6lnm Overige spaarvormen ':
Looptijd 2 jaar 7 % (was 6,75%) Spaarboekje 2,25%*
Looptijd 3 jaar 7,25% (was 7 %) Reserveringsrekening 2,25%*
Looptijd 4 jaar 7,5 % (was 7,25%)
Looptijd 5 jaar 7,5 % (was 7,25%)
Looptijd 10 jaar 7,5 % (was 7,25%) 'Rentepercentageongewijzigd., ;

Meer informatie? *** !Meer informatie vindt u in defolders. j|r'd|§L
Haal deze op het postkantoor. Telefonisch [%
aanvragen kan ook Bel gratis 060-0400 T"%^^firn!"^ T% "% ïf / I
(van maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur en 1-^i I^*^ 1-c f\ \\\ 1\
op zaterdag tot 12.00 uur). IT V^LJ l A^£m.L^l .W[

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42i 54x 60x

5.000,- 146,- 120,- 111,-
-7.500- 215,- 176,- 162,-

-10.000- 287,- 234,- 216,-
-15.000- 430,- 352,- 325,-
-20.000- 574,- 469,- 433,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 11.4%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 7,8%
2e hypotheken

240 x 180 x 120x
10.000,- 112,- 122,- 145,-
-20.000- 225,- 244,- 291,-
-30.000- 337,- 366,- 436,-
-40.000- 450,- 489,- 582,-

-mits oven/vaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd

Doorlopend krediet
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uil

de advertentie te
vermelden.

I Wedden dat u te veel betaalt voorI uw autoverzekering?
Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.

Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60
verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

deproef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24 L
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

MASSALE VERKOOP VAN ;
KANTOORMEUBELEN

Speciale aanbiedingen: M"lln
2-deurs kasten nieuw 180x82 ’275,- r
4-ladenkasten nieuw A-4 en folio ’ 395,-
-6-laden tekenkasten A-1 en A-O formaat vanaf ’ 675,-
Tekentafel A.o. 170x100compleet ’995,- 1,
Burostoel 2 jaargarantie ’ 195,- y
Nieuwe buro'ss-laden 170x75 ’ 595,- jr

■■■■'■■■■"■■■■■■"■■^ I
Eiken direktiemeubelen voor de helft van de prijs.
Meer dan 1500 tn2 barstensvol kantoormeubelen.

Koop niet, voordat u bij Van Dooren bent geweest!

OlW Van Dooren Kantoormeubelen
Handelsstraat 23 (Handelscentrum Bergerweg) Sittard
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

's Zaterdags geopend van 10.00-16,00 uur.
Prijzen excl. BTW. Franco levering door heel Nederland en België,

LET OP HET JUISTE ADRES!

IKAPITALE VERKOO^II ORIENT-KARPETTEN I
o.a. KABUI, HAMADAN, TABRIZ

Deze uitzonderlijke collectie in grote
verscheidenheid, zal door een vooraanstaande

importeur wegens speciale omstandigheden
worden verkocht. Een deel van deze collectie

bestaat uit honderden stuks Kabul-karpetten in
de volgende afmetingen en prijzen:

70x140cm 35.00 140x200cm 95.00
85x170 cm 50.00 150x230cm 120.00

100x150cm 55.00 170x240cm 135.00
100x200cm 70.00 200x300cm 198.00
125x185cm 75.00 250x350cm 285.00

II Berbers I I
170x240 vanaf 150.00 200x300vanaf...... 225.00

Dinsdag 16 januari van 10 tot 18 uur
Woensdag 17 januari van 10 tot 18 uur

I » HET STREEPERKRUIS < I
Streeperstraat 66 - Schaesberg

ijgb % ] &*"& not permit injustice

.Jml Gelukkig ontvangen we regelmatig dergelijke dankbetui-
JÊÊ gingen. Dat motiveert ons om door te strijden. Tegen oneerlijke

processen, tegen politieke moorden, tegen marteling en dood-
vJ straf, tegen onmenselijke behandeling van medemensen.

Wm^LX ons wapen is onze stem. De stem tegen het onrecht. U kunt
B ons steunen. Dat is nü hard nodig. Want de mensenrechten

l^k worden nog steeds in veel landen genegeerd.

&AMNESTY INTERNATIONAL
DobrosiavParaga. joegosiawe 'tp Met uw steun laten wijonze stem horen.

Ik steun de strijd van Amnesty International voor vrijheid en rechtvaardigheid. 2082
Mijn naam: Dik word donateur voor f 47,50 per jaar. |
Adres: _— Stuur mij een acceptgiro.
Postcode: __ □ stuur mij eerst. meer informatie over
Plaats: ! _ Amnesty International.
Stuurt u deze bon naar: Amnesty International, Antwoordnummer 10840,1000 RA Amsterdam. Een postzegel is niet nodig 'J

BENT U ER OOK ZO ÉÉN
DIE ZN AUTO

LEKKER SCHOON HOUDT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.

Publikatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting IdeëleReclame JUU

Maandag 15 januari 1990 "8



Duitsland 1
O9o? T,a9esschau.
09 4s "L - Mona Lisa.

! ° Ft und frisch. Gymnastik, afl.
Io-0o t=1o-03 A,a9esschau.
10.45 £elt8P«gel.
iaar Uckb|ende. Portret van de 100
n 9eleden gestorven theoloog Ig-

■l.oo"? n Dollin9er.
■103 'a9esschau.
(L, ""ARD-Wunschkomnzert.

13.0Q persoverzicht.Tagesschau.

13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 (TT)Die Sendung mit der

Maus. Kinderprogramma.
14.30 Der kleine Vampir. 13-delige

kinderserie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Flip-Flop. Spelshow voor kinde-
ren.

15.30 Da muss man durch? Docu-
mentaire over de problemen en op-
lossingen van de vrouw in de over-
gangsjaren.

16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. Brazi-

liaanse serie naar een roman van Ja-
net Clair. Afl. 8.

16.30 Die Trickfilmschau. Teken-
films.

16.45 Janoschs Traumstunde. Kin-
derserie.Afl.: Der Froschkönig/Die Ti-
gerente und der Frosch/Der Frosch?der fliegt.

17.15 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Da bin ich wieder. Serie.
18.00 ""Herzblatt. Showprogramma

met Rudi Carrell.
18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 Auf Achse. Serie. Afl.: Schmut-

zige Steine.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Kir Royal. Duitse serie van

Helmut Dietl over het leven van een
roddelverslaggever. Afl. 2: Muttertag.

21.15 Hurra Deutschland.
21.30 Deutsches aus der anderen

Republik.
22.00 Oskar. Filmmagazine.
23.00 (oo)Das Nacht-Studio: Wie

Staub im Wind. Chinese speelfilm uit
1987 van Hou Hsïao-Hsien. Ah Yuan
besluit naar de hoofdstad Taipeh te
trekken en daar werk te zoeken. Al
snel leert hij een boel dingen bij, maar
niet alles is zo positief. Want uit een
brief blijkt, dat zijn vriendin inmiddels
met een ander is getrouwd.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

'Ki loer Hüdebrandt en Franz Xaver Kroetz in de serieVlr noyal'. (Duitsland 1-20.15 uur.)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
vooTk 6n CA|-abonnees:Kanalen zie schema exploitant

%%==2wart/wit programma
00 T s,ereo geluidsweergave
-pj. ~ tweetalig bij stereo-app.

~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
dÜ'!and 1: 5, 26 29, 46, 51. 53 en 57

eriand 2: 31, 33, 35, 49. 54. 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43. 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
BelgiëTV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
BelgiëTélé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
1?30 Ss'oo Schooltelevisie.
rn et '""ja Mosa. Braziliaanse serie

I?.sc L^.celia Santos. Afl. 96
■a.oo ï~euws--
18.QS , lk Tak. Animatieserie. Afl. 140.| Ne .jacobus en Corneel. Jeugdse-
-18.20 ,'" 20: De droom van Corneel.

20. nLle9ebeest. Kinderserie. Afl.
18.35T|acht is °Pen-
leuori n,urenbaai* CanadeseI l9.Oo n e' Afl* 40: Voor de mast-
se d

Ue ruimte in. 6-delige Canade-
Af| < cJimentaire over de ruimtevaart.

l9.js M°P een vuurpijl.
Ita-^, dededelingen en program-

■93n°yerz'cht.

27? 7
en* Australische serie. Afl.

ken n. ë moet dringend naar het zie--30.j 0 s- Mike verdedigt Nikki's eer.panJre
J

clrie w'izen special. Quiz.
I eneden: Jean Blaute, Eric Me-

'l.Oo vn Wal,er Grootaers.
Sche vrouw* 4"del|ge Australi-
ër ein ,'e' Afl- 2- Mar'°n beseft dat
"iet H6nf niet 9elukkig is. De relatie
slecht klnderen en vrienden ver-
Werk !! omdat ze alleen aan haar
ni6uw enkt- Neil heeft intussen een
9aat k relatie en 00k me' het werk

*2 00Te,. 9oed
?2.2s io,sP°rt. Vrijetijdssporten.
?2 3n unst-2aken.

9 Ki|k uit! Verkeerstips.
1111111111i...

22.50 De ontvoering. 6-delige Britse
serie. Afl. 2.

23.20-23.25 Coda. Retraite, van Ivan
Ollevier.

%Catherine Wilkin en Ro-
bert Coleby in de 4-delige
Australische tv-serie 'Man-...vrouw.' (België/TV 1 - 21.00
uur.) i

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

AVRO
15.30 "«AVRO Service salon. Geva-
rieerd middagmagazine.

17.00 Post! Correspondentierubriek
voor kinderen. Presentatie: Birgit
Gantzert, met Thundercats, teken-
filmserie. Afl. 16: Vuurballen van
Plun-Darr.

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

18.00 Pauze-tv: Jongerenmagazine.
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.

21.50 Telefoto. Fotografeer-televisie-
spel.

22.20 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek.

23.10 Snoops. Serie. Afl. 6: A pretty
girl is like a malady. Tijdens een cock-
tailfeestje voor diplomaten gaat de
culturele minister van Italië er van-
door met een meisje. De volgende
ochtend wordt zij echter dood aange-
troffen en hij wordt van moord be-
schuldigd.

23.55 " «Ontdek je plekje. Vandaag:
Dokkum.

00.10-00.15 Journaal.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 m Hz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 74.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 931. Een vreemde er-

varing brengt Alison in grote verwar-
ring. Debbie is bang dat ze Craig zal
verliezen.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Labyrint: Kinderen een kwartje.

Mondelinge geschiedenis over foor-
kramers.

20.50-22.10 Berlijn 1945. Westduitse
documentaire over Berlijn in het oor-
logsjaar '45.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
11.00 The big bang. Afl. 1.
11.30-12.00 Boeren in Europa. Afl. 1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TELEAC
15.00-15.30 Genealogie. Les 3.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Winti. 3-delige serie over de Su-
rinaamse windgeesten en de Winti-
godsdienst. Deel 1.

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

gramma.
19.10 Desktop Publishing. Les 3.
19.40 Schrijven. Een cursus schrifte-

lijk formuleren, voorlichtingsprogram-
ma.

20.00 Journaal.
RVU
20.20 Milieubericht.
20.25 Weerwerk. Afl. 4: De zaak Ma-

hesh.
20.50 Deathrow. Maandelijks pro-

gramma over mensen die zich inzet-
ten om verbeteringen in hun werk totstand te brengen. (HV)

TELEAC
21.25 Het fantastische in de kunst.

Les 7.
22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.

Presentatie: Charles Groenhuiisen
(NOS)

22.45 Geschiedenis en archeologie
van de bijbel. Les 6.

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

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

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

bum '82 - Bilder eines Jahres.
14.35 Sonntagsgesprach. Klaus

Bresser in gesprek met de journaliste
Carola Stern. (herh.).

15.05 Tierportrat. Serie dierenportret-
ten.

15.10 (TT)Unsere schönsten Jahre.
Eine heiter-melancholische Liebes-
geschichte aus unsere Zeit, serie. Afl.
3:

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

-delige jeugdserie naar de verhalen
van Astrid Lindgren. Afl.: Als Michel
denKopf in die Supenschüssel steck-
te.

16.25 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Barbaraa Biermann.

16.35 Adebar und Adele. 2-delige re-
portage over het leven van een ooie-
vaarsfamilie op een boerderij in Po-
len. Deel 2.

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

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

17.45 Blaues Blut. 10-delige mis-
daadserie. Afl. 1: Wer zweimal lebt,
stirbt einmal mehr.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Diese Drombuschs. Duit-

se serie. Afl.: Die Heimkehr. Aansl..
Ratschlag für Kinoganger, filmtips.
Vandaag: Family Business van Sid-
ney Lumet, voorgesteld door Dieter
Osswald.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 heute-Journal.
22.10 Vorstoss ms Unbekannte.

2-delige documentaire over een be-
klimming van de Himalaya. Afl. 2: Ich
kann den Berg nicht lassen, Kurt
Diemberger beklimt de Nanga Par-
bat.

22.40 ""Die Welt in der Werbung.
Reportage over de wereld van de re-
clame.

23.10 Die stillen Stars. Serie portret-
ten van Nobelprijswinnaars. Van-
daag: De medicus Prof. Werner Ar-
ber.

23.40-23.45 Heute.

België/RTBF
14.00Le monde de Jean-Michel Folon.
14.30 Jeux d'aujourd'hui: l'lnformati-
que. 16.20 Lire la vie quotidienne en
Egypte, documentaire over het hiër-
ogliefenschrift in het oude Egypte.
16.50 Offres demploi forem. 17.05
Nouba nouba, kinderprogramma met
de tekenfilms Molierissimo en Tchip.
17.35 The Colbys. Amerikaanse serie.
Afl. 6: Affrontement, met Charlton Hes-
ton, Barbara Stanwyck, John James
e.a. 18.30 Jamais deux sans toi, maga-
zine. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, actuali-
teiten-programma. Aansl.: Paarden-
koersen. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.05 Ecran témoin: Le passage,
Franse speelfilm uit 1986 van René
Manzor, met Alain Delon, Christine
Boisson, Alain Musy e.a. Jean Diaz is
beroemd als striptekenaar. Sinds zijn
vrouw hem verlaten heeft, woont hij sa-
men met zijn tienjarig zoontje, als ze tij-

dens de vakantie een dagje gaan vis-
sen, zullen ze echter nooit ter plekke
aankomen... Aansl.: Discussie over kli-
nische dood en reanimatie. Presenta-
tie: Francoise Van de Moortel. 23.10
Weerbericht en laatste nieuws. 23.30-
-23.40 Bourse, beursbeerichten.

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

presenteerd door Mare 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.
13.55 Match Vrije Tijd.
14.25 The Fortune. Amerikaanse ko-

medie met Jack Nichelson en Warren
Beatty. (herh.).

16.00 Télékids. Met om 16.30 Flipper.
17.00 5 Uur Show. Om 17.30 Nieuws

en Weer.

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

Mascerade.
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.: Reddingsmissie.

21.10 Freek de Jonge. Opnamen van
zijn theatershow De Ontlading.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Videodrome. Canadese speel-

film uit 1982 van David Cronenberg.
Een ondergronds televisiestation
zendt programma's uit waarin de
martelingen van .echte slachtoffers
worden getoond. Max Renn ontdekt
als eerste van waar het station uit-
zendt.

00.00 Journaal.
00.05 Dallas. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.05 Bonjour Les Clips. Videoclips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Les 10.
09.10-11.25 Schooltelevisie.
11.40 AK-Nachrichten. (herh.).
16.45 Teletekst-overzicht.
17.10 Super-Grips. Spelprogramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 5.
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: Alles fürs
Vaterland.

20.30 Die Montagsreportage: Ver-
slag van een reis door de Sovjet-
Unie.

21.00 Sorry. Serie komische program-
ma's.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Ratschlage zur Gesundheit.

Gezondheidstips met Marianne Koch.
1. Tandheelkunde. 2. Psychoses.

22.30 (K+BJGreta Garbo. Filmpor-
tret.

00.25 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België Tele 21
18.30 Espanol con Victor, cursus
Spaans. Les 9 en 10.19.00 Spreek met
ons mee, cursus Nederlands. Les 10
en 11, 19.30 Journaal (met simultaan-
vertaling in gebarentaal en weerbe-
richt). 20.00 Les chemins de la guerre,
8-delige serie over de achtergronden
van deWO 11. Afl. 2: l'Angleterre. 20.55
Art 21: Peter Brook - metteur en scène,
(herh.). 22.15 Journaal, (herh.). Aansl.:
Weerbericht en beursberichten. 22.45-
-23.20 Le massacre de Katyn. (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.
18.20 Récréation. 19.00 Avontures
voyages. 19.30 TVS Infos et Météo.
19.40 Papier Glacé. 20.00 Nouveau
Monde. 21.00 Thalassa. 22.00 Journal
Télévisé et Météo. 22.30 Gros MechantShow. 23.30-00.30 L'oeil en
coulisses.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Hier en nu..
(7.30 Nws) 7.51 Het levende
woord. 8.10 Hier en nu 8 50 Intro-
ductie M.M Magazine met o.m.
M.M.-pastoraal. 9.07 Maandag-
morgen 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.) 1903 Club Veronica trend.
20.03 Peper en zout. 21 03 KRO s
jazz 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 04 André van Duin
13.04 Tros Aktua. 13 15 Zwiigen is

fout 15.04 Met muziek het hele
land door. 16 04 Open huis. 16.57EO-Metterdaad Hulpverle-
ning 18.04 Tijdsein. 1825 Kom èr
es uit. 1850 Grabbelton. 19.04
Sasmen zingen met Arie Pronk
19.35Hemelsbreed. 20,04 De bes-
ten van orkesten 20 20 Arjan.
20 45 Begrijpt u wat u leest? 21.00-
-7.00 Zie radio1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws 6.02 De baas
van de week 904 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Pays Bas. 14.04 Top-
pop radio, 16.04 Toppop disco-
very.lB.o4 Driespoor. 1903 Het
steenen tijdperk 20.03 Muziek met
Meta 22 03-24.00 Candlelight.

televisie en radio maandag

Nederland 1
si ".J 3/05 Nieuws voor doven eni jj^horenden.

' ■Africa screams. Amerikaan-

* BartSpeelfilm uit 1949 van -Charlesl H ôn' metBvd Abbott, Lou Costello,
J arV Bfooke ca. Om indruk te ma-.op de mooie Diana vertelt de
■j a,, verk°Per Buzz Johnson haar,

Afrik'|n colle9a Stanley alles weet van
cpn Het tweetal tekent vervolgens

l7Qsn^P;schatkaart voor Diana.
Da h '9*lbours. Australische serie.
vrienrï 16 en Sshane besluiten goede

'e bliiven' terwijl Eileen en
(lebh

een meningsverschil over Maria

'7 4n Journaal-17'Jo £R 0 Kresj. Met om:
se n oren van ie k°P* Nederland-

l7 5Qp°PPenserie. Afl. 3: Spoken.
(ir," sProokjes stoel: Verhalen van

Ho :
Afl 5 'a"ab- Kinderkookcursus.
New '°e mossel- Presentatie: Hetty

Sch l'at2ak* iö-delige serie over kri-
var, ~,°°Pgedrag. Presentatie: Coen

18 sn lljmen-

9ere
P°ëzie cliP* Gedichten van jon-

Prnnr
op 'e °9en* 5-delig jongeren-

-19 ru? amma' Afl3: Dood-'»S MoUmaaL
g " Maandagavond met Van Willi-
de f iUr^* Pro9ramma met gasten uit

}00 J'"^.theater- en media-wereld.
RL *TT)Telebingo. Spelprogram-
MiddVth Uit de Stadsschouwburg te
lanrt ®'burg ter ondersteuning van de

d aehjke actie Steun aan zwerfkin-
brQ i Presentatie: Carl Huy-

-21.35 htS
SBn. 10° da9en zonder auto. Pre-

J! s'^e: Frank Kramer.
b,jgk

Brandpunt. Actualiteitenru-

}j"«« Uitslag Telebingo."Su Anything but love. Serie. Afl. 5.

Marty krijgt bezoek van zijn moeder
Dorothy.

23.00 Journaal.
23.10-00.00 Mamma Lucia. 6-delige

serie naar het boek The fortunate pil-
grim van Mario Puzo. Afl. 2. Na de
dood van haar echtgenoot vecht Lu-
cia Angeluzzi om haar kinderen een
karig bestaan te kunnen bieden. Op
een dag ontmoetze Frank Corbo, een
Italiaanse immigrant, die geestelijk
niet zo stabiel is.

" Tim Reid en Daphne Max-
well Reed in een aflevering
van 'Snoops'. (Nederland 2 -
23.10 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Bewegung macht Spass. Afl.

13.
08.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo- j

gie. Les 5.
09.00 Schooltelevisie.
10.40 News of the week. Nieuws in \

het Engels, (herh.).
10.55 Actualités. Nieuws md het

Frans. (herh).
16.30 Klassische Genetik. Afl. uit de

serie Biologie.
17.00 Telekolleg I. Cursus wiskunde

Les 2.
17.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 5. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Zirkusgeschichten: Afl.: Der
kleine Zirkus.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Alles
hat zwei Seiten. (herh.).

18.56 Das Sandmanchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer: Documentaire over de trek-
tocht die Karl Helbig in 1937 over het
eiland Borneo heeft gemaakt.

20.15 Sonde. Milieumagazine.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun. -
21.15 Heavy Metal. Neuer Anlauf zur

35-Stunden-Woche, discussie n.a.v.
de kommende CAO-onderhandelin-
gen in de Duitse metaalindustrie.

21.45 Sylvia. Nieuwzeelandse speel-
film uit 1984 van Michaël Firth naar de
boeken Teacher en I passed this way
van Sylvia Ashton-Warner.

23.25 Gleich-Schritt. Frauen mit der
Bundeswehr.

00.10-00.15 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: A. Hagen Kwartet met piano
B Klassieke liederen. 11 50 Over
poëzie 12.00 Radio Vierklank.
(13.00 Nws.). 13.50 Over kunst en
cultuur. 14 00 KRO-Klassiek op de
maandagmiddag: Requiem van
Berlioz. Uitgev doorKoor en Symf
Ork van de Bayenscher rundfunk
0.1.v. Sir Colin Davis m.m.v. tenor.
15.40 In antwoord op uw schrijven-

klassiek 16.45 Zin in muziek.
17.00 Klassieke muziek 18.00
Nws. 1802 De klassieken: Rond
de Zwitserse meren 2000 Nws
20 02 De VARA matinee: Ensem-
ble Tragicomedia met sopraan
22.00 Jazz-op-vier-Aad Bos
23.00-24 00 Het zout in de pap

Radio 5
6.30-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9 00
Nws. 9.02 NOS Sportief 9 25 Wa-
terstanden. 9.30 De Zuidpool
10.00 Factor 5, met bm 10 00 Be-

richten van en over ouderen. 12.00
Nws. 12.05 De droom van een be-
lachelijk mens 13 00 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 CD. 18 30 Programma

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
00.00 Australian Open.
06.30 Hallo Europa, guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.30 Australian open: Tennis, live

vanuit Melbourne. Commentaar: Ulli
Potofski.

13.00 Tele-Boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Australian open. Tennis, sa-

menvatting.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Zwei von der Dienststelle.
Engelse serie. Afl.: Der perfekte Rein-
fall. (herh.).

16.30 Der Sechs-Millionen-dollar-
Man. Amerikaanse serie. Afl.: Jagd
nach dem Augenzeugen. (herh.).

17.10 Die Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.

17.45 spiel mit. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse spolitie-

serie. Afl.: Publicity ist alles.
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Pazifik-Geschwader. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Unbesiegbar.
20.15 Der Grofte mit seinem aufterir-

dischen Kleinen. Science-Fiction
komedie met Bvd Spencer, Gary Guf-
fey, Raimund Harmstorf, Joe Bugner
e.a.

21.50 Australian open. Tennis, sa-
menvatting.

22.30 Tödliches Theater. Amerikaan-
se misdaadserie uit 1987 van Alfred
Hitchcock. Twee zussen wonen sa-
men in één woning. De ene is actrice,
de ander architekte. Deze laatste be-
moeit zich steeds ermee wanneer Mi-
min thuis aan het acteren is. Op een
dag wordt Mimin door een moorde-
naar achtervolgd.

22.55 Kulturmagazin 10 vor 11. Met
Alexander Kluge.

23.25 Marmermagazine „M".
23.50 RTL Aktuell.
00.00 Australian open: Tennis, live

vanuit Melbourne. Commentaar: Ulli
Potofski.

SSVC
13.00 Childrens SSVC.
13.15 Playbus.
13.25 Art of travel.»
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Knots Landing.
15.15 Chain Letters.
15.40 Childrens 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 Film '90.
23.25-00.15 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 Skiing
World Cup. 11.00 3-Cushion Billiards
world cup. 12.00 Veronica Beach ra-
ces. 13.00 Basketball. 14.00 Football.
16.00 Paris - Dakar Rally. 17.00
Australian Open Tennis Highlights.
19.00 NHL lee Hockey. 21.00 Euro-
sport. 22.00 International Motor Sport.
23.15 Ringside Boxing Super Bouts.
00.00 NHL lee Hockey. 01.30-02.00
Paris Dakar rally.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Zu früh gefreut.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 General Hos-
pital. Amerikaanse familieserie. Afl. Auf
Verstecksuche. 09.50 Teletip Reise.
Aansl. Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek.
10.05 Music News. 10.30 König der
Freibeuter. Amerikaanse actiefilm uit
1958 van Anthony Guinn. 12.20
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 Pixi im
Wolkenkuckucksheim. Amerikaanse
tekenfilmserie. 14.30 Teletip Haushalt.
Aansl. Horoskop. 14.40 General Hospi-
tal. Amerikaanse familieserie. Ein Heil
der Heilsarmee. 15.30 Happy Days.
Amerikaanse familieserie. Afl. Fonzie
als Zauberer. 16.05 Daniel Boone.
Amerikaanse westernserie van Nathan
Juran. Afl. Der Kopfgeldjager. 17.00
SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn. Australi-
sche familieserie van Max Vernel. Afl.
Alte Erinnerungen.l7.3s Teletip Natur.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Carson & Carson. Australische mis-
daadserie van Mandy Smith. Afl. Die
ganze Wahrheit. 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 Trap-
per John M.D. Amerikaanse zieken-
huisserie van Robert Douglas. Afl. Die
Erde bebt.20.55 SAT. 1 Bliek. 21.00
Verrückt und zugenaht. Duitse komedie
uit 1962 van Rolf 015en.22.50 SAT.I
Bliek. 23.00 News & Stories. 23.40
■Sanjuro. Japanse avonturenfilm uit
1962 van Akira Kurosawa. 01.10 So
gesehen. 01.15-01.25 Programma-
overzicht.

Omroep Limburg
7.15 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 02 en 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
06 00 Nieuws. 6 05 De gouden
Geeuw (6.30. 700 Nieuws 730
Nieuws en R V A-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 2400, 5.00 en 530 uur
Nieuws)

WDR4
405 Radiowecker 5.59 Station-
sansage 605 Morgenmelodie
9.05 Musikpavillon 12 05 Zur sa-
che 12.07 Gut Aufgelegt 14.05
Wirtschaft Aansl. Was dart es
sein? 15 00 Café Konzert 16 05
Heimatmelodie 17 00 Der Tag urn
Funf Aansl Musik-Express 20 05
Zwischen Broadway und Kudamm
21 00 Musik zum Traurnen 22 30
Nachtexpress

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.
15.20 The Midas Touch.
16.20 Every man.
16.50 History File.
17.10 Landmarks.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Country File.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom south cast.
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 The money programma.
23.50 Newsnight.
00.15 The late show.
00.55 Weatherview.

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. Sulawesi: Island of disco-
very. 22.40 Thai Panorama. 23.10 Four
in the Wild. 00.10 World News and
Goodyear Weather Report. 00.20 Coca
Cola Eurochart. 01.20 Time Warp
01.50 The Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
at t,he movies. 12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer. 14.00 VJ
Marcel Vanthilt. 17.00 3 from 1 at 5-sty-
le council. 17.15 VJ Marcel Vanthilt
18.00 Remote Control. 18.30 Club
MTV. 19.00 VJ Ray Cokes. 21.00 MTV
At the Movies. 21.30 Bryan Adams-
Rockumentary. 22.00 VJ Ray Cokes.
22.30 VJ Maiken Wexo. 00.00 Head-
banges Bali. 02.00 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

Belg. Rundfunk
635 Radio Fruhstuck. 7.15
Wunschkasten 745 Veranstal-
tungskalender 830 Besinnliche
Worte 09 10 Musikexpress 10 00-
-12 00 Gut Aufgelegt 12 00 Veran-
staltungskalender. Musik bei Tisch
12.15 Veranstaltungskalender
13.00 Frischaul 1405 Schulfunk
1420 Musikzeit heute: Operette
und Musical 15 00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight: US-Charts.
17 05 Oldiekiste 18 10 BRF Ak-
tuell 18 40-20 05 Jazz

Luxemburg/RTL
04 00 Musik 530 Guten Morgen
900 Em Tag wie kein Anderer
11.00 Treff nach Elf 12 00 RTL
Themen 12 15 Casino-Parade
14.00 Viva. 16 00 Entenjagd. 17 00RTL Themen. 17.15 Musikduell
19 00 Neunzehn - Vierundzwanzig
00.00-01 00 Traumtanzer.
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Demonstreren
De twee belangrijkste bewegin-
gen waardoor Spock zich heeft
laten beinvloeden, zijn het femi-
nisme en het antimilitairisme.Vooral zijn antibewapeningsi-
deeën zijri hem in eigen land niet
in dank afgenomen. Zelf schrijft
hij daarover: 'Politieke activiteit
- zelfs het schrijven van brieven
en demonstreren - is iets dat mil-
joenen mensen misplaatst toe-

schijnt. Ik heb mensen horen
zeggen dat alle politiek vuilig-
heid is, hoewel ze vol trots over
de democratie spreken. Mensen
hebben kritiek op mij gehad, om-
dat ik ogenschijnlijk uit mijn
professionele rol stapte en me op
het politieke vlak begaf. Ik zou
zeggen dat het bij mij een verlaatbesef was dat dagopvang voor
kinderen, goede scholen, ge-
zondheidszorg en nucleaire ont-wapening nog belangrijkere on-
derdelen van de kindergenees-
kunde zijn dan het mazelenvac-
cin of vitamine D.

'Het belangrijkste probleem is
uiteraard dat er zoveel geld aan
wapens wordt uitgegeven. Denk
daaraan als u gaat stemmen. Be-
moei u wel met de politiek. Brie-
ven schrijven en telegraferen is
geen slap gedoe.
Duidelijke taal. Wat het feminis-
me betreft, en dan vooral het in
de opvoeding benadrukken van
verschillen tussen jongens en
meisjes: Spock is geen radicaal-
feminist geworden, maar wel 'ge-
woon' met zijn tijd meegegaan.

„In de vroege drukken van Baby-
en kinderverzorging & opvoe-
ding zei ik dat een vader zijn
waardering voor zijn dochtertje
kan laten blijken door haar een
compliment te maken over haar
nieuwe jurk of over de koekjes
die ze heeft gebakken. Ik weet
nog goed hoe de feministes me
daarover de mantel hebben uit-
geveegd!

Seksuele identiteit is in psycho-
logisch opzicht heel belangrijk:
iemand 'moet zich gelukkig voe-
len over het geslacht dat hij of zij
heeft. Ik ben er nu echter van
overtuigd dat het niet nodig is de
nadruk te leggen op dingen als
kleding, speelgoed en kar-
weitjes. Wanneer een vader een
heel punt maakt van verschillen
in speelgoed, karweitjes of kle-
ding voor zijn zoon of dochter,
drukt hij daarmee al gauw zijn
eigen onzekerheid uit over zijn
functioneren als man. Ik herin-
ner me nog dat ons zoontje in
1936, toen het drie jaar oud was,
een pop wilde hebben. Mijn
vrouw stelde voor hem die te ge-
ven, maar ik wees dat veront-
waardigd van de hand. Alle man-
nen zijn er enigszins onzeker
over of ze als man welgoed func-
tioneren. Maar Europese sociolo-

gen hebben ontdekt dat men
vooral in de Verenigde Staten
bang is om als verwijfd of homo-
seksueel te worden beschouwd."

Het grappige is dat Spock, door
uitgebreid op het onderwerp in
te gaan, zichzelf een echte Ame-
rikaan toont. Maar hij is zich in
ieder geval bewust van de merk-
waardige hang-ups van zijn cul-
tuur, en, wat nog meer te loven
valt, uit het hele boek blijkt dat
hij niet bang is om eerlijk toe te
geven dat hij zelf in het verleden
de plank soms heeft misgesla-
gen.

Zonder dat het echt een autobio-
grafisch boek is, betrekt Spock
toch voordurend op een onna-
drukkelijke manier feiten uit zijn
eigen leven bij zijn uiteenzettin-
gen. Hij haalt voorbeelden aan
uit zijn eigen huwelijk en gezin,
en hij vertelt ook het een en an-
der over zijn ouders, en hoe hun
opvoeding hem zowel in positie-
ve als negatieve zin beinvloed
heeft.

" Dr. Benjamin Spock

In acht minuten zeggen
wat je te zeggen hebt

International Training in
Communication, een club
waar je je samen met andere
leden - tijdens bijeenkom-
sten - traint in het houden
van speeches, toespraken al
dan niet in het openbaar,
thuis in klein gezelschap, op
je werk of bij zakelijke en
officiële gelegenheden.

Vijftig jaar geleden werd de eer-
ste club opgericht in San Fran-

cisco. Toen nog onder de noemer
International Toastmistress
Clubs en in principe alleen be-
doeldvoor vrouwen. Maar de we-
reld veranderde en zo ook de
mensen. In 1985 werd de organi-
satie omgedoopt in; Internatio-
nal Training in Communication.
Over de hele wereld (momenteel
in dertig landen) werden ITC
clubs voor mannen en vrouwen
op poten gezet. Zo was Den Haag
de eerste stad in Nederland met
een club. Stilletjes aan volgden
er steeds meer, en binnenkort
hopen een aantal vrouwen in het
zuiden van ons land de eerste
Limburgse ITC club te starten.

Heleen Wassink, penningmees-
ter van het voorlopig bestuur in
Limburg: „Ja, we timmeren be-
hoorlijk aan de weg op dit mo-
ment. We moeten namelijk veer-
tien leden hebben voordat we
een officiële ITC club mogen
worden. Nu is de club nog 'twaalf
man sterk' en komt sinds mei
1989, twee keer per maand op
maandagochtend bij elkaar in
Maastricht. Trouwens de twaalf
leden zijn allemaal vrouwen. Er
heeft in al die maanden ooit één
man een 'meeting' bijgewoond.
Maar hij hield het na een keer
voor gezien. Hoe dat komt weten
wrj niet," laat Heleen weten.

De tweede en de vierde maandag
van de maand vinden de 'mee-
tings' plaats. International Trai-
ning in Communication is een
training-club, waar geleerd
wordt te communiceren en lei-
ding te geven. Het is geen servi-
ce-club met liefdadige doelein-
den.
Dertien van de veertien clubs in
Nederland trainen, het speechen
in de Engelse taal. Dat is uitein-
delijk een wereldtaal. Maar hel
kan ook in het Nederlands of
Frans, daar kiest iedere ITC club
zelf voor.

Yvonne Surverkropp, interim
presidente: „Tijdens. de 'mee-
tings' oftewel bijeenkomsten
heeft iedereen een taak. Er wordt
gekozen voor een bepaald the-
ma. Er is een programma-leider,
iemand die een openingswoord
voorbereid, en er worden dooi
een aantal dames speeches ovei
het afgesproken thema gemaakt.
Een van de mensen neemt de
taak op zich, de tijd bij te hou-
den. Wij handhaven namelijk de
regel dat een toespraak niet kor-
ter dan vijf en niet langer dan
acht minuten mag duren. Ei
wordt - en dat komt toevallig zo
uit omdat wij een Amerikaanse
in de club hebben - ook aan-
dacht geschonken aan de gram-
matica. Van zelfsprekend is het
geen club waar Engelse les
wordt gegeven. Daarom is het
van groot belang dat je als je lid
van de ITC club wordt, je in het
bezit bent van een goede basis
van de Engelse taal."
Na iedere 'meeting' vindt er een
evaluatie plaats en worden op-
bouwende kritieken naar elkaai
geuit.

Tilly Mèijs, zij is eigenlijk de
vrouw geweest die het idee op-
perde een ITC club te starten in
het zuiden des lands. „Ik was in
Rotterdam al lid. Toen ik vorig
jaar naar Limburg verhuisde
vond ik dat dat hier ook moest
gebeuren.
ledereen kan trouwens lid wor-
den, het maakt niet uit welke
godsdienst je erop na houdt, ol
hoe je politieke gedachten zijn.
Enige kennis van de Engelse taal
wordt wel verwacht.
We kiezen voor thema's waar je
alle kanten mee op kunt. In de-
cember was dat bij voorbeeld
'Gifts'. De volgende 'meeting' is
het thema: 'Maastricht.
'Waarom wordt iemand nu lid

van een ITC club? Een van de da-mes laat weten: „Nou, omdat ik
verlegen was en niet in het open-
baar voor mijn mening uit durf-
de te komen. In grote gezel-
schappen spreken was er nauwe-
lijks bij. Die drempel was veel tehoog. En dat gaat dankzij ITC nuveel beter. Ik voel me niet meer
zo geremd, de angst om te falen
is minder."
Het komt er in het kort op neerdat ITC je helpt meer plezier envrijheid te krijgen in het spreken
m het openbaar. Jezelf beter opje gemak te voelen tijdens toe-spraken, omdat je weet wat enhoe het te doen.
ITC Maastricht organiseert 5 fe-bruari een demonstratie-bijeen-
komst, een ieder die meer infor-
matie wenst kan bellen met: He-
leen Wassink, @ 043-649455 ofMickey Schim van der Loeff, W
043-255148

Monique corten

" vlnr: De dames Wassink, Meijs en Suverkropp van deLimburgse ITC club inoprichting
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

'Onderzoek van
baarmoeder beter

via huisartsen'
Bij slechts acht van de 1530 tus-
sen 1 oktober 1988 en 1 oktober
1989 in Krimpen aan den IJssel
onderzochtevrouwen (van 35 tot
55 jaar) zijn verschijnselen van
(beginnende) baarmoederhals-kanker vastgesteld.
Dit blijkt uit de interimrapporta-
ge 'Evaluatie van de opsporing
van cervixcarcinoom in Krim-
pen aan den IJssel'.

Veel vrouwen die vergaten op
een eerste oproep tot onderzoek
te reageren, bleken zich na een
tweede oproep alsnog voor een
'uitstrijkje' te melden. „Een goe-
de voorlichting over het laten
maken van een uitstrijkje is dan
ookvan groot belang," conclude-
ren zij.
De Krimpense huisarts Prins,
sprekend namens zijn collega's
in wier opdracht het onderzoek
werd verricht, concludeert 'dat
het kennelijk 'beter is dat de
eigen huisarts het onderzoek ver-
richt in plaats van een vreemdepersoon. i

Behandeling
Voorlopig ziet het ernaar uit dat
de behandeling van het wets-
voorstel nog een paar weken op
zich laat wachten. Vlak voor de
aanname, vorig jaar, viel het ka-
binet en moest het wetsvoorstel
terzijde worden geschoven. De
ombudsvrouw hoopt dat ze met
haar actie bereikt dat de Eerste
Kamer haar kritische houding je-
gens het wetsvoorstel niet laat
varen. leke van de Burg: „De in-
houding van de alimentatie be-
slaat een hele generatie. De ge-
volgen zullen hard aankomen, en
dat binnen een grote groep die
toch al maatschappelijk zwak
staat. We hopen dat deze rege-
ring meer haar sociale gezicht zal
laten zien."

lisette meijrink

Opvoedkundig testament van Dr. Benjamin Spock

'Kinderopvang is van meer
belang dan mazelenprik'

Toen ons eerste kind voor het eerst om onduidelijke
redenen begon te huilen, liepen we niet naar de wiegmaar naar de boekenkast. We pakten de gemoderni-
seerde editie van Dr. Spock en zochten zenuwachtigop wat er aan de hand kon zijn. We waren snel gerust-
gesteld en wisten meteen wat we moesten doen. Wateen handig boek.
Benjamin Spock is inmiddels 86 jaar oud. Vorig jaarverscheen van hem Dr. Spock on parenting, dat nu invertaling te koop is. Je zou het boek zijn opvoedkun-
dig testament kunnen noemen.

In Dr. Spock over ouderschap,
zoals de Nederlandse titel luidt,
geeft de schrijver niet zozeer
praktische tips of richtlijnen,
maar gaat het meer over ouder-
schap in het algemeen. Zijn
ideeën daarover zijn in de halve
eeuw dat hij publiceert nogal
veranderd.

vrouw

Oudere gescheiden vrouwen dreigen alimentatie te verliezen

Ombudsvrouw op bres
voor 'bijstandsoma'

De bijstandsmoeder dreigt in de
jaren negentig gezelschap te krij-
gen van de 'bijstandsoma'. Al
enige tijd ligt bij de Eerste Ka-
mer het voorstel op tafel om de
alimentatie van oudere vrouwen
op te heffen. Als dat wetsvoor-
stel, afkomstig van minister van
justitie Hirsch Ballin, doorgaat
dan zullen vrouwen, die tot nu
toe onbeperkt alimentatie ont-
vingen, er vanaf 1990 sterk op
achteruit gaan. De Stichting
Landelijke Ombudsvrouw werpt
zich op voor deze kwestie rond
de alimentatie en heeft de minis-
ter gevraagd om het wetsvoorstel
in te trekken.

In het wetsvoorstel wordt be-
paald dat vrouwen niet langer
dan twaalf jaar recht hebben op
alimentatie van hun ex-man.

Normaal is het zo dat ouders die
willen scheiden samen een con-
tract opstellen waarin wordt
vastgelegd of, en voor hoe lang,
de alimentatie voortduurt. .Vol-
gens leke van de Burg, werk-
zaam bij de vrouwenbond FNV,

is dat in principe voor een onbe-
perkte periode. „Het bedrag dat
vrouwen van hun ex-man ont-
vangen is niet afhankelijk van
andere inkomsten. Dat verandert
als de alimentatie vervalt. Vrou-
wenkomen in de bijstand en zul-
len hun bijverdiensten en eigen
vermogen moeten opgeven. Ze
worden afhankelijk gemaakt en
kunnen er financieel flink op
achteruit zullen gaan."

Een kleine uitzondering wordt
gemaakt voor oudere vrouwen
die al langer dan negen jaar ali-
mentatie ontvangen. Op het mo-

ment dat de wet in werking
treedt, hebben ze nog drie jaar
recht op de toeslag van hun ex-
man. Die uitzondering is volgens
leke van de Burg, bittere nood-
zaak. „Oudere vrouwen hebben
jarenlang hun kinderen thuis
verzorgd. Ze waren daardoor aan
huis gebonden en hebben geen
tijd gehad voor studie, of een
baan. Ze beschikken over onvol-
doende vooropleiding en zijn te
duur voor de arbeidsmarkt. Het
enige perspectief dat deze vrou-
wen geboden wordt is een toe-
komst in de bijstand. En die is
nou niet bepaald rooskleurig."

De Landelijke Ombudsvrouw
vindt dan ook dat die drie jaar
van tafel moet om te voorkomen
dat de vrouwen straks in de bij-
stand komen. Volgens de stich-
ting dient de minister met het
wetsontwerp vooral de rechtsze-
kerheid van mannen. De vrou-
wen komen er bekaaid vanaf. De
Ombudsvrouw stelt in haar brief
dat ze het oneens is met de bepa-
ling in het voorstel, dat vrouwen
die voor 1981 zijn gescheiden
hun deel van de opgebouwde
pensioenrechten niet kunnen
opeisen. Een omschrijving die
nog afkomstig is van oud-minis-

ter Korthals Altes die het inder-
tijd onaanvaardbaar achtte om
de terugwerkende kracht ook toe
te passen in het verdelen van het
opgebouwde pensioen.

Aandacht
Kinderen hebben aandacht &
dig, daarvan zijn de meeste of
voeders tegenwoordig wel do°!'drongen. Dat kinderen ook *veel aandacht kunnen krijg*?
lijkt minder bekend. SpoC^„Het kan zijn dat de ouders ziH
zo bewust zijn van hun kind et
het zo leuk vinden om overd«
met hem bezig te zijn,'dat zij **'tijd de eerste stap zetten. Zij 2$
gen het eerste gedag, blijven -*\
tijd beleefd, hoe knorrig het kü 1"
ook is en verzinnen altijd nieu**'
spelletjes. Het kind heeft no"1de kans het initiatief te nemen <*
de noodzaak te voelen om o<H
aardig te doen. Er is niets dat zttf
spontaniteit en vriendelijkhe 1"
ontwikkelt en stimulteert."

„Ouders moeten driekwart
de tijd hun eigen gang gaan e(l
het initiatief aan het kind laten-Spock houdt in dit verband &\warm pleidooi voor omgang m*
andere kinderen, en voor spe*''
zalen en crèches.

Spock heeft duidelijk de inviel
van Freud ondergaan. Dat ka*1

misschien verklaren waarom Wj
zo uitgebreid op het 'spenen' (h*
afwennen van borst of fles) i*l'
gaat. Voor mij was dit het enig*
hoofdstuk dat bevreemdin»
wekte. Voor veel (Amerikaanse'
ouders en dus voor Spoc?
schijnt 'de onwil van veel baby*
om in de tweede helft van h*
eerste jaar op een beker over '*gaan' problematisch te zijn. H*-1adviseert zes tot zeven maande 11
borstvoeding en daarna beke1"
tjes. Waarom geen flessen? Of 1'
dat dat 'knuffels' worden, ver-
vangingen van de moeder. Ma3
aan het eind van de betreffend*
paragraaf geeft de pedagoog ze"
toe dat knuffels voor baby's e"
kinderen heel erg belangrijk
kunnen zijn. Dus waarom zo"
een peutertje niet gehecht m°'
gen zijn aan zijn drinkflesje?

Als het over kinderen gaat, ga 3'
het ook over hun ouders. Va11'daar misschien dat Spock in &
loop van de tijd zoveel heftige re-
acties heeft opgeroepen. In zij"
denkbeelden kan ik daar geen d>'
recte aanleiding toe zien. Ik vin-jhet bewonderenswaardig d3*

iemand van in de tachtig n"»
steeds in staat en bereid blij*4'
zijn inzichten kritisch te bezie"
en zijn eigen leven evenzeer $
'leerstof op te vatten als dat var-
anderen.

Mensen die in het onderwerp
geïnteresseerd zijn wordt aang£raden over het onnozele, clich*?
gezinsgeluk uitstralende omsl3*
van het boek heen te kijken, eP
gewoon aan het lezen te slaan-

inge van den blir^

Te autoritair
Identificatie met de zorgendetaak van zijn moeder legde bij
hem, als 'meemoederende' oud-
ste zoon, het fundament voor zijn
interesse in kinderopvoeding en
-verzorging. Zijn moeder was
echter ook een (te) autoritaire
vrouw, en Spock legt uit wat
daarvan de gevolgen waren: „Wij
mochten geen kritiek op haar be-
slissingen hebben of zeggen dat
we boos waren. Het gevoel vanintimidatie dat mijn moeder bij
mij als klein kind veroorzaakte
en de diep gewortelde gewoonte
mijn gevoelens voor mijzelf en
anderen te verbergen, hebben
vaak het ontstaan van spontane
relaties met anderen enigszins in
de weg gestaan, zelfs toen ik al
volwassen was. Tevens leerde ik
daardoor mijn kinderen hun ge-
voelens te verbergen en ontken-
nen.

Wanneer wij de gewoonte heb-
ben onze gevoelens te verbergen,
stapelen we niet alleen spannin-
gen en conflicten in onszelf op;
we maken ook dat andere men-
sen zich niet op hun gemak voe-
len.Zij weten niet wat ze van ons
moeten denken."

Spock breekt overigens zeker
geen lans voor het ongeremd
uiting geven aan alle gevoelens,
en onderkent ook dat een zekere
mate van agressie tussen ouders
en kinderen onontkoombaar is,
omdat een deel van opvoeden
noodgedwongen uit verbieden
bestaat.

Hij benadrukt steeds weer dat
kinderen grenzen nodig hebben,
en dat het geen enkele zin heeft
als de ouders zich geheel en al in
dienst stellen van hun kind, voor
hem of haar door het stof krui-

pen en bij voorbaat schuldgev'O^
lens hebben over iedere o* 1
stemdheid.

'■ - (ADVERTENTIE)
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Van der Pofi op herhaling
door wiel verheesen

pAA.RN - Geruime tijd was Adrie van der°el uit beeld, maar in het Nederlands kam-
Pioenschap cyclocross schitterde hij gistereneer alsvanouds. Het prolongeren van de titel

aakte ook meteen duidelijk, dat hij over drieeken in Spaans Baskenland opnieuw een,ar- de grootste kandidaten is voor de regen-
o.rjgtrui. Eerder veroverde hij in het WK alqfie keer zilver.

■jjj-' de zandafgraving in Maarn, pal naast de autoweg
c rec ht-Arnhem waar de organisatoren het NK-par-

Urs hadden uitgezet, onderstreepte Van der Poel
j, S meer. Groenendaal, Van Bakel, Kools, Baars en

(m dezevolgorde respectievelijk tweede tot
l zesde) mogen immers van het veldrijden hun
).

r°eP hebben gemaakt, maar als het op talent aan-
zit schietenzij ten opzichte van de naar België ver-fde Westbrabander gewoon te kort.

J erkenden het ookruiterlijk, ofschoon vooral Frank
.** Bakel in een eerste reactie meende, dat het voor

verdere uitbouw van de cyclocross wellicht beter
r as -indien de nationale kampioen net als wij gedu-bde het hele winterseizoen aan de start zou komen".

*oi er P°e-* legde deze opmerking naast zich neer,
lte? s h'J ook deed met het verwijt van Frank van Ba-

-1 als zou laatstgenoemde na diens flitsende startede tot de orde zijn geroepen omdat Reinier Groe-, ftdaal kopwerk verrichtte ten voordele van de latere*a**pioen.

jj, 'J werkten in die fase van de strijd samen omdat wije twee aan de kop wilden komen, want alleen daar
piekje kans op de overwinning", alduszowel Van der

el als de winnaar van het zilver.

Q Chard Groenendaal, de 18-jarige zoon van Reinier
.oenendaal (39) werd zaterdag kampioen bij de ama-hpjrs' N°ël van derLeij was met zijn negendeplaats in1 veld van vijfentachtig deelnemers, de bestgeklas-erdeLimburger.

Arfßeinier Groenendaal en latere kampioen
arie van der Poel, hier nog in tweede stelling,

■ *-tl'cen het Maarnse Gat in. De concurrentie
ari alleen nog voor brons strijden.

Foto: DRIES LINSSEN.

Ontslagen Ruud Krol kon erfenis De Mos niet aan

KV Mechelen zoekt ervaring
door fred sochacki

t SCHELEN - Een voorspelbare gebeurtenis vond afgelopen zaterdag
Ont n°g verrassend zijn besluit.KV Mechelen-voorzitter John Cordier

Ruud Krol op een moment dat de ex-Ajacied vonddat hij deak eindelijk op de rails begon te krijgen. „Ik was verbaasd, omdat ik
tief*mdruk had dat het de goede kant uitging met KV Mechelen. Spor-
dfi stondde ploeg op derails. Toen ik vrijdagmiddag bij president Cor-
,j er,ontboden werd, had ik geen idee dat het over mijn ontslag ging. Ik
tw dat ni

*-
me een hart onder de riem wil steken, met het oog op deeede competitiehelft", reageerde Ruud Krol op de gebeurtenissen.

* President van KV had zijn
keuze krediet gege-n en ontdekte tijdens de over-

ijl gingen op zijn vakantieadres
j» Zwitserland dat de positie vanr°l onhoudbaar was. Diverse
J7met spelers en ande-"j? Mensen die dicht bij de KV■^^hélen-selectie staan, lieten

J Cordier geen twijfel meer be-s.aan- „Ik heb een foutieve be-
ft Ssing genomen, door Ruudr°l als coach bij KV Mechelenan te stellen. Hem verwijt ik

geen fout, maar ik ben degene,
die de fout heeft gemaakt. In je
leven neem je veel beslissingen.
De meeste zijn goed; sommige
pakken verkeerd uit".
Graeme Rutjes onderstreept
Cordiers uitspraken. „Voor de
winterstop was er geen zelfver-
trouwen meer binnen de groep",
aldus de international. „Je voel-
de dat er wat moest gebeuren in
deze periode. Ik geloof ook niet
dat dit ontslagtoe te schrijven is
aan de Nederlandse groep bin-

nen KV Mechelen. Het was. de
een probleem dat Krol had met
de hele groep. De wisselwerking
tussen hem en de selectie was
niet optimaal. Ik denk dat het ni-
veau voor hem als beginnend
trainer te hoog was. Krol had la-
ger moeten beginnen en bij een
kleinere club moeten bewijzen
dat hij een goed coach was. De
eisen bij KV Mechelen zijn an-
ders. Het niveau was te hoog
voor Krol. Als voetballer heeft
hij zijn sporen verdient, maar
niet als'trainer".
Krol zelf hecht niet veel waarde
aan uitspraken datKV Mechelen
te hoog gegrepen was. „Natuur-
lijk had ik een bepaalde periode
van aanpassing nodig. En mis-
schien heeft die periode te lang
in beslag genomen. Aan de ande-
re kant zeg ik dat de zelfdiscipli-
ne binnen de groep te wensen
over liet. Ik hou er niet van om

spelersvan dit niveau nog als een
schoolmeester te controleren.
Het zijn toch profs, diehet een en
ander hebben meegemaakt. Ik
dacht dat ze zaken als zelfkritiek
en zelfdiscipline in de voorbije
jaren van mijn voorganger Aad
de Mos opgestoken hadden".
Vrijdagavond stapten acht spe-
lers naar de voorzitter en beze-
gelden aldus het lot van hun
technische baas. Krol bemoeide
zich volgens de spelers alleen
maar met de trainer en liet zelfs
dat voor een groot deel over aan
Fi van Hoof, de assistent die nu
als interim aan het roer staat.
Terwijl John Cordier de mens
Ruud Krol zowat de hemel in-
prees, had hij moeite met de trai-
ner Krol. „Voor mij een vreemde
zaak", zegt Krol. „Als je in twee-
ënveertig wedstrijden twee keer
verliest, heb je het toch niet echt
slecht gedaan. Bovendien zat de

ploeg voor het weekeinde nog in
de Belgische beker en in de
Europa Cup". De cijfers spraken
in het voordeel van Krol. \n zijn
geval stond of viel de trainer niet
met het resultaat. „Volgens mij
speelt er een andere zaak. Nu de
situatie in Roemenië politiek
veranderd is, zal men in Meche-
len weer graag de eerste keuze
voor dit seizoen proberen binnen
te halen, Mircea Lucescu". John
Cordier ontkent activiteiten in
dierichting. „Ik zal me twee keer
bedenken voordat ik nu een
nieuwe trainer aanstel. Er is nog
nergens over gepraat en ik zal in
de komende periode een lijste
met namen samenstellen".

Duidelijk moge zijn dat Cordier
het verlanglijstje van deze zomer
uit de kast zal halen. Naast reeds
genoemde Lucescu prijken ook
Arie Haan en Guus Hiddink op
die voorkeurslijst. Namen waar-
mee niet alleen de spelers vrede
zullen hebben, maar die ook ac-
ceptabel zijn voor de Belgische
pers. Vrijwel onophoudelijk is
Krol aangevallen in de diverse
media. De ex-international is ge-
truikeld " door communicatie-
stoornissen. In persoonlijke ge-
sprekken, kwam de Amsterdam-

Mer er verbaal nojg wel uit. Als
hij de pers te woord moest staan
of tegenover de spelersgroep
stond, werd Krol zenuwachtig en
kwam niet uit zijn woorden. Be-

grip over de keuze om hem aan te
stellen is er nooit geweest. John
Cordier: „Dat heb ik bij de aan-
stelling verkeerd ingeschat.
Toen had hij een prima verhaal.
Maar hij hoefde in dat gesprek
geen hele groep te woord te
staan".
De kritiek van de spelers richtte
zich daarnaast op de speelwijze
buitenshuis.Dafer verspeeldeKV
Mechelen veel punten via mage-
re gelijke spelen. En vaak moest
doelman Michel Preud'Homme
zijn uitzonderlijke klasse in de
strijd gooien om zijn ploeg te be-
hoeden voor nederlagen. Krol:
„Ik had te maken met veel bles-
sures, waardoor ik niet altijd de
ideale opstelling kon hanteren.
Daarnaast hadden spelers als
Rutjes, die een goede start ken-
den, na twee maanden te kam-
pen met vormverlies. Net nu was
iedereen weer fit om aan dietwee
competitiehelft te beginnen.
Daarom was ik verbijsterd toen
ik vrijdagavond van Cordier
hoorde dat de samenwerking
beëindigd was. Hij wilde met een
ervaren man verder. Maar wat is
ervaring. Rinus Michels moest
met al zijn ervaring ook het on-
derspit delven bij Bayern Lever-
kusen".

SVV geenpartij in gemakkelijk bekerduel

Roda JC
werkt aan

zelfvertouwen
door bert groothand

SCHIEDAM - Met dank aan de eerste divisieclubs. Roda JC
kan de hervatting van de competitie met extra zelfvertrouwen
tegemoet zien. Jan Reker mag RBC, waartegen Roda vorige
week oefende, en SVV wel een bedankbriefje sturen voor hun
min of meer therapeutische werk. Dat RBC een gemakkelijke
tegenstander zou zijn, lag in de lijn der verwachtingen. Dat
koploper SW zich echter willoos op de slachtbank zou laten
leggen was voor iedereen een volslagen verrassing. Resultaat
was dat deKerkraadse formatie moeiteloos, via een 0-4 winst,
naar de kwartfinales van de KNVB-beker kon doorstoten.

Voor een sub-topper als Roda is de
fCNVB-beker een ideale mogelijk-
heid om relatief gemakkelijk een
plaats in het Europese voetbalcir-
cus te verdienen. Nog belangrijker
op dit moment, is het feit dat het
zelfvertrouwen binnen de ploeg van
Reker tot grote hoogte is gestegen.
Voor een aantal spelers hebben de
twee wedstrijden tegen RBC en
SVV een heilzaam effect gehad. Pe-
ter van der Waart bijvoorbeeld voet-
balde zaterdag zeer goed en kreeg
na afloop dan ook terecht de com-
plimenten van zijn trainer. Net als
Senden en Blattler. Senden liet zien
als vleugelverdediger een volwaar-

SW - Roda JC 0-4 (0-3). 1,Van Loen
0-1, 30. Hofman 0-2, 45. Van der
Waart 0-3, 75. Van der Waart 0-4.
Scheidsrechter: Van der Niet. Toe-
schouwers: 4100.
SW: I'Ami; Roosa, Ridderhof, Riet-
broek (36. Tebbenhoff) en Plugboer;
Gorré, Van der Net (73. Breetveld)
en Jerry Simons; Luhukay, Van Vel-
zen en Cooke.
Roda JC: Bolesta (46. Smits); Sen-
den, Blattler, Trost en Diliberto;
Broeders, Van de Luer en Groenen-
dijk; Hofman, Van Loen en Van der
Waart.

dige partij te kunnen meeblazen en
Pierre Blattler toonde zich een meer

dan voortreffelijke vervanger, van
de geschorste Hanssen.

" Peter van der Waart op weg naar zijn tweede en Roda's vierde doelpunt.

Doping
In de verdediging speeldeRoda met
een andere opstelling dan gebruike-
lijk. Blattler was geposteerd als laat-
ste verdediger, Trost speelde voor-
stopper en Gerrie Senden rechter
vleugelverdediger. Noodgedwon-
gen wegens blessure's en schorsin-
gen, maar zeer succesvol. „We
moesten inderdaad veel mensen
missen achterin," wist Reker na af-
loop. „Maar als je in de knoei zit, wil
iedereen net een stapje extra zetten,
zoiets werkt als doping." De voor-
naamste vorm van stimulans be-
stond uit een razendsnelle voor-
sprong, waardoor de wedstrijd na
welgeteld dertig seconden al beslist
was. De ambitieuze Schiedammers
hadden nog nauwelijks een voet te-
gen de bal kunnen zetten of Van
Loen had al toegeslagen. Zijn direc-
te bewakerRietbroek stond erbij en
keek ernaar, maar mocht na een halt
uur (toen Roda inmiddels door Hof-
man op 0-2 was gekomen) het veld
ruimen voor spits Tebbenhof.
De koploper van de eerste divisie
had het initiatief volledig aan Roda
willen laten en via counters de zaak
beslissen. Dat plan viel dus na der-
tig seconden in het water en SVV
kwam duidelijkkwaliteit tekort om
het door trainer Advocaat bedachte
strijdplan te wijzigen. „Ik heb niet
gezien dat we weggespeeld zijn,"
hield Advocaat zichzelf na afloop
voor de gek. Om vervolgens wat
meer realiteitszin aan de dag te leg-
gen. „Dit is weleen goede les, omdat
iedereen zo ongeveer al dacht dat
we in de eredivisie speelden." De
conclusie dat de Schiedammers
voor de hoogste afdeling nog wel
wat niveau tekort komen ligt dan
ook voor de hand.
Vlak voor rust viel de klap? Van der
Waart scoorde 0-3. Verder spelen
was eigenlijk overbodig. Voor Bo-
lesta sowieso onmogelijk, omdat hij
een spiertje in zijn bovenbeen ver-
rekt had. Roda kreeg met deze voor-
sprong een uitgelezen mogelijkheid
om het zelfvertrouwen op te vijze-
len. De wijze waarop bijvoorbeeld
Hofman en Van der Waart doorgin-
gen tot het bittere einde was opval-
lend. Als beloning mocht de laatste
na rust ook nog eens 0-4 scoren.

Achterin zat de zaak goed in elkaar
en hadTrost alleen de eerste vijfmi-
nuten wat moeite met topscorer
Van Velzen. Op het middenveld
speelde Groenendijk sterk en maak-
te Broeders de tweede spits van
SVV, Tebbenhof, onschadelijk. Eric
van de Luer speelde als centrale
middenvelder of zijn leven er vanai
hing, maar kon toch niet helemaal
overtuigen. Met gerenommeerde
krachten als Hanssen en Fraser, die
waarschijnlijk volgende week toch
nog aan de kant zal blijven, achtei

j de hand kan Roda JC met deze in-
stelling de toekomst optimistisch
tegemoet zien. De eerste divisie- clubs worden bedankt.

Boete voor
Diego Maradona
ROME - De uit-
spraak dat de loting
voor de eindronde
van het toernooi om
het wereldkam-
pioenschap 'gere-
geld' was, komt Die-
go Maradona op een
forse boete te staan.
De tuchtcommissie
van de Italiaanse
voetbalbond legde
de aanvoerder van
Napoli en het Argen-
tijnse voetbalteam
een geldstraf van

7.000 dollar (bijna
14.000 gulden) op.
Tien dagen, nadat op
9 december in Rome
was geloot voor de
indeling van de zes
groepen, zei Marado-
na: „Persoonlijk ge-
loof ik dat de loting
op 9 december tevo-
ren geregeld was.
Onze groep (Argenti-
nië) is de zwaarste
van allemaal. Dat is
mijn mening." De
tuchtcommissie leg-

de de boete op om-
dat zij van mening is
dat de Maradona
zich misdragen heeft
in sportiefopzicht en
gehandeld heeft in
strijd met morele en
sportieve principes.
Daags na zijn uit-
spraak verklaarde
Maradona bereid te
zijn verontschuldi-
gingen aan te bieden
wanneer dat noodza-
kelijk zou zijn maar
dat hij ze woorden
niet betreurde. We-
reldkampioen Ar-
gentinië is in groep
B ingedeeld met Ca-
meroun, de Sovjet-
unie en Roemenië.

Berger: 'Ajax
enorme uitdaging'

Van onze sportredactie

SITTARD - Han Berger kon niet ge-
lukkig of rouwig zijn om het lot dat
Fortuna Sittard met Ajax had ge-
troffen. „Je kunt er wel druk over
doen, maar je hebt zo weinig te kie-
zen. Ajax is voor ons een mooie lo-
ting en als je de KNVB-beker wilt
winnen, stuit jevroeg oflaat op der-
gelijke tegenstanders".

Toch was Emmen of de winnaar uit
het duel Willem 11-BVV Den Bosch
een aardig alternatief geweest. „Na-
tuurlijk", reageert Berger meteen.
„Je had echter ook Volendam of vi-

teese uitkunnen loten, of misschien
wel PSV-uit. Doordat we een thuis-
wedstrijd hebben, zijn we niet kans-
loos om de halve finale te bereiken.
Fortuna-Ajax is een aantrekkelijke
ontmoeting, zeker voor het publiek.
Enkel de datum (woensdag 14 fe-
bruari -red.) kan problemen opleve-
ren. Ik weet dat men dergelijke
wedstrijden hier in Sittard ver-
plaatst naar de zondag ziet".

Invaller Knoors
nationaal

biljartkampioen
DEVENTER -Raymond Knoors uit
Berg aan de Maas heeft in Deventer
de nationale biljarttitel in het anker
kader 47/2 veroverd. De 19-jarige
jongeling, die onlangs nog Euro-
pees libre-kampioen bij de junioren
werd, was op het laatste moment als
invaller toegevoegd aan het veld
van twaalf finalisten. Als debutant
speelde hij iedereen van de tafel. In
de finale versloeg hij de Amersfoor-
ter Van Beek gemakkelijk in twee
sets (75-2, 75-70). Met Raymond
Knoors kreeg Limburg - naast Jean
Bessems. de 'eeuwige' kampioen in
het kunststoten - eindelijkweer een
ereklassekampioen in een van de
kaderspelen.

9 Zie verder pagina 17

Roda tevreden
Roda JC-trainer Jan Reker is uiter-
mate tevreden met het resultaat van
de loting. „Ik ben vooral blij dat we
een thuiswedstrijd geloot hebben.
We zijn op eigen veld immers nog al-
tijd ongeslagen. Over de tegenstan-
der ben ik ook content. Natuurlijk
was Emmen beter geweest, maar de
overige ploegen doen allemaal niet
veel voor elkaar onder. En natuur-
lijk is het prettig dat we PSV nog
even mislopen".

Dat de loting voor de strijd om een
plaats in de halve finales al in het
weekeinde werd gehouden, had vol-
gens Jan Huijbregts te maken met
de algemene politieverordeningen.
Die stellen dat wedstrijden in het
betaalde voetbal in principe dertig
dagen van te voren dienen te wor-
den aangemeld bij de gemeente.
Aan die eis heeft' de KNVB nu vol-
daan.

Loting van de kwartfinales
PSV/Feyenoord-Emmen
Volendam-Willem 11/BW Den
Bosch
Roda JC-Vitesse
Fortuna Sittard-Ajax

11
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eerste divisie

Heracles-Cambuur (2000) 1-1
GA Eagles-PEC Zwolle (1900) 0-1
Helmond Sport-Veendam (2000) 2-0
Eindhoven-DS'79 (1600) 2-1
VW-Telstar (3300) 2-2

SW 19 14 2 3 30 41-16
NAC 20 10 7 3 27 34-19
VW 20 8 8 4 24 32-22
Heracles 18 9 4 5 22 21-20
Eindhoven 20 8 5 7 21 36-33
Veendam 18 9 1 8 19 25-26
Helm.Sport 19 7 5 7 19 32-31
RBC 19 6 7 6 19 26-26
Cambuur 19 6 7 6 19 26-29
AZ 18 6 6 6 18 29-24
Excelsior 20 4 10 6 18 20-25
Graafschap 18 5 7 6 17 26-26
Telstar 19 7 3 9 17 31-38
Heerenveen 18 6 4 8 16 24-27
Emmen 19 4 8 7 16 29-33
GAEagles 19 7 2 10 16 21-30
Wageningen 20 4 8 9 16 27-32
PEC Zwolle 19 1 13 5 15 13-19
DS'79 20 3 7 10 13 24-41

SVV.Heerenveen en NAC periodekampioe-
nen

VIERDE PERIODE
Wageningen 3 2 10 5 5-3
Emmen 3 12 0 4 7-2
GAEagles 3 2 0 14 3-1
Helm.Sport 2 110 3 2-0
Heracles 2 110 3 3-2
SVV 3 1113 4-3
Telstar 3 0 3 0 3 5-5
VW 3 0 3 0 3 4-4
Excelsior 3 0 3 0 3 3-3
Eindhoven 3 1113 3-4
PEC Zwolle 3 1113 1-2
RBC 2 10 12 2-2
Veendam 2 10 12 2-2
NAC 3 0 2 12 2-4
AZ 10 10 11-1
Graafschap 2 0 1112-3
Heerenveen 2 0 1112-3
Cambuur 2 0 1111-2
DS*79 3 0 12 1 2-8

Vrijdag 19.30 uur
PEC Zwolle-Eindhoven
Zaterdag 19.30 uur
AZ-Heracles
SW-GA Eagles
Cambuur-Helmond
Veendam-Emmen
DS'79-VVV
Telstar-Wageningen- Zondag 14.30 uur
RBC-De Graafschap
Excelsior-Heerenveen

scoreverloop

BEKERDIELS
Volendam-Halsteren 6-0 (1-0). 10. Pastoor
1-0, 47. Vermes 2-0, 55. Van Loon 3-0, 59.
Steur 4-0. 78. Steur 5-0. 81. Steur 6-0.
Scheidsrechter: Wegereef.
Volendam: Schilder; Van Loon, Kromheer.
Guyt en Bakker; Sier, Zwarthoed en Pas-
toor; Steur, Vermes en Berghuis.
Halsteren: De Frel; Franken, Van de Heu-
vel, Wiens en Heeren; Bouwman, Bevelan-
der en Van Ham; Voorbraak,Van Nijnatten
en Moerkens.

Emmen-NEC 1-0 (1-0). 20. Wijnhoven 1-0
(eigen doel). Scheidsrechter: Egbertzen.
Emmen: De Vries; Haak, Volkerink, De
Haan en Haverkort; Bosch, Schaap en Van
de Wildenberg; De Jong, Metz en Smand
(54. Spaans).
NEC: Brookhuis; Wijnhoven (46. Vromans),
Aalbers. Lok en Paaymans (50 Woudsma);
Roelofsen, Kooien en De Wit; Geurts, Arts
en Jansen.

Vitesse-FC Groningen 1-0(0-0). 70. Van den
Brom 1-0. Scheidsrechter: Houben.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Thijssen,
Straal en Bos; Laamers, Van den Brom en
Eijer; Latuheru, Hilgers en Koolhof(69. Van
Arum).
FC Groningen: Lodewijks; Boekweg,
Veenhof. Van Dijk en Wilson; Weering (76.
Beltman). Olde Riekerink, Roossien en Ten
Caat; Meijer en Eykelkamp.

FC Twente - Ajax 0-2 (0-1). 45. Willems 0-1,
56. Willems 0-2. Scheidsrechter: Reygwart.
FC Twente: De Koning; Elzinga, Ten Hag,
De Boer en Karnebeek; Kamerling (78.
Pahlplatz), Schmidt, Steffensen en Peeper;
Zwijnenberg en Duif (52. Tempelman).
Ajax: Menzo; Blind. Larsson en Frank de
Boer; Winter, Wouters, Willems en Witsch-
ge; Van 't Schip. Pettersson (89. Ronald de
Boer) en Roy.

EERSTE DIVISIE
Heracles-Cambuur 1-1 (0-0). 67. Hoogma
0-1, 70. Bleuming 1-1. Scheidsrechter: Van
Vliet.
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle 0-1 (0-0). 51
Van Eek 0-1. Scheidsrechter: Klootwijk.
Raeven (GA Eagles) mist strafschop. PEC
wint voor het eerst dit seizoen.
Helmond Sport-Veendam 2-0 (0-0). 76.
Kreekels 1-0 (strafschop), 84. Landsbergen
2-0. Scheidsrechter: Overkleeft.
Eindhoven-DS'79 2-1 (1-0). 36. Corbijn 1-0,
75. Versleeuwen 2-0, 83. Langerak 2-1.
Scheidsrechter: Nienhuis.
VVV-Telstar 2-2 (2-2). 12. Van Duyvenbode
0-1, 17.Rutten 1-1, 23. Smak 1-2, 30. Verber-
ne 2-2. Scheidsrechter: Brekelmans.

topscorers

Eerste divisie:
1.Van Velzen (SVV) 21 2. J.Molenaar(RßC)
12 3. Velten (Heracles). Leeuwerik (Graaf-
schap) en De Jonge (Emmen) 9 6. Roos (AZ),
Schaap (Emmen), Van der Gijp (NAC) en
Stewart (VVV) 8 10. Huizingh (Veendam).
Maas (Eindhoven), Kraus (Helmond Sport),
Visser (Telstar), Hoogma (Cambuur) en Van
der Laan (Wageningen en SVV) 7 15. Cru-
den (Cambuur), Boere (VW), Van de Pol
(Wageningen), Kreekels (Helmond Sport)
en Smak (Telstar) 6

kaarten

Rood: Meeuwsen (Helmond Sport) en Van
Buuren (Veendam) beiden wegens slaan.Van de WUdenberg (Emmen).
Geel: Van Duyvenbode (Telstar), Linford
(GA Eagles). Landsbergen en Coort (Hel-
mond Sport), Gall (Veendam), Liefden, Van
der Zwan en Speelmeijer (allen DS). Haak
(Emmen). De Boer (FC Twente). Oosterhuis
(Wageningen), Boessen en Frijns (Fortuna).

buitenland

BELGIË
Bekervoetbal, achtste finale, tweede wed-
strijd
Standard Luik-AA Gent 4-0 (2-5)
SK Beveren-St. Truiden 0-3 (1-1)
Diest-Aarschot 4-0 (1-1)
Waregem-Racing Genk 2-3 (1-0)
Lokeren-KV Mechelen 1-2 (3-1)
Club Luik-Hoesselt 6-1 (1-0)
Boom-Germinal Ekeren 2-2(0-1)
Eerder gespeeld
Anderlecht-Lommel 5-1 (1-0).

ENGELAND
Charlton-Aston Villa 0-2
Coventry-Crystal Palace 1-0
Liverpool-Luton 2-2
Manchester United-Derby 1-2
Nottingham Forest-Millwall 3-1
Queen's Park Rangers-Norwich 2-1
Southampton-Everton 2-2
Tottenham-ManchesterCity 1-1
Wimbledon-Arsenal 1-0
Sheffield Wednesday-Chelsea 1 -1.
Stand: Aston Villa 22-43 Liverpool 23-43 Ar-
senal 22-39 Southampton 22-35 Nottingham
For. 22-33 Tottenham 22-33 Derby 22-32
Everton 22-32 Chelsea 22-32 Norwich 22-31
Coventry 22-31 Wimbledon 22-30 Queen's
Park 22-29 Crystal Pal. 22-26 Sheffield Wed.
23-25 Man. United 22-24 Man. City 22-23
Millwall 22-22 Luton 22-21 Charlton 22-16

ITALIË
Ascoli-AS Roma 1-1
Atalanta-Lecce 2-1
Bari-Sampdoria 0-2
Cesena-Cremonese 1-1
Genua-Fiorentina 1-1
Inter-Bologna 3-0
Juventus-Verona 2-1
Lazio-AC Milan 1-3
Udinese-Napoli 2-2
Stand: Napoli 19-28 Inter 19-27 Sampdoria
19-27AC Milan 18-25 AS Roma 19-25 Juven-
tus 19-23 Atalanta 19-23 Bologna 19-19Lazio
19-18 Bari 19-18 Lecce 19-16 Fiorentina 19-
-16 Cesena 19-15 Genua 19-14 Udinese 19-13
Cremonese 19-12 Ascoli 19-12 Verona 18-10

SPANJE
Atletico Madrid-Gijon 3-1
Logrones-Valencia 1-0
Celta-Cadiz 5-1
Tenerife-Malaga 2-2
Real Sociedad-Sevilla 2-1
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao 0-0
Barcelona-Zaragoza 3-1
Mallorca-Valladolid 1-1
Castellon-Osasuna 1-2
Oviedo-Real Madrid 0-1
Stand: Real Madrid 19-31 Barcelona 19-25
Atletico Madrid 19-25 Valencia 19-24 Real
Sociedad 19-24 Osasuna 19-24 Oviedo 19-20
Mallorca 19-20 Zaragoza 19-19 Sevilla 19-19
Logrones 19-18 Gijon 19-17 Athletic Bilbao
19-17 Castellon 19-16 Cadiz 19-15 Valladolid
19-15 Malaga 19-15 Tenerife 19-13 Celta 19-
-12 Rayo VaUecano 19-11

GRIEKENLAND
AEK-Apollon 2-0
Olympiakos-Doxa 3-1
Panathinaikos-Kalamaria 2-1
Xanthi-PAOK 0-2
lonikos-Larissa 0-0
Aris-OFI 2-0
Heraklis-Serres 2-0
Volos-Ethnikos 2-1
Panionios-Levadia 3-3
Stand: AEK 16-25 Olympiakos 16-25PAOK
16-25Larissa 16-18 Heraklis 16-18 Aris 16-17
OFI 16-16 Kalamaria 16-16 Panionios 16-15
Doxa 16-14 Serres 16-13Levadia 16-12 Apol-
lon 16-12 Volos 16-12 Xanthi 16-8 lonikos
16-7 Ethnikos 16-6

toto/Lotto

Lotto 2
Winnende cijfers: 6-13-14-22-24-27. Reserve-
getal: 7. Deelnemers: 534.449,prijzengeld: f.
1.125.938,00.
Toto 2
Winnende rij: 2-1-2-2-1-1-3-2-1-3-2-2. Deelne-
mers: 23.749, prijzengeld: f. 56.889,00.
Toto-gelijk 2
Winnende wedstrijden: 4-11-16-20-21. Toe-
gevoegd: 12. Deelnemers: 2589, prijzengeld:
f. 19.898.00.
Cijferspel
Winnende getal: 249634. Deelnemers
263.000, prijzengeld: f. 158.000,00.
Westduitse lotto
Winnende cijfers: 6-12-15-33-37-42. Reserve-
getal: 9 Spel 77: 0478688
Belgische lotto
Winnende cijfers: 7-12-16-22-27-28. Reserve-
getal: 13 Jokernummer: 3069221.

oefenvoetbal

Minor-Chevremont 1-1
Born-Limburgia 1-0
Armada-De Ster 1-6
Groene Ster-Waubach 1-2
Almania-Lindenheuvel 4-0
EHC-RKDFC 4-0
Caesar-Coriovallum 5-0
Heer-MW 2 0-2
Leonidas-Eijsden 4-0
SCG-RKVCL 0-1
SVN-Roda JC 2 2-2
Schimmert-Heilust 3-1
Kolonia-Helios 2-1
Vaesrade-SV Berg *68 0-0
SVH '39-Susteren 0-4
Klimmania-Rimburg 6-2
Sportclub'2s-Zwart Wit 1-2
RKBFC-Geulse B. 2-2
H'broek-RKHBS 1-1
Holtum-Rios 1-3
St. Joost-Victoria 0-2
Stevensweert-GSV'2B 2-1
Vlodrop-Brachterbeek 0-4
DESM-PSV3S 1-4
EMS-SC Leeuwen 0-4
Geleen-RKTSV 3-1
Heerlen-Wit Groen VC 1-1
Urmondia-Heerlen Sp. 1-4
Hopel-Richterich 1-0
Voerendaal-SVM 1-1
LHBMG-SV Meerssen 2-2
SVE-RKMVC 3-4
Standaard-Willem I 2-1
Hulsberg-RKWM 1-1
Keer-Geertr. B. 2-2
Mheerder 8.-Weltania 0-3
DVO-Roosteren 2-3
Mariarade-Trebeek 0-1
RKSVB-RKSNE 0-3
VKC '89-MW(A) 3-1
Eikenderveld-Lemirsia 1-1

Sprinttitels
Voelelink en

Zandstra

ALKMAAR - Sandra Voetelink
en Falko Zandstra hebben in
Alkmaar de eerste Nederlandse
sprinttitels bij de junioren ver-
overd. Voetelink zegevierde op
vier afstanden en had in het eind-
klassement een voorsprong van
bijna drie punten op Marion van
Zuilen. Zandstra, die vorig week- einde tijdens de afstandskam-

pioenschappen opzien baarde,
drukte zijn stempel op de kilo-
meters. Die van zaterdag, in
1.17,68, was de beste verrichting
van het weekeinde. Beide keren
ging de eerste plaats op de 500
meter naar het in eigen land ach-
tergebleven sprintkernploeglid
Gerjan van der Brink.

SKIËN

sport in cijfersAlta Badia (Ita). Heren; wereldbeker reu-
zeslalom: 1. Kröll (Oos) 2.26,55
(1.13,09+1.13,46), 2. Mader (Oos) 2.26,63
(1.13,05+1.13,58), 3. Stroltz (Oos) 2.26,77
(1.13,09+1.13,68) en Nierlich (Oos) 2.26,77
(1.13,33 + 1.13,44), 5. Furuseth (Noo) 2.27,02
(1.13,03+1.13,99).
Stand wereldbeker reuzeslalom: 1. Furu-
seth 76 punten, 2. Mader 75, 3. Eriksson
(Zwe) 45, 4. Zurbriggen (Zwi) 39, 5. Bittner
(BrD) 34, 6. Strolz 31. Stand wereldbeker al-
gemeen: 1.Zurbriggen 166, 2. Furuseth 148.
3. Bittner 129, 4. Mader 115, 5. Gstrein (Oos)
81, 6. Eriksson 77.

Haus im Ennstal (Oos), vrouwen, wereld-
beker slalom: 1. Sarec (Joe) 1.32.22
(45,47+45,75), 2. Maierhofer (Oos) 1.31,48
(48,25+46,23), 3. Strobl (Oos) 1.31,58
(44,71+46,87), 4. Ladstatter (Oos) 1.31,62
(45,67+45,95), 5. Svet (Joe) 1.31,71
(45,21+46,50).
Stand wereldbeker slalom: 1. Schneider
(Zwi) 75, 2. Strobl 71,3. Wachter en Maier-
hofer 60, 5. Sarec 56, 6. Buder 45. Stand we-
reldbeker algemeen: 1. Wachter 180, 2.
Kronberger 178, 3. Gerg 166, 4. Walliser 108.
5. Schneider 105, 6. Strobl, Figini (Zwi) en
Dedler 73.
Afdaling vrouwen: 1.Walliser (Zwi) 1.37,97,
2.Kronberger (OOs) 1.38.03,3. Dedler (BrD)
1.38,49, 4. Wallinger (OOs) 1.38,58. 5. Wolf
(Oos) 1.38,59, 6. Gutensohn (BrD) 1.38,65, 7.
Vogt (BrD) 1.38.69, 8. Stockl (Oos) 1.38.75, 9.
Figini (Zwi) 1.38.84, 10. Gerg (BrD) 1.38,97
Stand wereldbeker afdaling na vijf wed-
strijden: 1. Gerg 81 punten, 2. Kronberger
80,3. Walliser 70,4. Figini 58, 5. Wallinger 55.
Stand totaal klassement na 13 wedstrijden:
1.Wachter (Oos) 155 punten, 2. Gerg 154, 3.
Kronberger 153, 4. Schneider (Zwi) 105. 5.
Walliser 99.

KUNSTSCHAATSEN
Groningen. Nationale kampioenschappen

Vrouwen, vrije kür: 1. Winkelman (Dor-
drecht), 2. Krijgsman (Leek), 3. Schuiten
(Den Haag), 4. Mennen (Eindhoven), 5. Van
der Velden (Amsterdam). Eindstand: 1.
Winkelman 3.2 punten. 2. Krijgsman 3,4, 3.
Schuiten 5,4, 4. Mennen 9,6, 5. Van der Vel-
den 12,0.
Mannen, vrije kür: 1. Schuiten (Den Haag),
2. Deen (Nijmegen). 3. Vrancen (Geleen).
Eindstand: 1. Schuiten 2.0. 2. Deen 4,8,
Vrancen 5,0.

SCHAATSEN
Davos, wereldbeker mannen. 500 meter: 1.
Mey(DDR) 36,92. 2. Boclsma (Ned) 37,92, 3.
Adeberg (DDR) 38,21, 4. Ström (Noo) 38.22,
5. Loef (Ned) 38,26, 13. Noyens (Ned) 38.74,
15. Kernkers (Ned) 38,94, 25. Van der Burg
(Ned) 39,70.
Stand wereldbeker na zes wedstrijden: 1.
Mey 150 punten, 2. Ki Tae Bae (Zko) 90. 3.
Yasushi Kuroiwa (Jap) 85. 4. Zjelezovski
(Sov) 84, 5. Jansen (VSt) 82, 9. Loef, Chen
Song (Chi) 53, 17. Boelsma 22. 22. Noyens
16.
1000 meter: 1. Mey 1.14,41, 2. Streb 1.15.26,
3. Zinke 1.15,49. 4. Abratkiewicz 1.15,71, 5.
Forslund 1.15,83. 6. Loef 1.16.09, 7. Soen-
draal (Noo) 1.16.51, 8. Boelsma 1.16,64, 10.
Noyens 1.17,00. 12. Kernkers 1.17,22, 24.
Bloemberg 1.20,98.
Stand wereldbeker na zes wedstrijden: 1.
Mey 144 punten, 2. Ki Tae Bae 97. 3. Zjele-
zovski 90, 4. Jansen 69, 5. Moriyama (Jap)
67, 6. Loef 62. 22. Noyens, Van der Poel
(Ned) 22, 25. Boelsma 13.
1500 meter: 1. Koss 1.54.79, 2. Zinke 1.55,66,
3. Hadschieff (Oos) 1.55,67, 4. Van der Burg

1.55,90. 5. Adeberg 1.56,39. 6. Kah (Aus)
1.56,60,7. Veldkamp (Ned) 1.56.67, 11. Ker-
nkers 1.57,43, 15. Bos (Ned) 1.58,04. Bloem-
berg (Ned) opgave na val.
Stand wereldbeker na vier wedstrijden: 1.
Van der Burg 81 punten, 2. Adeberg 66, 3.
Hadschieff 59, 4. Zinke, Koss 50, 6. Soen-
draal 49, 7. Karlberg (Zwe) 46, 11. Portijk
(Ned) 34, 12. Veldkamp 33, 19. Bos, Flaim
(Vst), Hoffmann (DDR) 16. 24. Bloemberg 7.
5000 meter: 1. Koss 6.51.38 (baanrecord), 2.
Veldkamp 6.54.77. 3. Van der Burg 6.55.47,
4. Karlstad 6.57,94. 5. Bengtsson 6.59,98. 6.'
Kah 7.01,17. 8. Kernkers 7.02,47, 13. Bos
7.07,54.
Stand wereldbeker na vier wedstrijden: 1.
Van der Burg 87 punten. 2. Veldkamp 72, 3.
Karlstad, Koss 59, 5. Bengtsson 55, 6. Rad-
ke. Sighel 49, 8. Bos 43, 9. Gustafson 38, 10.
Jeklic (Brd) 36, 12. Kernkers, Karlberg
(Zwe) 34, 23. Portijk 10.
Bijprogramma Mannen, allrounders, 500
meter: 1. Hadschieff 38,79, 2. Veldkamp
39,28. 3. Karlstad 39.48. 4. Bos 39.51, 5.
Kreutz (Oos) 39.62.
Vrouwen, 500 meter: 1. Hauck (DDR) 40.78.
2. Hoiseth (Noo) 41,35, 3. Börner (DDR)
42,16.
1500 meter: 1. Kleemann 2.05,20, 2. Moser
2.05,26, 3. Hauck 2.06,45.

sport

scorebord
knvb-beker

DERDE RONDE; SW-RodaJC (4100) 0-4

' Wageningen-Fortuna (3000) 0-1
j Emmen-NEC (3500) 1-0
; Vitesse-FC Groningen (9500) 1-0
; XC Twente-Ajax (8000) 0-2

ndam-Halsteren (3000) 6-0

' Beker: woensdag 17 januari 19.30
I PSV-Feyenoord

: EREDIVISIE COMPETITIE
! zaterdag 20 januari
] Haarlem-Volendam
| Willem 11-MW
I Fortuna Sittard-Vitesse

zondag 21 januari
Feyenoord-FC Utrecht
FC Groningen-RKC
Roda JC-FC Twente
NEC-Sparta
Ajax-FC Den Haag

Ruime 9-2 overwinning tegen BP Oilers

Smoke Eaters als gesmeerd
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Na de 9-2 (1-0, 5-1,
3-1) zege op BP Oilers en door
het verlies van Nijmegen in Rot-
terdam (11-3) heeft Smoke Eaters
bezit genomen van de tweede
plaats in de bekercompetitie.
Met nog twee duels te gaan, vrij-
dag thuis (19.30) en zondag uit
naar Tilburg, heeft Smoke Eaters
nu alles in eigen hand. Onder het
oog van Eaters ex-coach Mike
Daski etaleerden de Eaters een
heerlijk partijtje ijshockey voor
bijna vijftienhonderd toeschou-
wers.
De Oilers, die zich een periode
lang voor doelman Nijland in-
groeven, kregen geen grip op de

snelle aanvallen van de Limbur-
gers. Oilerscoach Brunclik ver-
woordde na afloop: „Op die snel-
le combinaties reden mijn jon-
gens zich het licht uit hun ogen.
Alleen door hun body te gebrui-
ken konden zij Smoke Eaters
enigzinds afstoppen. Er was ver-
der geen houden aan. We moes-
ten wel in de verdedinging".

Dat kwam pas goed tot uiting in

de tweede en derde periode. Na-
dat Smoke Eaters via Rusconi en
Van Rooy een 2-0 voorsprong ge-
nomen had, lieten de Friezen
hun verdedigend concept varen
en speelden aanvallender. Hier-
door speelden zij in de kaart van
de Eaters. De Eaters-aanvals-
trein kwam nu pas goed op gang.
Even hield doelman Nijland
stand. Maar de vele variaties in
de Eaters-combinatie maakten

de Heerenveense verdediging
dol waarna ze in de fout gingen.
Smoke Eaters scoorde in de laat-
ste veertig minuten er lustig op
los en bleefde wedstrijd domine-
ren.

Oilerscoach Brunclik die de bui
van een fikse nederlaag al bij-
tijds zag hangen riep zijn troepen
naar de kant voor een time-out.
„Ik moest toch iets doen", ver-

klaarde hij na de westrijd. „Mijn
opdracht luidde; de beuk er in"'
Het zette geen zoden aan de dijk.
Smoke Eaters ontweek gemak-
kelijk de harde charges en speel-
de hun eigen technisch spelletje.
Via van de Thillart, Mollen, Lou-
wers en Pellegrims was het aan
het einde van de tweede periode
6-1.
In de derde periode verving de
17-jarigePatrick den Ouden Rob
Boogaard. De juniordoelman
zwichten eenmaal voor de Hee-
renveenaanval echter de Eaters
stelden door Meeks, Louwers en
Brant de eindstand vast op 9-2.

Stand: Rotterdam 26-46; Smoke Eaters
26-33; Nijmegen 26-31; Utrecht 26-31;
Tilburg 26-24; Heerenveen 26-20; Gro-
ningen 26-18; Den Bosch 26-4.

Voormalig Olympisch kampioen nu winnaar NK marathon

Piet Kleine groots
HEERENVEEN - Voor Piet
Kleine tellen de jaren niet. De
bescheiden 38-jarige Drent
kreeg zaterdagmiddag in Hee-
renveen het publiek op de
banken toen hij als dolgeluk-
kige marathonkampioen van
Nederland over de eindstreep
gleed. Al in bezit van een
olympische- en een wereldtitel
zou van enige verzadiging
sprake mogen zijn, maar Klei-
ne toonde zich ook met deze
onderscheiding meer dan te-
vreden

„Vier jaarben ik bezig met de mara-
thon en het ging steeds mis. Ik weet
niet hoeveel keer ik net naast de
overwinning greep. Als niet-sprin-
ter ben jealtijd in het nadeel en mijn
trucendoos is maar klein. Vorige
maand won ik pas mijn eerste wed-
strijd en nu dan de titel. Het begint
nog wat te worden met mij als mara-
thonrijder", meldde hij voldaan.

Piet Kleine is nog steeds niet verza-
digd en heeft toch al een imposante
carrière achter de rug. Begenadigd
schaatser, daarna perfect wielren-
ner/tijdrijder en nu dan onderschei-
den als marathonschaatskampioen.
Van een wedstrijd die onder de
zwaarst denkbare omstandigheden
werd verreden. De Thialf-hal mag
dan een wonder van bouwkunst
zijn, het ijs is vaak 'vooroorlogs. In
de openingswedstrijd begonnen de
dames al op een baan met gaten in
de bochten. Boukje Keulen krab-
belde daar als beste overheen en
won voor Alida Pasveer en Petra
Moolhuizen. De A-rijders troffen
twee uur later uiteraard nog veel
slechtere omstandigheden.

„Loodzwaar met uitgetrapte boch-
ten", kwalificeerde Piet Kleine met
getekend gelaat na afloop de condi-
tie van het ijs. „Je moest hier heel
voorzichtig met je krachten om-
springen". Het waren uitgerekend
veteranen en bijna-veteranen die in
deze slijtageslag de lakens uitdeel-
den. Achter Kleine werd Lex Caze-
mier tweede en de al 41-jarige Jos
Pronk net als vorig jaar derde.

Jos Pronk was met Erik van den
Boogert de inspirator van de wed-
strijd. Pronk zocht eerherstel na vo-
rig jaar te zijn betrapt op gebruik
van een verboden stimulerend mid-
del in dezelfde wedstrijd. De schor-
sing van vijftien maanden werd we-
gens procedurefouten later opgehe-
ven, de drang naar sportieve rehabi-
litatie bleef. Met Brabander Van
den Boogert, ook al een aanvaller

Aanvankelijk negen en later zeven
rijders namen twee ronden voor-
sprong op het peloton. Van die ze-
ven was Jos Pronk de meest ambi-
tieuze, maar zijn alles-of-niets po-
ging strandde toen achterblijvers
om de resterende ereplaatsen moes-
ten sprinten en hij zijn kleine voor-
sprong verspeelde. De demarrage
van ploegmaat Piet Kleine onmid-
dellijk na de hergroepering was niet
afgesproken maar taktisch gezien
beter geplaatst en lukte vooral tot
opluchting van Kleine zelf nu wel.

Jos Pronk stond er minstens zo te-
vreden bij nadat hij in een alles-of-
niets sprintje vlak achter Lex Caze-
mier maar vóór Erik van den Boog-
ert derde was geworden. Zelfs een
val op zijn achterwerk net na de fi-
nish belette hem niet de handen in
de lucht te steken van blijdschap.
Nadat hij zijn tranen van blijdschap
had gedroogd, kwam er heel spon-
taan één alleszeggend zinnetje: „Ik
heb een vreselijk jaar afgesloten. Ik
zag het leven zelfs even niet meer
zitten. Het was echt verschrikke-
lijk."

van nature, ontstond er daardoor "Piet Kleine (links, nummer 63) ligt achter Herbert Dijkstra en Robert Vunderink op de locr 0,1

voor zon achtduizend toeschou- 0p het juiste moment uit de kopgroep te ontsnappen.
wers een aantrekkelijke wedstrijd.

Kernkers ook in
Davos wisselvallig

Van onze sportredactie

DAVOS - Gerard Kernkers ver-
volgt hortend en stotend zijn weg
langs de ijspistes. Nadat hij in Da-
vos voor zijn doen goed had gere-
den op de 500 (38,94) en 1500
(1.57,43) meter, verscheen er zater-
dagavond zon beetje voor het
eerst in dit seizoen een glimlach
op het gelaat van de Drentse tob-
ber met het 'zwabberbeen'. „Dit
geeft de burger moed".

Een dag later evenwel was het
weer hommeles. Nadat hij zijn
persoonlijk record op de 1000 me-
ter had aangescherpt (1.17,22),
ging de vijf kilometer weer de

mist in. Hij eindigdeals achtste op
ruim elf seconden van winnaar
Koss. Weliswaar lang niet zo
slecht als in eerdere World Cup-
ontmoetingen, maar toch... Hij
versomberde meteen. De moed
was de Drentse burger weer net zo
snel in de schoenen gezonken.
„Het draaide opnieuw niet. Dat is
erg vervelend en teleurstellend,
temeer daar het op de andere af-
standen wel liep".

Kernkers is inmiddels afgereisd
naar het Italiaanse Collalbo om
zich in zijn 'uppie' voor te berei-
den op het NK allround. In Assen
moet hij zich in de ploeg voor
Innsbruck (WK) zien te rijden.

Coach Krook: „Het is dubieus of
het euvel aan zijn voet dan is ver-
holpen. Gerard heeft er nu in
ieder geval nog last van. Op de
lange afstanden ondervindt hij er
meer hinder van dan op de korte
afstanden, omdat het dan meer op
glijden aankomt. Op dat vlak ligt
zijn probleem".

IJSSPEEDWAY
Deventer. Kwartfinale WK, eerste 9 naar
halve finale in Assen: Eindstand: 1. Sere-
nius (Zwe) 28 punten. 2. Nisjenko (Sov) 25,
3. Ivanov (Sov) 23, 4. Yllner (Zwe) 21, 5.
Lang (BrD) 20, 6. Dyk (Tsj) 20, 7. Lindgren
(Zwe) 17; 8. Matusek (Tsj) 16, 9. Munnecom

(Ned) 15, 11. Bootsma (Ned) 12, 14. Vochte
100 (Ned) 7, 15. Reit (Ned) 5.

SKISPRINGEN
Liberec (Tsj). Twaalfde wereldbekerwed-
strijd: 1. Haim(Oos) 220,5 punten (113+113
meter). 2. Ploc (Tsj) 212,5 (107+113,5). 3.
Koestov(Sov)210(108 + 110), 4. Vettori (Oos)
209 (106+111), 5. Lunardi (Ita) 206(106+109).
Klassement wereldbeker: 1. Vettori 142
punten, 2. Thoma(BrD) 133.3. Nikkola (Fin)
109, 4. Jez (Tsj) 106. 5. Laakkonen (Fin) 100.

MARATHONSCHAATSEN
Heerenveen. Nederlandse kampioen-
schappen marathonschaatsen Mannen: 1.
Klein 150 ronden in 1.30.00(gem. 38 km)u).
2. Cazemier op 20 meter, 3. Pronk, 4. Van
den Boogert, 5. Veenhof, 6. Dijkstra, 7. Ha-
gen, op 1 ronde: 8. Van der Pauw. 9. De
Boer, 10. Evert van Benthem.
Vrouwen: 1. Keulen 50 ronden in 31.10
(gem. 36,6 km/u), 2. Pasveer, 3. Moolhuizen.
4. Berkhoff, 5. Van der Meer.

SCHAKEN
Wijk aan Zee. Hoogovens-toernooi, groot-
meestersgroep A, tweede ronde: Anders-
son (Zwe) - Van der Wiel (Ned) 1-0, Peturs-
son (Us) - Dlugy (VSt) afg., Anand (Ind) -Nunn (Eng) 0-1, Portisch (Hon) - Kuijf (Ned)
0-1, Nijboer (Ned) - Dokojan (Sov) 0-1, Goe-
revitsj (Sov) - Piket (Ned) 1/2-1/2, Kortsjnoi
(Zwi) - Short (Eng) 1/2-1/2.

Derde ronde: Short - Andersson 1-0. Pj, $
Kortsjnoi 0-1, Dokojan - Goerevitsj 1■'"*',;
Kuijf - Nijboer 1/2-1/2, Nunn - Portiscl- #
1/2,Dlugy - Anand 1/2-1/2,Van der Wiel-
tursson 1/2-1/2.
Stand: 1. Short 2 1/2 punten, 2. KortsJ^iDokojan en Nunn 2, 5. Kuijf. Piket, A^len Andersson 1 1/2, 9. Dlugy en Peturssfy
en 1 afg., 11. Portisch, Goerevitsj en Va*1
Wiel 1, 14. Nijboer 1/2.

sport kort
" GRONINGEN - Astrid Win^man heeft haar nationaletitel kvn5:
rijden heroverd. De schaatste** *"Dordrecht won de vrije kür. Bij 1
mannen prolongeerde A'*^Schuiten zijn titel. De zestien-jar'?
Marion Krijgsman verspeelde J"dens de vrije kür haar kansen op "kampioenschap.

Short trekt
aan langste eind

WIJK AAN ZEE - Na het eel^weekeinde leidt Nigel Short in
hoofdgroep in het 52e Hoogov(L
schaaktoernooi. De Brit, die \
evenement al twee keer won. sp*j\
de zaterdag remise tegen Kortsj^
en versloeg een dag later in
spectaculaire partij de Zweed "i
dersson. Daardoor kwam Sh(^
met de winst in de openingsroll.;
op de Sovjetrus Goerevitsj, op * .
punten. Dat is een half punt n 1
dan een trio achtervolgers: K"L
noi, de Sovjetrus Dokojan en deP,
Nunn. Kuijf en Piket gaan als he
Nederlanders de rustdag in. Bei".
hebben een score van vijftig P
cent.

Goede start
Ton van Linden

WENEN - De Nederlandse h^j
balcoach Ton van Linder is -Jwerkzaamheden als technisch j

dervan Hypobank Südstadt ges p
met een verpletterende zege- j

Europese bekerhouder bij de V-jS
wen zegevierde in de eerste
strijd voor de tweede ronde van >Europese bekertoernooi in Wenj
met 38-9 over GE Verias uit Sak?,
ki. Bij rust was het al 21-5 in.5
voordeel van het Oostenrü'
'vreemdelingenlegioen.

DAMMEN
Den Haag, halve finales NK, n>s?-9
Groep 1, eerste ronde: Van der Kooi)' 3
der Pal 1-1,A. van Leeuwen-Oudshoorn A
Jansen-Spieker 2-0, Budé-Brunsma*1
Janssen-Kooistra 1-1. tweede ronde: j
der Pal-Kooistra 1-1, Brunsman-Jan-y
1-1, Spieker-Bude 1-1, Oudshoorn-J^
0-2, Van der Kooij-Van Leeuwen 0-2. Gty
2, eerste ronde: Kalis-De Leeuw 0-2. ~'Splunter-Meijer 1-1, Wiering-Wassink j

Miksa-Wessehnk 2-0, Van der Wal-f*,.l
2-0. tweede ronde: De Leeuw-Nage' J
Wesselink-Van der Wal 1-1. Wassink-M',,
1-1. Meijer-Wiering 1-1,Kalis -Van Splu'v»f
0-2. Groep 3, eerste ronde: Hoopman-'-' 3
Leeuwen 1-1, Van Dijk-Heusdeiis 3
Hoekman-Goudt 1-1, Spanjer-Schoimay»l
Teer-Hoogterp 2-0. tweede ronde: 3
Leeuwen-Van Dijk 1-1, Hoekman-I"}.^
man 1-1, Spanjer-Heusdens 0-2. Teer-"J
2-0, Hoogterp-Scholma 0-2. Groep 4. <*y
ronde: Bouwhuis-Rigterink 0-2. Sy'vifl
Van der Zee 1-1. Morseld-Okken 2-0. y./
der Tak-Dollekamp 1-1, Kloosterma*1.,,)
der Borst 2-0. tweede ronde: Rigt^jfl
Sytsma 1-1. Morseld-Bouwhuis 1-1. v^JkOTak-Van der Zee 1-1, Kloosterman-O^ *1-1, Van der Borst-Dollekamp '2
wen: Groep 1: Ytsma-Van Duinen 1-1. "* fPoepjes uitgesteld, Nicolae-Andi'ies Jk
Van der Veen vrij. Groep -2: D. J-"1^!Buist 1-1, Verhoef-Rijndertse 2-0, Van^m
Lanters 0-2. L. Janssen vrij. Groep *'jÊ
Nijs-Hartkamp 2-0. Graas-Schouten "JSCousijnsen-Van Kuijk 0-2. Van Setten v

(ADVERTENTIE)
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Venlose ploeg verdient punt mei aanvallen

VVV groeit
Van onze medewerker

HENK HAFMANS
VENLO - Het kan geen toevaldat in zes van de elf thuis-
duels de openingstreffer nietvoor VVV is weggelegd. Ook te-een Telstar werden de Venlona-ren tweemaal tot een inhaalrace
gedwongen, die uiteindelijk meten half succesje werd afgeslo-
ten: 2-2. Frappant is wel dat be-
rekende ploegen zich niet meer°'J voorbaat ingraven op dee'gen speelhelft.

Wv weet inmiddels uit recenteervaringen in thuisduels dat het
"terst moeizaam in haar spelrit-

jne komt als dat scorebord een
egatief saldo gaat aangeven.

f--at dilemma neemt men in Ven-
£ voor lief. De ploeg van Doeke"■ulshuizen weigert „de tentlcht te spijkeren" en laat zijneam met aanvallende accentenaantreden. Dat risico wordt inge-

calculeerd zo redeneert men in
Venlo waar het groeiproces van
de overwegend jeugdigeselectie
(gemiddeld 21,8 jaar) prioriteit
heeft boven resultaatvoetbal.
De openingsfase van het duel
VVV-Telstar was de leukste pe-
riode, omdat de verdedigingen
meer dan eens het spoor bijster
waren. Al in de eerste minuut
voorkwam Juno Verberne op de
doellijn een Telstar-treffer. Toine
van Mierlo dook twee minuten
later alleen voor Telstar-keeper
Marco Korffer, maar schoot

langs de verkeerde kant van de
paal. Dit op en neer gaande spel-
beeld had een hoge amusements-
waarde en doelpunten konden
gewoon niet uitblijven. Telstar
meldde zich het eerst. Uit een
verlengde hoekschop knalde
Bert van Duyvenbode bij de
tweede paal in: 0-1. De gelijkma-
ker liet niet lang op zich wach-
ten. Typerend voor dit duel was
het dat zich hiervoor een verde-
diger aandiende: Jos Rutten.
Na het tweede Telstar-doelpunt
(een kopbal van Smak na een in-

VVV-Telstar 2-2 (2-2). 13. Van
Duyvenbode 0-1; 18. Rutten 1-1;23. Smak 1-2; 30. Verberne 2-2.
Toeschouwers: 3.305. Scheids-
rechter: Brekelmans. Gele kaart:
Van Duyvenbode (Telstar).
VVV: Roox, Lengkens (46. Graef),
Polman, Reynierse, Rutten. Dries-
sen, Verberne, Van Mierlo, Peters,
Boere, Stewart.
Telstar: Korff, Mulders, Van Duy-
venbode, Brouwer. Van der
Zwaan, Van der Poppe, Dusbaba
(77. Van den Hoogenband), Otte,
Smak, Visser (46. Pronk), Oos-
trom.

dividuele actie van Sander Oos-
trom) diende zich weer een niet-
aanvaller aan voor de gelijkma-
ker. Juno Verberne rondde een
vlekkeloze combinatie tussen
Reynierse en Peters van dichtbij
af.

Doeke Hulshuizen deed een
moedige poging om na de her-
vatting de volle winst in Venlo te
behouden. Met vier spitsspelers
(Maurice Graef kwam in deploeg
voor verdediger Hugo Lengkens)
werd Telstar vrijwel constant on-
der druk gehouden. Dat Venlose
overwicht was echter niet van
diekwaliteit dat Telstar de kluts
kwijt raakte, hoewel Stewart en
Graef dicht bij de winnende tref-
fer zijn geweest. Doeke Hulshui-
zen die voor een jaar aan VVV
verbonden is zegt dat er nog geen
gesprek met het VVV-bestuur is
geweest over een eventuele con-
tractverlenging. „Ik heb in elk
geval geen negatieve signalen
opgevangen. Laten we eerst
maar eens de uitspraak van de
KNVB inzake de VVON-aan-
klacht tegen Norbert Ringels af-
wachten. Deze door VVV aange-
vraagde mondelinge hoorztting
in Zeist is van 18 naar 22 januari
verschoven".

Kwalificatie volgende ronde kan tekortkomingen niet verbloemen

Fortuna Sittard met halve
kracht
vooruit

door fred sochacki
ENINGEN ~ Fortuna Sittard heeft niet voor niets tegen

(0 , Wageningen als tegen een berg opgezien. De magere marge
Ija ??egt al iets over de problematiek waar de formatie van
'ijkh ger zien mee geconfronteerdzag. De aard van de moei-
de a en dateert echter niet pas van afgelopen zaterdag. Sinds
rjLl i.a.nvang van deze competitie worstelt Fortuna met een pro-
bj: .lviteitsprobleem. Slechts één sluipschutter houd de score
Plo en wy^e mdc gaten: Richard Custers. Hij schoot zijn
)„ ,e g naar dekwartfinales evenals hij tijdens de vorige (beker-

egenheid tegen Heerenveen ook al in de roos schoot.
Niet wrj e "a§eningen was het probleem;
ge is}oeiUjkheid school in de eigen
"% 1 ren- John Clayton heeft na
HoH

anSdurige blessure de vorm
Schmlet te Pakken- Debutant Peter

ltZ Va^ evenmm a* iets te ver_
ge j ,n' feit is wel dat in de voorste
deric^ren veel balverlies werd gele-
lerna , n combinatieskon dusal he-
line geen sPrake ziJn- FC Wage-
rn er j doorzag het geklungel, dat
th.ui

e .tot stand kwam omdat de
ijVe P-oeg zich ver terugtrok. In de
koi-n' Spel te maken en de tekort-
c°rn?vf gen van de voorste linie te
v erdPenseren, schoven de Fortuna-

*Jedigers vaak te ver door

Ruud Hesp
iqeal°m Fortuna schiep aldus zelf
Coij n

e omstandigheden voor de
vo0r aktiek die de thuisploeg
rje °gen had. De buitenspelval en
"Hop <■ * reagerende Ruus Hesp
schil n herhaaldelijk te hulp
öUüt als-Willv Boessen en Henk
W erd Weer eens voorbij gesneld
het een' "*k he*3 daar 'n de rust ook
Ija nen ander over gezegd", liet
Wiuv prger veelbetekenend weten.y Boessen had inmiddels echter

Wageningen-Fortuna 0-1 (0-0). 54.
Custers 0-1. Scheidsrechter: Van
Swieten. Toeschouwers: 3000. Gele
kaart: Oosterhuis (Wageningen),
Boessen en Frijns (beiden Fortuna).
Wageningen: Knoop, Schrijner,
Oosterhuis, Heesen, Loupatty, Broe-
der (62. Van de Pol), Van Halst,
Vink, Van de Bom, Van der Laan.
Reijenga (45. Van de Weert).
Fortuna: Hesp, Maessen, Frijns,
Duut. Boessen. Mordang, Van Hel-
mond (89. Kicken), Brusselers, Cus-
ters, Schmitz (69. Sneekes), Clayton.

al zijn zesde gele kaart van dit sei-
zoen te pakken. De vleugelverdedi-
ger die zijn voorkeur voor een mid-
denveldpositie steeds weer onder-
streept met tomeloze aanvalsdrift,
was enkele keren niet op zijn post
als de snelle Woudi van der Bom in
stelling werd gebracht.

Zijn schorsing, komend weekeinde
tegen Vitesse', brengt Fortuna in
verlegenheid. De hele linkerflank
zal daardoor herbezet dienen te
worden, want naast Boessen zal Ro-
ger Reijners zeker ook ontbreken.
Het optreden van Richard de Vries
is eveneens twijfelachtig. Naast de
blessure, die hem momenteel par-
ten speelt, verkeert hij niet in de
vorm dat Han Berger hoe dan ook
op het terug zal vallen. Vandaar ook
dat Han Berger hardop speculeerde
over een eventuele beroepszaak in
de 'affaire-Liesdek'. „Mogelijk dat
de straf hangende zon beroepszaak
wordt opgeschort. In dat geval zou
hij er tegen Vitesse bij zijn. Zo zou
in elk geval de schorsing van Boes-
sen gecompenseerd kunnen wor-
den".

Zaalvoetbal-
programma

Orr, i^LEN - Voor de derde ronde
WQrse landelijke zaalvoetbalbeker
strüH

en Vanavond devolgende wed-
Keeiif n gespeeld: All Inn Stars-
Mei,K a,mPe*'s (Utrecht), Vissers
beuu %*en-Canton Reiss de Varen-
'-ck 9i den)'Leeuwen-Depa (Me-
"-oh i uur'' Haantjes/Bubo-Leo
Wie„ D °cshop (Beek 21.15 uur),
sDhi ras B°ys (Weert 21.15 uur),
tfic Jln^-Rudy v.d. Zande (Maas-

'"Geusselt 20.15 uur).

grars hoofdklasse zuid luidt het pro-
-2j j^-na: BRUNSSUM (Brunahal):
"^ÉEN UUr Brikske-Cosmos; GE-
tw N (Gl): 19.45 uur Meyers-Lau-
clJu'jfOCHOLTZ: 2000 uur sPort-
do\vj astinSS 2; HEERLEN (Ha-
Êljo'r^O.OO uur Marathon-Egor;
kon?UEN: 20.15uur Eijsden-Bouw-
-2! "Pas; MAASTRICHT (Geusselt):

'i0Uur Hans Anders-Yerna.

Onvermogen
VoorFortuna is het dus een kwestie
van de personele eindjes aan elkaar
knopen. Tegen Wageningen onder-
vonden de Sittardenaren nog geen
overdreven hindervan het eigen on-
vermogen. Daarvoor miste FC Wa-
geningen te veel voetbalintelligen-
tie. Fortuna was sterker, al oogde
het opportunisme en de brutaliteit
waarmee Wageningen zijn tekortko-
mingen camoufleerde, niet slecht.

Toen de ploegvan Piet Buter echter
de conditionele tol van de fysieke
inspanning moest betalen, profi-
teerde Richard Custers op de van
hem bekend manier. Bij een hoek-
schop van Jos Mordang sloop de
spits in de juiste stelling en kopte
van dichtbij de bal achter doelman
Abc Knoop.

Jac Weeres
trainer RFC

Me*f3MoND - Jac. Weeres (40) uitn-e*4wl Wordt met ingang van het
-ï-oriru seizoen trainer van de Roer-Ven eerste klasser RFC/Tim Oil.
(38) ujt

s wordt Jos Schreinemachers
figG

'l tcht coördinatorbij de 90-ja-
Weer?; oetb^lvoetbalvereniging. Jacgens a i Wlisselde dit seizoen overi-y^drnn uainer van SVH '39 naar
r bij RFr W3S vroeger actief spe-

*** lSW
T
STADT - het kaderederlands afdelingskam-

Jüaj. ö<-nap damesvoetbal onder 17W°en P̂eelt het Limburgs teamaa| een wedstrijd tegen Nij-
?P het tZe wedstrijd vindt plaatsbe6int terrein van KVC Kessel ensun om 19.30 uur

Uitblinker
Wageningen uitblinker Oosterhuis
ijverde onverdroten voor resultaats-
verbetering maar verder dan een
schot tegen de onderkant van de lat
kwam ook hij niet. Zelfs toen de
ploeg fysiek geweld in de strijd
gooide gaf Fortuna geen krimp.
Loek Frijns werd weliswaar bont en
blauw geslagen en gestompt; hij
groeide uit tot het toonbeeld van de
onverzettelijkheid en het geloof in
plaatsing voor de volgende beker-
ronde. Dan, tegen Ajax, moetFortu-
na evenwel hersteld zijn van de al te
lang durende flauwte.

Problemen met kwestie Smolarek-Griga

Feyenoord werkt
zich in nesten

ROTTERDAM - Het vertrek van
Wlodi Smolarek naar FC Utrecht
staat op losse schroeven. De Pool is
weliswaar al twee weken in training
bij de club uit de Domstad en is
zelfs mee naar Israël geweest, maar
zal Feyenoord niet verlaten als de
Poolse voetbalbond en de autoritei-
ten morgen weigeren hun medewer-
king te verlenen.

Volgens Jan de Zeeuw, die al jaren
namens Feyenoord contact onder-
houdt met de Polen, zaakwaarne-
mer is van Smolarek en vanmorgen
naar het Oostblok-land is gevlogen,

is de kans groot dat een tussentijdse
transfer wordt geblokkeerd.
„Feyenoord is een driejarige verbin-
tenis aangegaan met de Polen. De
club heeft financiële verplichtin-
gen. Er is destijds bepaald dat Smo-
larek moet terugkeren naar Polen,
als het contract voortijdig wordt
verbroken".

Barcelona rukt op naar tweede plaats

Napoli verliest voorsprong
MILAAN -Als het bloed van de Na-
politaanse heilige Jan'uarius stolt,
spreekt men in de Zuiditaliaanse
stad van een wonder. Gisteren ver-
liep de slotfase van Udinese-Napoli
bloedstollend. Het is dan ook een
wonder dat de ploeg van Maradona
nog altijd op kop staat in de compe-
titie. In een door de blessure van
scheidsrechter Pairetto veroorzaak-
te extra tijd werkte Napoli een 2-0-
achterstand weg. De ploeg had zich
toen al machteloos neergelegd bij

de tweede nederlaag in twee weken.
De koploper speeldeuiteindelijk 2-2
en voelt steeds meer de hete adem
van de Milanese clubs in de nek.
Sinds deKerst is de voorsprong van
vier punten verminderd tot slechts
één puntje.

AC Milan kende bij Lazio een vlie-
gende start. In Rome stond het na
tien minuten al met 2-0 voor door
treffers van Massaro en Fuser, waar-
bij telkens Van Basten betrokken

was. Daarna hield de oud-Ajacied
het voor gezien. Lazio, dat twee ge-
leden Napoli met 3-0 klopte, trok
het initiatiefnaar zich toe. Maar pas
halverwege de tweede helft scoorde
de thuisclub tegen via de Braziliaan
Amarildo. Lazio rook de kans op de
gelijkmaker maar werd drie minu-
ten later doorColombo met de neus
op de feiten gedrukt: 1-3.

OVIEDO - Real Madrid heeft zijn
leiderspositie in de Spaanse compe-
titie verstevigd. De landskampioen
won de uitwedstrijd tegen Oviedo
met 1-0 door een doelpunt van Bu-
tragueno. De 'Koninklijke' heeft na
negentien wedstrijden zes punten
voorsprong op Atletico Madrid en
Barcelona, die eveneens een over-
winning lieten boeken.

Valencia, lange tijd tweede op de
ranglijst, verloor met 0-1 van Logro-
nes en zag de achterstand op Real
Madrid uitgroeien tot zeven punten.
Door de misstap van Valenciaklom
Barcelona naar de tweede plaats.
Het elftal van Johan Cruijff won
thuis met 3-1 van Zaragoza. Ronald
Koeman opende in de 2e minuut de
score vanaf de stip. Het was zijn
tiende doelpunt dit seizoen. Negen
keer scoorde hij uit een strafschop.
Zaragoza kwam door Juanito al na
zes minuten weer op gelijke hoogte,
1-I.ln de tweede helft dicteerde Bar-
celona de wedstrijd, Salinas en Ro-
berto maakten twee doelpunten.
Dank zij arbiter Andugar Oliver
bleef Zaragoza een afstraffing be-
spaard. Zeker twee keer weigerde
de man in het zwart, tot grote woede
van het publiek, Barcelona een
strafschop toe te kennen.

LOKEREN - Het ontslag van Ruud
Krol als trainer heeft KV Mechelen
niet voor honderd procent het be-
oogde effect opgeleverd. Het bracht
de club winst en verlies. De winst
was dat de Belgische landskam-
pioen zondag tegen Lokeren in de
strijd om de Belgische voetbalbeker
weer eens een uitwedstrijd won.
Het verlies was dat de overwinning

van 2-1 niet voldoende was om de
kwartfinale te bereiken. Vorige
maand had Mechelen thuis met 1-3
verloren van Lokeren. Onder de
acht ploegen die zich plaatsten voor
de volgende ronde bevinden zich de
tweedeklassers Diest en Racing
Genk. De overige zes clubs zijn: An-
derlecht, Sint Truiden, Standard
Luik, Lokeren, Club Luik en Ger-
minal Ekeren.

" Richard Custers
(rechts) en Geert Brusse-
lers ontregelen de Wage-
ningen-defensie.

" Frank Rijkaard ontwijkt tackle van Lazio-middenvelder
Roberto Solda.

Concurrent
LONDEN - Liverpool heeft de
voorsprong van twee punten op As-
ton Villa zaterdag weer ingeleverd
en.moet de concurrent, die boven-
dien een wedstrijd minder heeft ge-
speeld, weer naast zich dulden. Li-
verpool kwam voor eigen publiek
tegen Luton niet verder dan 2-2. As-
ton Villa profiteerde dankbaar van
dit puntenverlies van de naaste ri-
vaal en zette Charlton eenvoudig
opzij. Het blijft tobben met Man-
chester United. Nu bleek Derby
weer te sterk: 2-1. Verdediger Steve
Bruce dreef manager Ferguson ver-
der tot wanhoop door al na tien mi-
nuten van het veld gestuurd te wor-
den. Tien minuten voor tijd kwam
er pas evenwicht, toe Wright hem
naar de kleedkamer volgde wegens
een zware overtreding tegen Hug-
hes. Wright had Derby ook aan een
voorsprong geholpen. Pallister
zorgde na rust ook op het scorebord
voor evenwicht, dat een kwartier
voor tijd weer werd verstoord door
Piekering.

GLASGOW - Aberdeen heeft op de
23e speeldag van deSchotse compe-
titie een ruime zege behaald op
Dunfermline: 4-1. Voor Aberdeen,
nog altijd zonder de geblesseerde
doelman Snelders, scoorden Grant,
oud-Groninger Mason, Nicholas en
Bett. Kampioen Glasgow Rangers
hield zijn vier punten voorsprong
op Aberdeen door met 3-0 van hek-
kesluiter Dundee te winnen.
McCoist voor rust en Dodds en
Johnston na de pauze maakten de
doelpunten.

Gesprek
De Zeeuw heeft vanavond de eerste
bespreking met de meest vooraan-
staande figuren van het sportcomi-
té: „Ik acht het niet uitgesloten dat
ze een verhuizing van Smolarek
naar FC Utrecht tegenhouden. De
mensen daar voelen zich namelijk
door Feyenoord in de maling geno-
men. De zaak Bolesta moest 'vorig
jaar binnen een paar dagen worden
geregeld. Bolesta werd uit Polen
weggehaald met de mededeling dat
hij voor twee en halfjaar bij Feyen:
oord onder de lat zou komen te
staan. Vervolgens hoorde men dat
hij naar Roda JC moest vertrek-
ken..."

Een negatiefantwoord van de Polen
kan verstrekkende gevolgen heb-
ben voor Feyenoord. De Stichting
Arbeidszaken heeft een positief ad-
vies voor de Tsjechische internatio-
nal Stanislav Griga klaar liggen,
maar zal dat niet aan het ministerie
van Sociale Zaken doorgeven zo-
lang naast de Hongaar Jozsef Ki-
prich ook Wlodi Smolarek nog bij
Feyenoord in dienst is.

Wat eveneens een rol speelt is hel
feit dat Wlodi Smolarek zelf hele-
maal niet weg wil uit de Kuip. Dt
ex-international dient het liefst zijn
nog anderhalfjaar durende contraci
bij Feyenoord uit. Dat hij' vorige
maand heeft ingestemd met een
eventueel vertrek naar Utrecht,
komt omdat hij door Ger Lagendijk
onder grote druk is gezet.
De Zeeuw: ..Er werd tegen Smola-
rek gezegd dat er vanaf nu gewerkt
en geschopt zou gaan worden in de
wedstrijden van Feyenoord en dat
hij met zijn kwaliteiten daar te goed
voor was. Hij hoorde in een goed
draaiendteam thuis. Als-ie van club
zou veranderen, zou hij nog zeker
vijf jaar in de eredivisie kunnen
meespelen. Allemaal onzin natuur-
lijk. Lagendijk had op dat moment
al lang en breed Griga vastgelegd.
Dat kon ik aanvankelijk niet bewij
zen, maar toen ik er bij Joop van der
Reijden navraag naar deed, beken-
de die dat Feyenoord al maanden
aan een Tsjech vastzat".

Israël gaal
duel fluiten

VEENDAM - Een van de grootste
critici van scheidsrechters onder de
trainers, Rinus Israël, gaat zelf een
wedstrijd fluiten. De oefenmeester
van BW Den Bosch trekt, ergens in
april, voor één keer het zwarte pak
aan in stadion De Langeleegte van
Veendam. Wie hij dan in het gareel
moet houden, is nog niet bekend.

De Amsterdammer ging in op een
uitnodiging van de scheidsrechters-
vereniging Veendam en omstreken.
Het bestuur van deze club reageer-
de op een interview in Voetbal In-
ternational, waarin Israël zich laat-
dunkend uitlaat over arbiters. Hij
liet ondermeer weten zich 'fluitend'
van een dergelijk karwei af te ma-
ken.

Zagalo
ontslagen

DUBAI - De voetbalbond van de
Verenigde Arabische Emiraten
heeft zijn zijn Braziliaanse coach
Mario Zagalo met onmiddellijke in-
gang ontslagen. „De bond heeft be-
sloten het contract met onmiddellij-
ke ingang te beëindigen", verklaar-
de een woordvoerder van de bond
zaterdag.

Zagalo, die het nationale team van
de VAR voor de eerste maal in de
geschiedenis in de eindronde van
een toernooi om de wereldtitel
bracht, trad in juni 1988 voor twee
jaar, tegen een maandsalaris van
20.000 dollar (bijna 40.000 gulden)
en een aantal emolumenten, in
dienst van de voetbalbond van de
VAR.

De bond gafgeenreden voor het on-
middellijke ontslag. Uit andere
bronnen werd wel vernomen dat de
stap om de 55-jarige Braziliaan te
ontslaan was genomen wegens zijn
arroganteuitspraken in de pers, zijn
voornemen een lange vakantie in
Brazilië te nemen en zijn 'onophou-
delijke' verzoeken om meer.

Allofs terug
naar Düsseldorf

DUSSELDORF - Thomas Allofs,
die lang uitgeschakeld is geweest
wegens een gecompliceerde knie-
blessure, keert waarschijnlijk terug
naar Fortuna Düsseldorf, de club
waar hij zijn loopbaan begon. De
tweevoudige Westduitse internatio-
nal zal bij het naar de Bundesliga
gepromoveerde Fortuna een con-
tract tekenen tot het einde van het
seizoen.
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Tweede divisiespeelsler Limburgs kampioen tafeltennis

Severins slaat
verrassend toe
Van onze medewerker

EDDY BUDÉ
SITTARD - Sonja Severins, de glo-
rieuze winnares in de hoogste da-
mescategorie van het LX tafeltennis
kon er achteraf nog pisnijdig over
zijn. Haar finale tegen het Weertse
eredivisiekanon Margo Janssen
werd op een zijtafel gespeeld.
„Zoiets vind ik niet eerlijk. We wer-
den zelfs niet omgeroepen. Een of
andere onbelangrijke herendubbel
werd pal naast ons gespeeld waar-
door we continu gestoord werden.
Het damestafeltennis wordt nog
steeds ondergewaardeerd", meende
Sonja Severins, uitkomend voor
tweede divisionist Schimmert.

In een onbeduidend hoekje in de
Sittardse Stadssporthal behaalde de
25-jarige verpleegkundige een nieu-
we mijlpaal in haar tafeltenniscar-'
rière. Tegen alle prognoses in sloeg
zij in de eindstrijd de als eerste ge-
plaatste Megacles-speelster Margo
Janssen met 21-14, 18-21 en 21-16
van tafel en legde daarmee beslag
op haar eerste Limburgse senioren-
titel.

Bij de heren ging Richard van de
Vorle van Kluis met de titel aan de

haal. Tegen Bartokker Gertjan van
den Braak had hij in een zinderende
finale (21-17, 21-19) de langste adem.
In de open klasse en de herendub-
bel waren de Bartokkers superieur.
Gertjan van den Braak versloeg
clubgenoot William Cuypers en het
koppel Franssen/Cuypers zegevier-
de over Dullens/Van den Braak.
Van de Vorle, woonachtig in het
Achterhoekse Terborg maar lid van
Kluis uit Geleen, was de enige die in
staat was de Bartok-brigade te stop-
pen. „Hoe kan ik van hem nu verlie-
zen", was de eerste teleurgestelde
reactie van Van den Braak, nadat
Van de Vorle met een vernietigende
backhand de laatste sprankje Born-
se hoop aan diggelen had geslagen.
Twaalf partijen spelen op een dag
bleek toch iets teveel van het goede.
„Op het einde kon ik niet meer, al-
hoewel ik dat niet als excuus wil
aanvoeren", erkende Van den
Braak.
Terwijl Bartok ook in de lagere cate-
goriën de ene hoofdprijs na de ande-
re wegkaapte, bakten de topspelers
van Kluis er bitter weinigvan. Leon
Houben (eerste geplaatst), oudge-
diende Stef Marutiak, Roel Frunt en
Jochem Geerardts konden geen
vuist maken. „Frunt, Houben en

Geerardts hadden in december exa-
menperikelen", verklaarde Kluis-
traiher Jos Meys. „Maar mijn com-
plimenten voor Bartok. Zij zijn na
een half seizoen eredivisie duidelijk
vooruit gegaan".

Het LX kende enige startproble-
men. De verenigingen Kluis, Bartok
en Schimmert protesteerden tegen
de volgens hen waggele plaatsing.
Bartok-coach John Leenders was
zelfs furieus. „Die plaatsing sloeg
nergens op. Twee B-spelers plaat-
sen en een A-speler negeren. Ik
word helemaal gek als ik hoor dat
de bondgedelegeerde überhaupt
niet wist dat er een A-ranglijst be-
staat".

Dennis de Wilde y/erd de pechvogel
van het toernooi. De enige Mega-
cles-topper bij de heren mepte in de
voorronden zowel Houben als Cuy-
pers (op papier de sterkste A-speler)
uit het toernooi. Een blessure aan
zijn linkerhand na een botsing met
een andere speler deed zijn kansen
al aanzienlijk slinken. Toen hij in de
kwartfinale in de eigen klasse ook
nog eens zijnvoet vertrapte, was het
toernooi voor De Wilde definitief
voorbij.

" Gertjan van den Braak kwam in driefinales in actie. Foto: PETER ROOZEN

Taekwondo-ploeg verliest
aansluiting met de top

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT - Met een over-
winning die niets aan duidelijk-
heid te wensen liet, 1-7 in een af-
geladen sporthal Randwyck te
Maastricht, heeft het Koreaanse
team het Nederlandse taekwon-
do met de neus op de feiten ge-
drukt. Mocht men na de Olympi-
sche Spelen in '88 zich nog één
van de beste taekwondo-naties
wanen, nu bleek dat dit niet lan-
ger meer het geval is. Alleen alki
de opvattingen op technisch vlak
loopt Nederland jaren achter op
het land dat de bakermat is van
het taekwondo, Korea. De Kore-
aanse teamcoach Kim Sei Hyeok
bracht het simpel onder woor-
den: „Nederland heeft na de laat-
ste Olympische Spelen niks
meer bijgeleerd."

Overigens behoeft het Neder-
landse team zich niet te schamen
voor deze nederlaag. Het Kore-
aanse team bestond louter uit
olympische en wereldkampioe-
nen. Vanwege de zware drie we-
ken durende trip door Europa
namen zij over het algemeen wei-
nig risico maar toonden vooral
bij achterstand hun uitstekende
wedstrijdmentaliteit. De beide
Limburgse deelnemers, Mustafa

Moutarazak (Geleen) en Abdel
Zaouini (Brunssum) kunnen te-
rugzien op een prima prestatie
ondanks de geleden nederlaag.
Moutarazak's aanvankelijke te-
genstander, Kim Chul Ho, kon
vanwege een gebroken hand niet
op de mat komen. Hij werd, met
toestemming van Moutarazak,
vervangen door de olympische
kampioen Chang Myung Sam.
De Koreaan woog 64 kilo tegen-

over de Limburger slechts 54
kilo. „Ik heb het voor het publiek
gedaan, maar in feite was het niet
verantwoord", zei Moutarazak na
afloop. Het verschil was inder-
daad te groot. Niet alleen in ge-
wicht, maar ook op het techni-
sche vlak was de Koreaan win-
naar van de drie ronden. In het
bantamgewicht stond Abdel Za-
ouini tegenover de wereldkam-
pioen Cho Young Nam. Zaouini

blesseerde bij een val zijn trap-
been en raakte daardoor niet in
zijn ritme. Toch hield hij stand
tot de derde ronde. De wereld-
kampioen won van Zaouini maar
overtuigend was deze zege zeker
niet. Het enige Nederlandse
winstpunt werd gescoord dooi-
de Brabander Theo van de
Oever. In het weltergewicht was
Choi Sm Jac opnieuw niet opge-
wassen tegen Van de Oever, die
overigens met deze interland zijn
elfjarige internationale carrière
afsloot.

Uitslagen: Tapilatu verliest van Kwom
Tae-Ho; M. Moutarazak verliest van
Chang Myung Sam: Abdel Zaouini ver-
liest van Cho Young-Nam; H. Olthuis
verliest van Kang Chang-Mo; J. Zanony
verliest van Shim Woo-Hyun; Theo van
de Oever wint van Choi Sm Jac; M. Pee-
ters verliest van Lee Hyun-Suk; L. Ver-
wey verliest van Kim Je Kyeong.

Stoelendans om opvolging Jorrilsma begonnen

Hockeybond zoekt
nieuwe bondscoach

Van onze verslaggever

BLOEMENDAAL - Veel hoofd-
klasse-coaches grepen de jubileum-
wedstrijd van record-international
Cees Jan Diepeveen, die na de wed-
strijd tegen lerland (2-0) vanwege
zijn 250einterland tot lid van ver-
dienste van de hockeybond werd
benoemd, aan om opvallend onop-
vallend langs de aanwezige bonds-
bobo's in Bloemendaal te schuiven.
Een dag eerder had dat schimmen-
spel zich ook al afgespeeld tijdens
de oefenwedstrijd tegen de leren (5-
-0) in Amstelveen. In de wetenschap
dat het bondsbestuur vanavond
(maandag) bijeenkomt om te praten
over de opvolging van de vertrek-
kende bondscoach Hans Jorritsma,
lieten de nodige trainers zich nog
maar eens zien. *
„In de vergaderingen met de hoofd-
klasse-coaches wordt regelmatig
gezegd, dat ze eens bij internationa-
le wedstrijden moeten komen kij-
ken", stelde Paul Litjens, hoofdbe-
stuurslid technische zaken van het

Nederlands mannenteam, na de
ontmoeting (3000 toeschouwers) in
het bomvolle clubgebouw van Bloe-
mendaal vast. „Maar dan zien we ze
bijna nooit. Nu lopen ze links en
rechts langs je heen zonder je overi-
gens aan te spreken".

■" Mare
Delissen
(rechts)
vindt doelman
McGabe van
lerland
op zijn
weg.

Vacature
De strafcornerbeul van weleer heeft
de niet eenvoudige taak een ade-
quate vervanger te zoeken voor Jor-
ritsma, die na het WK in Lahore (be-
gin februari) stopt als bewindvoer-
dervan de nationale ploeg. De spoe-
ling van hooggekwalificeerde
oefenmeesters, die over voldoende
internationale ervaring beschikken
en die voor de spelersgroep aan-
vaardbaar zijn, is dun. Mede om die
reden heeft de oud-speler van Kam-
pong zijn vizier ook over de grenzen
gericht. Ofschoon Litjens de juist-
heid van het bericht niet wilde be-
vestigen, maakte een Australische
krant onlangs melding van het feit
dat ex-bondscoach Richard Aggiss
in beeld is voor de vacature. Aggiss,

inmidels opgevolgd door Frank
Murray, was tot en met de Olympi-
sche Spelen in Seoul de man achter
de opkomst en successen van
Australië, dat in Pakistan volgende
maand de wereldtitel verdedigt.

Het meest voor de hand ligt echter
de benoeming van Roelant Olt-
mans, de nieuwe technisch leider
van het Nederlands vrouwenelftal.
De ex-coach van viervoudig lands-
kampioen Bloemendaal wees giste-
ren (opnieuw) alle suggesties in die
richting van de hand. „Ten zij de
bond er zelf over wil praten", aldus
Oltmans. Litjens maakte er geen ge-
heim van dat Oltmans, de eerste
keus van de meeste internationals,
een van de kandidaten is. „Hij hoort
er zeker bij. Maar eenvoudig ligt het
niet. Ik moet zijn contract met de
hockeybond eens goed bestuderen.
Ik weet niet exact welke bindende
afspraken er zijn gemaakt", hield de
jurist een slag om de arm.

Jorritsma houdt zich afzijdig van
het gekrakeel rondom zijn troonop-
volging, waarbij ook de naam van
Kampong-coach Rob Bianchi regel-
matig valt. De 65-voudig internatio-
nal richt zich vooralsnog helemaal
op de strijd om de wereldbeker,
waaraan de bronzen medaillewin-
naar van Seoul met opmerkelijk
veel optimisme gaat beginnen. „Dit
is het sterkste team van de afgelo-
pen tien jaar", onderschreef jubila-
ris Cees Jan Diepeveen die algeme-
ne indruk nadat hij talloze cadeaus
had ontvangen en huldigingen had
ondergaan. „In het verleden hadden
we spelers, dieer echt bovenuit sta-
ken. Nu is de groep in de breedte
veel sterker. Dat is de grote kracht
van deze ploeg. De tijd is nu rijp
voor een grote prestatie op het WK".
Ook Hans Jorritsma is die mening
toegedaan. Ondanks de tegenslag,
die hij vorige week te verwerken
kreeg, toen hem duidelijk werd dat
een groot aantal spelers vanwege
studie- en of werk het laatste voor-
bereidingsevenement in Spanje
eind januari niet kon meemaken. Er

reist nu onder leiding van mana£
en veldtrainer JoostBellaart eenj
genaamde B-selectie, aangevU.,
met een aantal bankzitters uit.
A-ploeg, af. De rest van de lr^blijft onder supervisie van J°rrl
ma in Amstelveen doortrainen.

ofOmdat er geen interlands meer
het programma staan, was de m- (̂ge confrontatie met WK-deelne^
lerland, dat onder leiding staatv'oud-Bloemendaalcoach Cees &°l
pelaar, de laatste internatio"*
krachtmeting. „We hebben voor *j(
andere koers gekozen dan voor
Spelen", benadrukte Jorrits^„Toen zijn er in de aanloop te v'zware wedstrijden gespeeld. 81-'
de interlands tegen minder ster
ploegen als Frankrijk, Kenya en 1
land is het accent nu gelegd op .*

trainingen. Op die manier hoop ',
de ploeg inLahore fitter en scherp
aan de start en finish te krijgen d ■"
destijds in Seoul.

officiële mededelinge(l
GEMEENTE SCHINNEN

BEKENDMAKING en
De burgemeester van Schin" (
brengt ter openbare kennis dat W
ingang van 16 januari a.s. ëe^ü

fAi-
de één maand ter secretarie, a' f
ling ROV, kamer 2.09, voor *ieder ter inzage liggen de navolg
de ontwerp-bestemmingsplanne- bestemmingsplan "In den M°

te Oirsbeek; -^- bestemmingsplan "Herzien
terrein Solberg";

_
-.$- bestemmingsplan "Man

Thull";
- bestemmingsplan "Manége v

venderweg"; -^- bestemmingsplan "le herziet*
van het bestemmingsplan g.
bouwde kom (Amstenrade) ly%

Een ieder die bezwaren heeft teg
bovenvermelde ontwerpbeste^
mingsplanrien kan deze binnen j,
bovenvermelde termijn schrifte |
ter kennis brengen van de gem*^
teraad.
Schinnen, 15 januari 1990
De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

(ADVERTENTIE)
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Onvermogen
tietin J-*rote manco aan Sittardse zijde
het Waalwijkse hekseketel was
H,e "^-vermogen om linkeropbou-
striiH Coenders uit de wed-
'lte te.h°uden. Acht keer vond de
Sijtrna.tional een gat in de desolate

lardia-muur. „Coenders werd

niet afdoende afgestopt", legde Jo
Maas de vinger op de zere plek. „Hij
had veel agressiever aangepakt
moeten worden".

Sittardia had sowieso geen greep op
de linkeraanvalsflank van Tachos,
waar naast Coenders de voormalige
Poolse international Pjotr Konitz
voor extra druk zorgde. Bovendien
had Dick Mastenbroek in het Sit-
tardse doel in de beginfase totaal
geen kijk op de schoten van Frank
Coenders. „Ik heb er geen verkla-
ring voor, maar ik zat niet lekker in
de wedstrijd", constateerde de he-
vig teleurgestelde goalie.

Ook aanvallend schoot Sittardia te
kort. Wien Schmeitz, een paar
maanden geleden in de eerste con-
frontatie tegen Tachos met negen
doelpunten nog absolute uitblinker,
bleef met drie treffers (waarvan
twee strafworpen) ver onder zijn
normale doen. Omdat ook de inter-
nationals Remco Vijgeboom en
Lambert Schuurs de ban niet kon-
den breken, w.as de Sittardse ploeg
aanvallend te zeer aangewezen op

de schotkracht van Paul Louwers.
De uitblinker aan Sittardse zijde
vond zeven keer het net, maar kon
daarmee de nederlaag niet voorko-
men.

Jo Maas baart vooral de terugval
van zijn internationals zorgen. „Ik
vind het opvallend dat Remco Vij-
geboom èn Lambert Schuurs min-
derpresteren naarmate ze meer trai-
nen en spelen met Oranje", legde de
oefenmeester verband tussen het
matige acteren bij Sittardia en de in-
tensieve voorbereiding van de Can-
telberg-brigade op de EK-kwalifica-
tie. „De bondscoach stelt hen in
staat om veel te trainen. Ik ben dan
niet de aangewezen man om die jon-
gens dat te verbieden. Ik appelleer
slechts op de eigen verantwoorde-
lijkheid van de spelers".

Sittardia hield lange tijd gelijke tred
met Tachos: 7-7 n~& ruim een kwar-
tier spelen en 12-11 vier minuten
voor de pauze. Pas toen konden de
Waalwijkers voor het eerst afstand
nemen: 14-11 bij rust. Meteen na de
hervatting bracht Paul Louwers Sit-
tardia terug in de race (14-13), maar
in de daaropvolgende tien minuten
raakte de.Sittardse ploeg het spoor
volkomen bijster: 19-14 halverwege
de tweede helft.

Een laatste stuiptrekking bracht
Sittardia nog terug tot 19-18, maar
daarmee was het kruit definitief
verschoten.-Jo Maas: „Op dat mo-
ment konden we niet meer voldoen-
de kracht opbrengen om in de een-
tegen-een-duels overeind te blij-
ven". Gemakkelijk kon Tachos tot
dol enthousiasme van de eigen aan-

hang de laatste minuten van het
door Haak/Koppe uitstekend gelei-
de duel nog uitlopen tot 22-18.

# Te zeldzaam beeld in de topper tussen Tachos en Sittardia. Wien Schmeitz (tweede van links)
schiet zijn enigevelddoelpunt achterPeter Bassa. Foto: GERARD DAMOISEAUX

Tabak bokst
hogelijk tegen
sterke Roemeen

- De Roemeense
den er dimitrescu, hij versloeg tij-
Se i

e Olympische Spelen in°el Regilio Tuur, komt mogelijk
rje erdag tijdens de tweede voorron-
ka J'a.ri de Zuidnederlandse boks-
in!?*?'?enschappen in Hoensbroek
gef^; ring. Hij zal dan aantreden te-
ji, ,de Olympia Hoensbroek-bokser
I*% Tabak
)j, Nederland en België is geen

ntgewichtbokser te vinden die
t tegen Tabak wil opnemen. Hij

bolf* daarom een prestatiepartij
Ksen om de Zuidnederlandse titel

2i?ar te maken. Tabak, hij maakt
be t

Corr*e hack na een jaar door een
blf? Van zÜn hond in zijn hand ge-
ZelfSeerd te zijn geweest, ziet zich
Ma niet graag tegen Dimitrescu ge-
ga Dimitrescu, in de Bundesli-
(j clubgenoot van Arnold Van-
tot h de' hehoort in het lichtgewicht

de beste boksers van de wereld.

Gietelink
neemt ontslag

k TI;, Van onze sportredactie
itUWEGEIN - Zijn formulering

wellicht wat ongelukkig („Er
et maar weer eens een frisse
d gaan waaien door de dames"),j âr de strekking duidelijk genoeg:rel Gietelink stapt op als bonds-ach van de vrouwen.

v^ een succesvolle samenwerking
b|n* aUesbij elkaar, zon vijftien jaar
zif6 > e kleine man uit Amstelveenn 'bazen' van de judobond toch
,8 op het verkeerde been te kun-
he

n zetten. Daags voordat zij zijn
b benoeming naar buiten wilden
rj

er-gen, overrompelde hij hen met
te mededeling er toch maar van af
<iiilfleri' Voorzitter Frans Hoogen-
Qp heeft dan ook geen idee wie
ir» anks opvolger moet worden.
'' aar is nog met geen woord oveisesProken".

" BREDA - In Breda is een begin
gemaakt met de Zuidnederlandse
bokskampioenschappen. Limburgs
kampioen Jan Terwindt (de Ama-
teur Munstergeleen) behaalde een
knappe zege tegen de Eindhovenaar
Cornelisz. Dautzenberg (BC Land-
graaf) won door interventie van Van
deVelden (GBC). MSS-bokser Math
Krause bereikte de volgende rortde
door Schoe gedurende drie ronden
het gevecht op te dringen.

volleybal
WalV£ ie DameS"Vf^e'talloyd 2-3
Sal „eg'do-ATC 3-1Ch-Btiflex 2-3"^herM.-Zaan 3-0St-T^eus-Avero 0-3

feh°'°S 9-18Q^Ï!r/MBrtinus 9-18öe^y/WC 9-14
Lorm ,°yd/AMVJ 10-14

g^mn^n t l
Sai r6Us 10- 4lt 2

Gev^d°2-Flamingo*2 1-3

Sy^-EAW 0-3
a-Nokia 3-1

SSrevok n-33

Vrnrl°lk
u

OS "-204vv^chia "-"11-16

Gevamy/VVC 2 11-16
Pancr.bank/VCH 11-16
VCE/Boxmeer 11-15
Nokia/Valbovol 11-13
Tonegido/V2 11-12
Flamingo's 11- 8
Hovoc 11-6
2e divisie C.
Sarto P.-Udenhout 3-1
Rooyse-Dr.Pepper 0-3
Torpedo-Pancr.b.2 3-1
Civitas-Peelpush 2-3
Nashua-DVO 0-3
Facopa-Rapid 2-3
Stand.
Rapid 11-31
Sarto/Pellikaan 11-30
Facopa VC Weert 11-25
DVO 11-20
Peelpush 11-18
Pancr.bank/VCH 2 11-16
Torpedo 11-15
Civitas 11-13
Nashua/VCG 11-13
Udenhout 11- 7
Dr.Pepper/Were Di 11-7
RooyseVK 11-3
3e divisie E.
Moonen Pap.-Rapid 2 0-3
Rooyse 2-Sonderm. 0-3
Datak-Dynamic 2-3
Nuvoc-VCE 3-1
Bach-Jokers 3-2

Stand.
Pancr.Bank/VCH 3 11-32Moonen Papier/VVK 11-25
Letro/Oikos 2' 11_23
BachSV 10-19
Rapid2 n_i9
Sondermeyer/SVL 11-18
Datak/VCL n_i6
Jokers 11-13
Dynamic 11-12Nuvoc 11-11
RooyseVK2 ll- 7
VCE/PSV ' 10- 0
3e divisie F.
SartoP.2-Morres 3-2
Mytilus-TDK 2 1-3
T.Leynse-Odulphus 0-3
Datak 2-IKS 0-3
AKS-VOY 3_]
Swinta-Set Up 3-1
Stand.
Odulphus 10-30
TDK/Brevok 2 11-28
AKS H-22
Mytilus 11_22
VOY n-27
Morres/Hulst 11-14
IKS'72 n_i3
Sarto/Pellikaan 2 11-13
SetUp/P 11-10T.Leynse/EVVC 11- 9
Swinta 11-9
Datak/VCL 2 10- 8

Eredivisie Heren.
Brother M.-Nonnis 3-1
Rentokil-Gevamy 3-0
Brezan-P.Zoomers 1-3
Detach-Acco 3-0
Nashua-Deltalloud 2-3
TDK-Reflex 3-0
Stand.
Normis/Orion 9-14
Rentokil/ZVH 9-14
Brother/Martinus 10-14
Deltalloyd/AMVJ 10-14
Detach Animo 10-14
TDK/Brevok 10-14
Nashua/VCG 10-10
Acco/Dos 10-8'
P.Zoomers/DA 10- 8
Brezan/SSS 10- 4
Reflex 10- 4
Gevamy/VVC 10- 0
le divisie B.
Varel-Radius 3-0
Vrevok-Tornado 2-3
üSS-Odulphus 3-2
Rijnmond-EAVV 3-2
Nashua 2-Datak 3-2
Kompro-Camp/VC Linne 3-1
Stand.
Varel/CW 11-30
EAVV n-25
Kompro/HBC 11-23
Linne 11-17
Radius 1 1-16,

Tornado 11-16
Vrevok 11-16
Nashua/VCG 2 11-14
USS 11-13
Rijnmond 10- 9
Odülphus 10-8
Datak/VCL 11- 8
2e divisie C.
Moonen-Gevamy 2 3-1
Velden-Activia 2-3
Polaris-Pancr.b. 1-3
BCSComp.S.-Suiaerß. 3-0
Peelpush-Datak 2 3-0
Jola-v.Tartwijk 3-1
Stand.
BCS/Comp.Serv/DS . 11-28
Activia 11-23
Super/Roosendaal . 11-22
Peelpush 11-21
Jola/Olympus 1lr2o
Velden 11-20
Gevamy/VVC 2 11-16
v.Tartwijk/VCH 11-15
Moonen Papier/VCÉ, 11-14
Pancr-bank/VCH 11-14
Polaris 11- 4
Datak/VCL 2 11-1
3e divisie E.
Furos-Rapid 3-2
Rooyse-Facopa 3-1
Ledub-Pancr.b.2* 3-1
Vocas-Wevoc k 3-0
Janssen-VCE , 3-1

Korripro 2-SEC 3-0
Stand.
Rooyse VK 11-32
VoCas 11-27
Ledub 11-25
Pancr.bank/VCH 2 11-21
Janssen/VC Hom 11-20
Kompro/HBC2 11-17
Facopa VCWeert 11-15
Rapid 11-14
Wevoc/Wh 11-11
VCE 11- 9
Furos 11- 7
.SEC/V 11- 0

Makkelijke
overwinning

Miniware
■* Van onze medewerker

WEERT - Miniware Weert heeft
een probleemloze 105-87 over-
winning behaald op DAS uit
Delft. Na het verlies tegen de on-
geslagen koploper Commedore
Den.Helder heeft de equipe van
coach Konings zich goed her-
steld.

De Weertse basis Williams-
McDuffïe-De Jager-Esveld-Hey-
deman nam al snel een vierpun-
tenvoorsprong: 12-8. Met name
laatstgenoemde liet zijn aanwe-
zigheid duidelijk gelden met 18
punten in de eerste helft. Mid-
dels 39-27 werd een ruststand
bereikt van 54—45. Dit verschil
bleef gedurende de eerste minu-
ten na de pauze gehandhaafd.
Enig Limburgs concentratiever-
lies was debet aan een stand van
72165 in de tiende minuut. Na de
ijlings genomen time out zette
Miniware orde op zaken en am-
per drie minuten later deed de
thuisclub wat ze aan haar stand
verplicht is: 84-68.

Monique van der Lee profileert van blessureleed Angelique Seriese

Judotitel zonder franje
Van onze sportredactie

NIEUWEGEIN - Kregen de man-
nen in Theo Meijer een waardige
kampioen die in de finale overtui-
gender van titelverdediger Ben
Spijkers won dan het scorebord en
één van de hoekrechters wilden
doen geloven, bij de vrouwen kon
de aanduiding 'alle categorieën' za-
terdag in Nieuwegein gerust met
een korrel zout worden genomen.
Monique van der Lee won en dat
was de zeventienjarige Brabantse
en haar bevlogen trainer Peter
Ooms van harte gegund, maar het
was wél een gedevalueerde judo-
titel. Alle 'namen' ontbraken, inclu-
sief het (op Tanja Nobel na) hele po-
dium van vorig jaar.
Carla van Gameren, de verliezende
finaliste van toen, draaide recent
haar rechterknie 'op slot' en is vrij-
dag in het Sint Franciscus Gasthuis
geopereerd aan haar buitenmenis-
cus door dokterVan den Bosch. De
nummer drie van vorig jaar, Zeeuw-
se Marion van Dorssen, werd in de
nacht van donderdag op vrijdag
plotsklaps geconfronteerd met hoge
koorts en éen slijmbeursontsteking
in haar linker elleboog, en titel-
houdster Angelique Seriese was na
haar ingrijpende knieoperatie van
september vorig jaar nog niet aan
een rentree toe.
Integendeel. De Europese kampioe-
ne van Helsinki gaat vrijdag op-
nieuw voor minstens een week het
ziekenhuis in, ditmaal om het over-
tollige bindweefsel weg te snijden,
dat haar nog steeds belet de 'geres-

taureerde' knie volledig te buigen
en te strekken. „Het klinkt tegen-
strijdig", lachte de Zevenbergse,
„maar eigenlijk gaat het goed met
die knie. Hij is stabiel, de kruisban-
den functioneren perfect, er zit to-
taal geen speling in. Alleen kan ik
m'n been nog altijd niet maximaal
strekken".

Bij een kijkoperatie, begin decem-
ber in hetzelfde Eindhovense zie-
kenhuis waar de ingreep destijds
heeft plaatsgevonden, werden ver-
groeiingen geconstateerd, veroor-
zaakt door een overmatige vorming
van bindweefsel. „Die zijn wegge-
sneden, maar weer teruggekomen
en daarom wordt de knie nu vrijdag
helemaal opengelegd. De bedoeling
is dat ik daarna naar Papendal ga
om te revalideren en te voorkomen,
dat het weer terugkomt. Het voor-
deel is, dat ik dieknie nu vrijwel on-
beperkt kan belasten, omdat-ie zo
stabiel is. Voorheen kon dat niet, en
dat werkte weefselvorming in de
hand".
Voor zover Angelique Seriese nog
het idee had de EK van Frankfurt,
begin mei, te kunnen halen, zal ze
dat nu wel helemaal uit haar hoofd
moeten zetten. „Andere titeltoer-
nooien zijn er niet, dus kan ik dit
jaarmooi gebruiken om terug te ko-
men. In 1991 en '92 wil ik er dan
weer staan", aldus de zwaargewich-
te, die niets liever wil dan in Barce-
lona aan haar demonstratie-goud
van Seoul 'echt' olympisch goud toe
te voegen. Onder welke bonds-
coach? Dat laat haar koud.

Uitslagen NK alle categorieën mannen: 1.
Meijer (Amersfoort), 2. Spijkers (Nijmegen),
3. Raven (Zaandam) en Van Ooijen (Ensche-
de), 5. Den Hoedt (Helmond) en Buiting
(Nijmegen). Vrouwen; 1. Van der Lee (Til-
burg), 2, Broeders (Goirle), 3. Aarts (Tilburg)
en Van de Brink (Veenendaal), 5. Nobel
(Amsterdam) en Van der Vist (Helsdingen).

" Moniauevan der Lee legde verrassend beslag op de judotitel door in definale Marscha Broe-
ders te verslaan.

sport

Ploeg van Jo Maas verliest topduel tegen Tachos: 22-18

VGZ/Sittardia
schiet te kort

door ivo op den camp

ve i WIJK ~ VGZ/Sittardia-trainer Jo Maas noemde het „een
echt°ren Slag in °"e oor-'0ë om het landskampioenschap". Feit is
sch dat de Sittardse Ploeg zaterdagavond in de met 1500 toe-
een°UWerS tot de nok Sevulde Taxandria-sporthal in Waalwijk
Se^ Unieke kans voorbij heeft laten gaan om een bijna beslis-. "O gat van drie punten te slaan op de naaste concurrent Ta-
dia08' ade 22"18 overwinning van de Brabanders loopt Sittar-
(j

voorlopig achter de feiten aan en is, met nog tien wedstrij-n voor de boeg, afhankelijk van een misstap van de ploeg
dn trainer Gio Antonioli.

Harf,?u d Presteren bij de Limburgse
tot, balda ëen -Sittardia won het
VerrVenement twee weken geleden
ten a^send_ begint een vloek te rus-«-De parallel met Herschi/V en L
da» eerste editie van de Handbal-
De P

ls ln dat opzicht te opvallend.
jaar e*eense ploeg verspeelde een

sPe .^eden na een uitstekend ge-
eid toernooi de landstitel doorn nederlaag tegen E en O.

b' „tafdia was ditmaal geen beter lot
de ni °ren' Een half jaar lang bleef
slae van trainer Jo Maas onge-

1' maar uitgerekend afgelopen
klarT kreeg men twee gevoelige
Wv v?n' Eerst de eliminatie uit het
vaa, "bekertoernooi door aartsri-
■tieij -n L' gevolgd door de mis-
se Un bij Tachos. „Psychologisch is
I^j en

>s
ander misschien wel te ver-

de i "' aldus Jo Maas. „De wil en
tot il2^ waren er wel, maar dat echt
Sezi cm willen gaan heb ik niet
tp„„n' niet tegen VenLen ook nieteSen Tachos".

Rom melig
Herschi/V en L had aan twee sterke
periodes voldoende om in sporthal
Glanerbrook van Geleen Hellas van
zich af te schudden: 19-12. De vijfde
opeenvolgende zege van de Geleen-

se ploeg was minder sprankelend
dan de voorafgaande overwinnin-
gen.

Vooral de beginfase was rommelig.
Veel technische fouten en slecht af-
sluiten aan beide kanten hielden de
ploegen redelijk in evenwicht: 6-5.
In de laatste tien minuten voor rust
kreeg de thuisploeg het op haar
heupen en liet Hellas allen hoeken
van het veld zien. Zes keer op rij
scoorde V en L, de ene treffer nog
fraaier dan de andere. Met 12-5 be-
reikte de ploeg van trainer Pim
Rietbroek een geruststellende pau-
zestand.

Narust liep V en L aanvankelijk via
vier doelpunten op rij uit naar 16-7.
De wedstrijd was gelopen en dat
was het seinvoor Pim Rietbroek om
enkele nieuwe spelvarianten uit te
proberen. Al te gesmeerd liep het
aanvalsspel bij de thuisclub niet
meer, maar in gevaarkwam de over-
winning geen moment: 19-12.

Swift
Holbox/Swift speelde tegen Quin-
tus geen slechte wedstrijd maar
moest toch haar meerdere erkennen
in de ploeg uit Kwintsheul. In de
eerste helft kon Swift lang bijblij-
ven, pas in de slotfase van de eerste
helft kon Quintus de 5-6 stand uit-
bouwen naar de 6-9 ruststand.

Na de pauze viel snel het doek voor
Swift toen Quintus, dat toen duide-
lijk beter speelde, uitliep naar 9-15
en 12-17. Toen de getergde Petra
Jordens na drie keer twee minuten
rood kreeg was de wedstrijd beslist.
In de tweede helft maakte Nicole
Hooghiem, na een langdurige bles-
sure haar rentree. Er viel voor haar
in de zwakke Swift-defensie geen
eer te behalen. Uitblinkster aan
Swift-zijde was Geitje van de Port.
Swift miste overigens in het duel
vijf strafworpen.

zaalhandbal
DAMES

Eredivisie
Herschi/V en L-PSV 15-19
SEW-Niloc 18-11
Foreholte-UVG 18-18
Holbox/Swift-Quintus 15-22
OSC-Aalsmeer 19-22
Swift A-Hellas 11-15

Stand
Aalsmeer 9-16
Hersctii/V en L 9-12Hellas 9-12
SBW 9-11

Foreholte 9-11
PSV 9-10
Quintus 9- 9
Niloc 9- 9
UVG 9- 6
OSC 9- 6
SwiftA 9- 6
Holbox/Swift 9- 0
Eerste Divisie
VGZ/Sittardia-Hermes 18- 8
Bevo-Animo 14-17
Delmach/Caesar-DWS 16-12
Wings-Auto Caubo lason

17-15
Stand
Tachos 8-13
VGZ/Sittardia 8-13
Animo 9-12
Hermes 8-10
DWS 8- 8
Noav 8- 7
Wings 8- 6
Auto Caubo lason 8- 5
Bevo 8- 4
Delmach/Caesar 9- 4

Tweede Divisie
VenL2-SwiftA2 10-12
Merefeldia-AAC 12-15
EBHV-Esca 6-15
SVM-Achilles 11-11
Loreal-Posterholt 17-14

Stand
SVM 9-17
Loreal 9-16
Posterholt 9-14
AAC 7-10
Achilles 11- 9
Esca &— 7
Herschi/V enL 2 9- 6
SwiftA 2 9- 5
Merei'eldia 9- 4
EBHV 9- 2

Derde Divisie
Zephyr-Haelen 9-11
Heel-Blauw Wit * 9-12
HW-Swift H 2 8-19

Stand
Kwantum Blauw Wit 7-14
Swift H 7-10
Rapiditas 7- 9
PSV 2 7- 8
Heel 7- 7
Haelen 7- 4
Zephyr 7- 2
HW 7- 2

HEREN

Eredivisie
Hermes-Esca 21-18
Tachos-VGZ/Sittardia 22-18
Hengelo-E en O 12-17

Blauw Wit-Bevo 23-14
SwiftA-Aalsmeer 15-16
Herschi/V en L-Hellas 19-12
Stand
Tachos 12-21
VGZ/Sittardia 12-20
Een O 12-17
Herschi/V en L 12-14
Aalsmeer 12-14
Hermes 12-14
KwantumBlauw Wit 12-11
Esca 12-10
Swift A. 12- 8
Hengelo 12- 7
Hellas 12- 6
Bevo 12- 2
Eerste divisie
Quintus-Pius X 15-19
EDH-VGZ/Sittardia 2 26-12
,UDSV-Laren 17-15
Loreal-Noav 15-19
Tongelre-Saturnus 17-14
Stand
Tongelre 11-20
Holbox/Swift 10-17
UDSV 11-16
Loreal 11-11
VGZ/Sittardia2' 11-11
EDH 11-11
PiusX 11-10
Noav 11-10
Saturnus 11-8

Laren 11- 3
Quintus 11- 3
Tweede Divisie
PSV-Rapiditas 14-20
AAC-deGazellen 14-11
UGHV-Herschi/V enL 2 21-19
SVM-BlauwWit2 17-18
Batouwe-UDI 16-20
Stand
de Gazellen 9-15
AAC 9-14
PSV 9-12
SVM 9-12
Kwantum BlauwWit 2 8-10
Rapiditas 9-10
UDI 9_ 8
Batouwe 8- 5
UGHV 9- 2
Herschi/V enL 2 9-0
Derde Divisie
Bergeyk-Jupiter 12-15
Meteoor-Apollo 29-21
Tremeg-Aristos 20-16
Blerick-DVC 20-17
Vios-Holbox/Swift 2 25-14

Stand
Meteoor 9-14
DVC 9-13
Blerick 9-13
Jupiter 9-11
Holbox/Swift 2 9-11

V en L makkelijk langs Hellas

Blauw Wit
plichtmatig

Van onze sportredactie

BEEK - De handbalderby tussen
Kwantum Blauw Wit en Bevo HC
was voor beide ploegen belangrijk.
De thuisploeg diende de aansluiting
met de subtop te behouden en de
gasten uit Helden vechten voor
klassebehoud. De toeschouwers in
Beek zagen echter geen boeiende
partij handbal. Met 23-14 (13-6) ging
de overwinning naar de ploeg van
Guus Cantelberg.

Bij de thuisploeg speelde Paul Coe-
nen vanwege een enkelblessure niet
en Raymond Steyvers maar zeer
kort. Jacques Josten keepte dege-
lijk. Hij speelde zonder het boks-
masker van Arnold Vanderlijde, de
lange keeper ondervond toch teveel
hinder van het te beperkte gezichts-
veld. Josten had een zwaardere
wedstrijd verwacht: „Bevo heeft de
punten hard nodig, dus jeverwacht
een gelijkopgaande pot. Maar door
ons gedegen spel in de laatste tien
minuten voor rust sloegen we een
kloof die Bevo niet meer te boven
kwam".

Wil Bakker, de getergde coach van
de Heidense hekkesluiter, kon na
de wedstrijd maar een conclusie
trekken. „Te gehaast en zonder zelf-
vertrouwen gespeeld. Open kansen
missen, dat kun je je niet permitte-
ren. We hebben geen speler dierust
kan brengen. Met Wil Jacobs in het
midden had ik met deze ploeg al
veertien punten gehaald".

Regilio Tuur
slaat weer toe

NEW VORK - Regilio Tuur heeft in
New Vork zijn ongeslagen record
als profbokser gehandhaafd. De
kleine vedergewicht uit het nabij
Rotterdam gelegen Hoogvliet ver-
sloeg in zijn achtste partij de Ameri-
kaan Juan Muriel over zes ronden
op punten. De jury was unaniem in
zijn beslissing. Het was de eerste
maal dat Tuur een partij over de vol-
ledige lengte bokste. Zijn voorgaan-
de zeven duels won de in de Ver-
enigde Staten wonende Nederlan-
der door knock out, opgeven van
zijn tegenstander of interventie van
de scheidsrechter.

Na teleurstellende 15-19 nederlaag legen PSV

Herschi/V en L kan
titel wel vergeten

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

GELEEN - In de zaalhandbaleredi-
visie bij de dames verloor Herschi/V
enL gistermiddag met 15-19 van het
Eindhovense PSV. Omdat koploper
Aalsmeer met 22-19 van OSC won
bedraagt de voorsprong van Aals-
meer op V en L nu al vier punten.
Holbox/Swift werd nog wat vaster
op de laatste plaats gedrukt. De
Roermondse ploeg verloor met 15-
-22 van Quintus.
Voor de dames van Herschi/V en L
lijkt het seizoen voor wat betreft de
titelaspiraties voorbij. Die conclusie

trok V en L-trainer Piet Kivit na af-
loop van het zo teleurstellend verlo-
pen duel tegen PSV. „We liggen nu
uit derace voor de titel. Hadden we
Aalsmeer bij kunnen benen dan
hadden we hier in Geleen misschien
nog een kans gehad. Die hebben we
ons vanmiddag laten afnemen".
Na de schitterende 23-11 zege in
Amsterdam op Niloc werd veel ver-
wacht van V en L. Ofschoon PSV
een angstgegner is moest ook dat
varkentje gewassen kunnen wor-
den. Maar hoe hard was de realiteit.
V en L speelde een slechte wed-
strijd. PietKivit: „Het was niet best.
Helemaal geen collectief. Ze gingen
allemaal op de individuele toer. Ik

heb de hele week er op gehamerd
hoe we Christa Thorsen, hun ge-
vaarlijkste speelster, moesten af-
stoppen. Dat ging van meet af aan al
fout. Ook de beide keepsters zijn
daar debet aan. Zij fungeerden niet
als ruggesteun voor hun ploeg".

Na een gelijkopgaande openingsfa-
se liep PSV tussen de twaalfde en
twintigste minuut van 3-3 uit naar
4-7. Via twee treffers van Natasja Ki-
vit en een van Ingrid Segers kwam
V en L voor rust nog langszij.

Na de pauze was het snel bekeken
met V en L toen PSV weer drie doel-
punten uitliep. V en L holde achter
de feiten aan en kon niet meer dich-
terbij komen. Trainer Piet Kivit tot
slot: „Ik kan niets zeggen over de
werklust van mijn ploeg. Die was
prima. De gevestigde orde faalde
helaas. Dan breekt een te smalle ba-
sis op. In de pauze hoopte ik nog dat
we de wedstrijd naar ons toe kon-
den trekken maar na rust was het in
feite binnen een minuut al over".
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OPRUIMING BIJ DE MEUBELBOULEVARD
j

y^ ~^^ T^y "~~*\. -v -n. .*-- >v Wij zijn verplicht een deel van onze huidige collectie tegen
[meubel BOULEVARPj N/^ \^~"" ~^X^ \ STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN op teruimen. Dit om

p^r---rr'—\T T" n _ /, - v^ ~X /^- plaats te creëren voor onze nieuwe collectie 1990. Dit levert

f^\J^\ C\\[ \ ■*■) I i a DU U _T\ |yl|il TIJDELIJK voor u financieel een groot voordeel op.

~~L^j__ J_ "' ~—T—-K^JÜ^^jS I 111 1~1 Mllli "1 r^\ Fen bCZOek aa" °nZe MEI BELBOLLEVARD met **n *t«»*ale ver-
~-J~~J~—-^^SgliHC^rJ -' l—J _.-j—-L——L i^-f koopoppervlakte van 10.000m 2is voor u ALTIJD demoeite waard.
■TTrr- __^ '*M^.l2kßE^B^^fcilF^l[^^^^.^t^-—- Want u vindt er alle soorten meubelen zowel KLASSIEK als~ ■ i-^m^^tr-^-j . '~ ' B'g^'^^ MODERN in diverse PRIJZEN, STIJLEN, HOUTSOORTEN en

BEKENDE MERKEN zoals: ALPING. BENDERS/BENCH,_
jmr^r-»^ TTkT^^- w* +r^*%r r^ -w-^^t w^> CASTELUN, GELDERLAND, HENNIE DE JONG, YOUXG IN-MEUBELBOULEVARD René Pans *>~

"NAT,ONAL'METAFORM-"PPASTOenEen LEO'

Wij beschikken over 100 GRATIS PARKEERPLAATSEN (voor
Cabergerweg 10, Maastricht. Tel.: 043-215585 de zaak)-etn coffeeshop, kindercrèche en lift.

Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen. Noorderbrug helemaal afrijden Tot ziens <>P <te Meubelboulevard
tot aan verkeerslicht, dan rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken M^btb8" .med®werkers
via stadsbuslijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond

Kontakten Klubs

Bobby's Gay Box. Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbelbox

Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02
Sexlijn 10 06-320.323.10

meer meisjes, meer verhalen, meer plezier 50 et p/m

De gouden tip, alleen voor U

Privehuis Michelle
de allerbeste

045-228481 / 045-229680
06-gaycafe limburg

06-320.327.55
In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet

ver weg kunnen wonen. 50 et p/m
Wij zijn al open om 13.00 u. Tussendeuren voorport. aan-

wezig. Div. mogelijkheden. SM-kamer aanwezig.
Madame Butterfly— Hommert 24, Vaesrade, gemeente Nuth.

Sex voor ledereen
Sexofoon Automatic..o6-320.320.11;

Sex'o'foon...o6-320.320.01
Chick contactlijn...o6-320.330.63
Candy contactlijn...o6-320.330.53
Xaviera Hollander...o6-320.320.02

Vrouwen be11en...06-320.321.25
Diana de Koning...o6-320.321.50
Leer en rubber...o 6-320.321.14

Horrorsex...06-320.321.77
Mannen be11en...06-320.321.08

Verborgen micrfoon...o6-320.360.69
50 et.p/min.

Party/Gay-boxen
Partyline 06-320.330.10

Sex'o'foon b0x....06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et.p/min.

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 cm 06-

Rijpe
Vrouwen

320"323"45
Ervaren tante 50 c/m 06-

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.

Homo Live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste!
06-320.330.12 - 50 c/m

Gay Bizar
Geniet mee met Michaël en

zijn bloedhete bellers!
06-320.350.67 - 50 et p/m

Men Only
Luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50 c, m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten,

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

320.325.06
06.320.325.06

Escortservice
045-422685

van 12.00 tot 24.00 uur
Begleit Argen Tur

045-459597
Ab 12.00 bis 24.00 uur

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12- 50 c/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

bem.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

045-326191
Escortservice. All-in.

"Exclusief"
Industriestr. 13, Kerkrade-W

van 12.00 tot 24.00 uur
045-413887

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

Escort Debby
dagelijks van 20 tot 04 u.
All-in tel. 045-451614. -Peggy privé
Ma.-Vr. 11 tot 19 uur
Tel. 04490-74393

Tevens meisje gevr.

'90 tot 't eind
met plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Tel. 04490-45814.

Kathy's S.M.
Heerlijk en discreet. 6 meis-

jes aanw. Club Elle.
Kapoenstr. 29 Maastricht.
Open ma./vrij. 13-23 uur.

Joyce
Privé en escort. Ma-zat.

v.a. 11-24 u. 045-411766 ,
Buro Elvira

Inschrijving en ass. gevr.
Tel. 045-419384.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Escortservice
Mariella maand, t/m

zaterdag v.a. 20.00 uur.
04490-23730.

Anita
l privé met escort. Ook zat.

Tel. 045-352543.

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053 's mor-

gens vanaf 10.00 uur. '

Jaqueline
Nieuw v.a. 10 uur, ook zat.

en zond. 045-721759

’ 50,- ALL IN
Katja, Brigit, Stella,

Monique. 045-423608.

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 ct.p.m.)

Ze deden mee in
een lesbische

pornoshow
die werd verboden, maar bij
ons'mocht alles, zelfs wat in

de show niet mocht....
06-320.329.25 (50 ct.p.m.)
Ze belden wel 4 keer of ze

mochten komen voor
Lifesex

Na 14 dagen onthouding
leefden ze zich uit voor de
micro 06-320.329.24 (50c)

Homo
Knullen ontmoeten elkaar
op een parkeer-terrein. Als
er plots iemand bijkomt is er

even schrik, maar dan....
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)

Gezellige
Dames

charmant, discreet
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Wat gebeurt er,
als Conny plots 3
ontsnapte

knullen in haar tuinhuisje
ziet binnenkomen? Wat

willen ze? 06-320.321.30
(50 ct.p.m.)

Privé Cherry
met 3 nw. meisjes, open: m-
d-w, 10-19 u, d-vr. 10-22 u.

Tel. 045-462805.
Rusteloos dwaalt Anky van

18 jaar door het bos en
ontmoet de macho met de

bizarre
wensen... 06-320.330.17

(50 ct.p.m.)
Hij is werl vaak in gesprek,

rrjaar blijf proberen. De
pornobox

onbeschaamd, maar we1....
eerlijk. 06-320.320.51

(50 ct.p.m.)
SM Ze is afwijzend en hoog-
hartig. Het is allemaal onzin

dat SM. Maar als ze haar
Heer

ontmoet.... 06-320.326.92
(50 ct.p.m.)

Het leven begint bij 40. Ook
het sexleven. Op dew
40plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 ct.p.m.)
Nee toch. Niet hierbuiten

uitkleden
Als er iemand aankomt...
Toch beleeft Wendy die

SGnseitis
06-320.323.85 (50cpm)

homo
Als je2 jongeknullen zo met
elkaar bezig hoort, begrijp je

waar je zelf ook wel naar
verlangt. 06-

-320.326.91 (50cpm)

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.

06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
Zie de foto's van de dames

in Rosie Jan. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33,

100% discreet door
codesysteem.

Waar vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog

heter met elkaarte 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 ct.p.m.)

De super
contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt

dan is er de beste, de
heetste box van NL. op

nummertje 06-320.328.29
(50 ct.p.m.)

Dame zoekt gave jongeknul
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)

De
naturistenbox

Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-
ven te laten zien en te laten
gaan. 06-320.327.88(50c)

Sexgigantenbox
met de dag prikkelender

06-320.325.20
toenemender sexgenot!
sex..lekker - 50 ct.p.m.

Het meisje met de
wondermooie

benen raakt opgewonden
als de man veel meer doet

dan hij mag...
06-320.326.70 (50- ct.p.m.)
Lydia van 18 solliciteert als

gegadigde. Moet 't echt
topless?

Maar dan... gaat ze nog
verder. Alleen hoge hakken.
06-320.326.72 (50 ct.p.m.)

Sm. Een strenge
Heer

en zij ... op hoge hakjes en
met een piepklein tanga'tje..

hete werkelijkheid.
06-320.330.61 (50 Ct.p.m.)

Diana
Escort

045-320343
320323
Escort

045-226565
Koekhappende meisjes! bij

Calcutta
06-320.320.13 ze zijn klein

maar willen groot doen!
LOLITASEX - 50 ct.p.m.

Vera
privé tel. 04754-85818.

nombre hombre
boordevol sex
06-320.320.23

de sexspecialist! dus per-
vers en grof - 50 ct.p.m.

Lekkere meid zkt sexcontact

sex-contact-lijn
06-320.320.33 (50 et pm)

Homokontakt: jongens
zoeken jongens
06-320.325.01 (50 cpm)

Breng ook een sexoffer...!
onze meisjes hebben last

van sexkrampen
06-320.330.59 de

Sexver-
langenbox

50 ct.p.m.
~~di

Sexcultuurbox
06-320.325.14

voor de nieuwe manier van
vreemdgaan! onbegrensde

sex! 50 ct.p.m.
Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel

06-320.321.44 (50cpm)
Op de Tippelbox

sexadvertenties van
hete meiden

06-320.326.66 (50 c pm)
Prettige beweging? mee-

draaien? omwentelen? drif-
tig afwisselen? de

sexcarouselbox
06-320.325.16- 50 ct.p.m.
Zoek je een hete vrouw?
Tippelsexlijn

06-320.330.66 (50cpm)
Homo. Micheal luistert en..
met open mond
06-320.330.88 (50 cpm)

Gevaarlijk lekker! de
sexproduk-

tiebox
06-320.325.34

met zn tienen of apart,
heterosex voortdurend

prettig - 50 ct.p.m.
Jonge lieve vrouw doet het

met
een wilde

06-320.328.02 (50 cpm)
Sex met de buurvrouw en
nog veel erger
06-320.326.01 (50 cpm)

Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-box
06-320.330.01 (50 cpm)

Doordringend dwingend tot
het smeltpunt! vloeibare

sexafspraken! bij de
Sexsensatiebox
06-320.325.36 - 50 ct.p.m.

Flirt-café
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 (50 cpm)
Bij de

Beurtlijn
vloeien spontaan de sex-

geluiden uit de hoorn
06-320.325.33

dus voor overgevoelige
sexoren...? - 50 ct.p.m.

Vreemdgaan, slippertjes
maken! bel

Sexwerkelijk-
heidbox

daar loop je geen blauwtje!
06-320.330.58 - 50 ct.p.m.

Tanja en Wilma
samen in het

fietsen-sex-hok
06-320.328.88 (50 cpm)
Zoek ze uit die kanjers
Sex-afspreek-

band
06-320.330.21 (50 cpm)

Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

Lijn: 06-320.326.33 (50cpm)

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.

Black-erotix bij
Zoenbabwe

06-320.325.22, voor ruim-
vallende lipsmacking!
Heterosex! - 50 ct.p.m.

de sexmafia luistert ook na
06-320.322.77

als jevan afwisseling houdt!
porno, porno - 50 ct.p.m.
Direct snel sexcontact

live-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 c pm)

Recht voor zn raap, voluit,
zonder schroom! dat kan de

Sexgeen-
gezeurbox

06-320.330.57 - 50 ct.p.m.
Sexafspraken

Natasja doet het
met 3 mannen

Keukensex ,
06-320.327.77 (50 cpm)

Op de
bisex-box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er -neer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje... 06-320.328.38

(50 ct.p.m.)
Kil metaal op een mooie

jonge huid. Tina ondergaat
de sensatie van

Geboeide
liefde. Soft SM.

06-320.329.23 (50 ct.p.m.)
Kijk als je het zo doet met

zon blonde
kanjer

krijgt ze er nooit genoeg
van. Makkelijk als je het

weet 06-320.326.90 (50c)

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 ct.p.m.)

Ze dobbelen
om sex. Hij verliest. Heerlijk,
als een vrouw zich zo uit kan

leven
06-320.326.73 (50 ct.p.m.)

Ze kwam voor
Lifesex

en had vertelt dat Soft Sm
haar opwond. Bondage en
gehoorzaamheid. Ze kreeg
het 06-320.330.51 (50 cpm)

Privéhuis
Donna

Tel. 045-227734 / 229718., Tev. ass. gevr.

Contactburo
Yvonne

Vrangendael 154, nabij For-
tuna-stadion. 04490-23203

Ma t/m zon 11.00-24.00*Nieuw, nieuw 5 niey"
jonge meisjes bij

Privé
Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrat

045-425100

De trio-box j
Nee, superjaloers m°e'[r
niet zijn als jevrienden

vriendinnen zoekt op ol'
06-320.327.37 (50 cLpJ!>

Twee jonge
lesbiënes

kwamen er voor uit GeW-
land naar de studio. "^,

naakte waarheid.. warJ?fi.verliefd. Ze doen 't- O"?
320.330.52 (50 et.p-"*''

Kosibare a
BRUipSJAn

I flmïïc hangen. I1 *ftP°d-?onde^Uzou'meigcn-
l^en%lob\eem'pP^gLo'.

0457\9966|
I èplccolos

■MM |HMM Suzuki doet een beperkt aantal automobilisten
een bijzonder voorstel. En wie weet hoort u bij dat
selecte gezelschap.

Het gaat om de grootste kleine auto van Neder-
land. De SuzukiAlto, die vanafvandaag leverbaar is in

__^—~_ .ÜÜ^T^Ï^^""" ' "i"11"""' ut—
een exclusieve uitvoering, die we de GLX Chique

jr pf^**\\ En de Alto GLX Chique doet zn naam eer aan.
Jjr JÊwÈ ""^^IK \\ Hij is zwart-metallic, heeft getint glas, E^

mtJÈ wÈÊÈ B J.V', ■ op dezij-en achterkant, een rechter WÈ^^T/i^Mt

M -.^-Jt^rifl X^f^^^^^mmWWm1ggpr _ WM ÊÊ. u'terlijk afgaat kunnen we u ver- jßLWmmmmmWL^^'^

JÈ «"^-^^^bbö XéS mWÈmm. Am^mWmmmmmmmV mM BW tellen dat u ook heel simpel tot zn innerlijk door-
-SSS: K| [#*v-Bb dringt. Want de Alto GLX Chique heeft een
%-j-r-dii lIIÉVkI BF* 1" 9W bestuurdersstoel die deruV graden kan draaien,ü» Jf' 'M'S* f# tB BP"BB ■ zodat u bijzonder prettig in- en uitstapt.

m I# * - f^fw B^m 11 ktw Nu denktu natuurlijk datal die extra's zich ver-
Br%»,v ?lkW "UB \W\ talen in forse kostenposten, maar het tegendeel is het

m iWÊÊ&W ü mk geval-U betaalt voor de Alto Chique f 14.995,-* en de
JÊ & lwmamM*mkÉÊÊ ifc Suzuki-dealer kan u een financieringsvoorstel doen

m waarbij u voor slechts f 299,-** per maand, zonder
I v <& \-k aanbetaling Chique rijdt. .VmimZ.En misschienmaakt dathetook SUZUKI

wel makkelijk om in te stappen. I—***'
WJÉ^BÊËÈÊËmÈmBÊjH **Finata lening met rente van,14,3%. Ll betaalt 48 maan-

KuQj EIEBArI&St den f 299,-. De 49e maand betaalt u het restant van f 7.250,-.

Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244 Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroeker-
weg 9, Heerlen, 045-724545 H.L.M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215
Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-81917



DEVENTER - Tien dagen voor het
toernooi om de nationale titel 47/2
in Deventer hoorde Raymond
Knoors, dat hij het dozijn spelers
mocht completeren, omdat een van
de gepaatste spelers wegens fami-
lie-omstandigheden verstek lief
gaan. Voor het eerst in de biljartge-
schiedenis werd het kaderkam-
pioenschap, in navolging van het
driebanden, volgens het setsys-
teem afgewerkt. De nieuwe stijl be-
viel Raymond Knoors uitstekend.
„Als je tegenstander een kans laat
liggen, kun je meteen een serie van
75 maken", aldus de kasteleins-
zoon en leerling aan de hotelvak-
school in Heerlen.

„Als je met sets speelt, is de span-
ning is veel groter. Velen zijn bang
een misser te maken, maar ik had al
tijdens het Europees kampioen-
schap libre in België ervaring opge-
daan met de nieuwe formule."

Raymond Knoors, die als eerste
geëindigd was in zijn poule, won in
de halve finales met 2-1 van Otten-
hof (75-45, 9-75, 75-1) en rekende
vervolgens in de eindstrijd be-
kwaam af met Van Beek. Dat lever-
de hem een afvaardiging op naar de
Europese titelstrijd in Angers
(Frankrijk) in maart.

De twee andere Limburgse finalis-
ten in Deventer, Piet Gerrits en Ro-
land Lemmens, die kunnen bogen
op veel ruimere wedstrijdervaring
dan Raymond Knoors, slaagden er
niet in door te dringen tot de eind-
ronde. Lemmens eindigde in zijn
groep als tweede, Gerrits als vier-
de. In Deventer werd tevens geca-

ramboleerd om de titel in het 47/1.
Kampioen in deze spelsoort werd
Ab Korevaar.

" Raymond Knoors, verras-
send debutant.

Zevenentwintigste slachtoffer in woestijnrally

Vatanen geschokt
door dood vriend
in Parijs-Dakar

Me2 j - Ari Vatanen zal weinig
goec ier. ondervinden van zijn zo
'I ri

a*s zekere derde overwinning
e'ste h

rally ParÜs-Dakar. Zondag
27 st ac monsterrit door Afrika het
voe s-achtoffer sinds de eerste uit-
Kas ln 1979- De Finse journalist
Vr-enHa (35)' een Persoonlijke
tebn Van de coureur, verongeluk-
ten ieen botsing in Markala. Salmi-
ven "leld zich bezig met het schrij-
der an een boek over de Finse rij-

dipu.!'1?0 wilde dit jaar de race van
» persuJ>1J volëen- HiJ stapte in een
'OUr-Vl^en in Plaats van het voor devijg" al-sten beschikbaar gestelde

g' In Markala, in het zuid-
botsi n Van Mali' kwam de auto in
Se*-;.ng met dewagen van een plaat-
de i*® bewoner. Salminen overleef-- stUurH onge*uk niet> zÜn Franse be-
'Wb,?er pierre Devaux kwam ersen°eg ongedeerdvanaf.

etl 19RQ11'die de rally eerder in 1987
dag *on, kreeg het nieuws zon-
de efas na aankomst van de zestien-
staptapP.,r te horen. Geëmotioneerd
geot

"ij direkt weer in zijn Peu-om een telefoon te zoeken.

spronen consolideerde zijn voor-
gaardnP de Zweed BJörn Walde-

etappe van zondag, van
(Mali) (Mauritanië) naar Kayes
''Jks v Ste-de de coureurs nauwe-
lirig tn?°r Problemen. In tegenstel-
'nMai Zaterdag' tben het konvoo-
-en Kj; ltaniè door de Nega-pas trok

* 'Jna compleet verdwaalde.

Cirkel
tn.er nen en Waldegaard, de num-
üorjienf 11 en twee van het autoklas-
iti e

"l' reden in regen en zand uren
lipDpn <-lrkeltje. De Fransman Phi-
-Bin v mbergue* derde bij het be-an de rit en ploeggenoot van

Vatanen en Waldegaard, kwam
terdag in grote problemen toen zijn
auto tot halverwege de deuren in
het zand was gezakt en de versnel-
lingsbak leek te weigeren. De
Fransman kwam alsnog uit de
moeilijkheden en vierde dat zondag
met de zege in de zestiende etappe.
Alleen de Belg Jacky Ickx, die de
rally in 1983 op zijn naam schreef,
raakte het juiste spoor niet bijster.

Waldegaard finishte als tiende, met
bijna twee uur achterstand op Ickx.
Vatanen verloor vier uur door het
zoeken.

Bij de motoren legde de Fransman
Gilles Picard de etappe, bestaande
uit twee klassementsproeven, het
snelste af. Het algemeenklassement
wordt aangevoerd door Edi Orioli,
die nauwelijks tijd verspeelde op
zijn naaste concurrent Mas-Samora.
De Spanjaard moet in het slotge-
deeltebijna een uur goedmaken om
te winnen.

Motoren, algemeen klassement: 1. NOrioli
85.31.24; 2. Mas-Samora op 55.28; 3. De Petri
2.30.26; 4. Magnaldi3.05.32; 5. Picco 3.43.00;
6. Picard 4.10.55; 7. Arcarons 4.15.04; 8. Me-
dardo 6.08.34; 9. Rahier 7.02.21; 10. Moreno
10.23.34.
Auto's, algemeen klassement: 1. Vatanen
36.23.34; 2. Waldegaard op 1.07.16; 3. Am-
brosino 3.56.51; 4. Cowan 5.01.17; 5. Shino-
zula 6.30.39; 6. Ickx 10.35.40; 7. Ratet
11.24.26; 8. Porcar 12.08.58; 9. Raymondis
13.00.14; 10. Masuoka 13.50.11.

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN Limburg startklaar

voor wielerseizoen
BERG EN TERBLIJT- Het wie-
lerprogramma in Limburg is be-
kend. Zaterdag presenteerde dis-
trictsconsul Gerrit Scholte in de
Geulhemmermolen de reeks
wedstrijden. Na een drietal trai-
ningsritten, gevolgd door de
clubkampioenschappen in Sie-
bengewald, begint op 1 april het
officiële seizoen met de Ronde
van Neerbeek. De Ronde van
Stem op 7 oktober is traditiege-
trouw de sluitingskoers. De dis-
trictskampioenschappen cyclo-
cross vinden plaats op 24 novem-
ber. Dit gebeurt in Midden-Lim-
burg of Valkenburg.

De Omloop van de Grindmeren
in Maasbracht, die voor de eerste
keer op het programma zou
staan, kan niet doorgaan. De po-
litie kan voor deze wedstrijd
geen medewerking verlenen.
Onzeker over het doorgaan is
ook de Ronde van Wolder/Maa-
stricht op 26 augustus en de
'Honderd van Stem' op tweede
Pinksterdag.
Voor de tweede keer komt een
aantal wedstrijden in aanmer-
king voor de Brand Bier Klim-
merstrofeé, die vorig jaar gewon-
nen werd door Gino Jansen. Dit

keer tellen negen criteria voor dit
klassement mee. Over de samen-
stelling van deze wedstrijden
ontstond tijdens de kalenderver-
gadering enige commotie tussen
consul Gerrit Scholte en organi-
sator van deze wedstrijden, Mi-
chiel Princen. Reden: Princen
heeft namelijk voor dit klasse-
ment een wedstrijd in Beek (Gel-
derland) op 14 juli opgenomen,
terwijl op genoemde datum
eveneens de Ronde van Heyt-
huysen plaatsvindt. Scholte:
„Zoiets zal de wedstrijden in ons
district niet ten goede komen,
sterker nog, zij worden gedeva-
lueerd. Nu is het nog eéh wed-
strijd buiten de provincie, vol-
gend seizoen zijn het er mis-
schien twee of meer. Ik zal in
ieder geval bij het inzenden van
deze kalender naar de KNWU
een bijlage voegen met de ver-
melding: deze wedstrijd, althans
voor dit klassement, geen toe-
stemming te verlenen. Het
woord is dan aan de KNWU."

Michiel Princen wil niettemin
via wedstrijden buiten de pro-
vincie meer cachet geven aan dit
klassement. „Dan is het natuur-
lijk jammer als er dan wedstrij-
den op dezelfde datum in Lim-
burg worden verreden", geeft hij
toe. De criteria dit jaar meetel-
lend voor het Brand Bier klasse-
ment zijn achtereenvolgens:
Berg en Terblijt, Nyswiller, St.
Geertruid, Sweykhuizen, Beek
(Gelderland), Klimmen, Wolder,
St.Pietersberg en Voerendaal.

Wedstrijdkalender 1990 (P is profs, A is
amateurs, J is junioren, N is nieuwelin-
gen, D is dames, L is Liefhebbers en V is
veteranen):
4, 11 en 18 maart: trainingsritten in res-
pectievelijk Geleen, Obbicht en Heyt-
huysen (alle categorieën); 25 maart: Sie-
bengewald clubkampioenschappen (A.
J. N. L. en V); 1april: Neerbeek, A.J.N;
7 april: Hel van het Mergelland, A-top-
competitie, Amateurs clubcomp, J. N.
D; 8 april: Geleen, Bedevaartronde, A.
J. N. L. V. D. en J; 15 april: Broeksit-
tard: A. J. D; 16 april: Stem, A. J. N. L.
V; 21april: Amstel GoldRace; 22april:

Gulpen. A.J.N.L.V; 29 april: Berg en
Terblijt. A.J.N.L V; 30 april: Maas-
bracht. A. J. N. L. V; 6 mei: Wielerom-
loop Onderbanken in Mergelbeek. J. en
L. of Beek, Districtskampioenschap-
pen, beiden onder voorbehoud; 13 mei:
Nyswiller, A. J. N. V; 20 mei: Heerlen.
A. J. N. L; 24 mei: Obbicht, A. J. N. L. V;
26 mci en 27 mci: Aankomst Olympia's
Ronde in Valkenburg en Beck. met
voorwedstrijden; 27 mci: Heer, lande-
lijk jeugdtoernooi; 28 mci: Buchten, A.
L. V; Z juni: Omloop van de Maasvallei,
J. N. D; 3 juni: Ronde van Limburg, A: 4
juni: Beek, Districtskampioenschap-
pen, onder voorbehoud; 9 juni: Bruns-
sum, A. J. N; 10 juni: Well. A.J.N. L. V;
17 juni: St. Geertruid, A. N. D; 23 en 24
juni: Nationale kampioenschappen
(plaats nog niet bekend); 1 juli: Sweik-
huizen, A. J. N. L. V; 7 juli: Gennep. A.
J.L. V; 8 juli: Schinveld: A. J. N; 11 juli:
Sevenum. A. J. N; 14 juli: Heythuysen.
A. en J; 15 juli: Heerlen, A. J. N; 21 juli:
Neer, A. J. N; 22 juli: Omloop van
Noord-Limburg; 27 juli: Simpelveld. P;
28 juli: Elsloo. P; 29 juli: Nuth, A. J. N.
L. V; 31 juli: Parmingen. P; 1 aug: Lin-
ne, P; 4 aug: Drielandenomloop. A; 5
aug: Haelen, A. J. N; 8 aug: Maastricht.
Pen A; 10,11 en 12 aug: Omloop van de
Mijnstreek. A; 17 en 18 aug: Aankomst
Ronde van Nederland resp. in Maas-
tricht en Gulpen; 18 aug: Lottum. A. J;
19 aug: Klimmen, A. J. N. L. V; 25 aug:
Weiten. A; 26 aug: Wolder, A. J. N L. V
D; 1 sept: Amstenrade. L. V. J; 2 sept:
Urmond, L. V. en Recr; 8 sept: Maas-
tricht, Nederlandse studentenkam-
pioenschappen; 9 sept: Maastricht, GP
Toine Gense op St.Pietersberg; 15 sept:
Valkenburg. J. en N. semiklassieker; 16
sept: Voerendaal. A. J. N. L. V; 23 sept:
Wessem, A. J. L. V; 30 sept: Eygelsho-
ven, A. J. N: 7 okt: Stem, A. J. N. L. V.

sport

Marti ten Kate sterke winnaar halve marathon Egrnond

Carla Beurskens vormvast
Van onze medewerker

EGMOND - Carla Beurs-
kens en Marti ten Kate heb-
ben hun vroegtijdige af-
vaardiging naar het EK ma-
rathon in Split volledig
waargemaakt. Beiden kwa-
men als winnaars tevoor-
schijn uit de»klassieke halve
marathon van Egrnond aan
Zee. Na haar zege in de ma-
rathon van Hawai zette Car-
la Beurskens ook in de race
over het strand en door de
duinen haar beste beentje
voor. Zij finishte na 1 uur 13
minuten en 25 seconden
met ruime voorsprong. Jo-
landa Homminga en Joke
Kleijweg, die respectieve-
lijk als tweede en derde
over de eindstreep kwa-
men, maakten het Neder-
landse vrouwensucces
compleet.
Bij de heren moest Ten Kate moest
alles uit de kast halen om de onbe-
kende Youssouf Doukal uit Dji-
boeti voor te blijven. De uitstekend
lopende Doukal had het 'spoor-
boekje' niet goed gelezen en begon
daarom te vroeg aan zijn eind-
sprint. Aldus kon Ten Kate hem
enkele honderden meters voor de
aankomst passeren.

In de eerste helft bepaalde een acht
man sterke kopgroep het beeld:
Ten Kate, Doukal, Vermeule, de
Belgen Vanderherten en Hagel-
steens, de Hongaar Borka, de Deen
Jörgensen en Cor Lambregts, die
een verrassende progressie toonde.
Door het hoge tempo van Vermeu-
le, Doukal en Ten Kate brak de

groep na twaalf kilometer in twee-
ën. Vermeule moest enkele kilome-
ters verder ook afhaken in de strijd
om de zege.

Eigenlijk verloor Doukal door een
taktische blunder. Hij had het par-
cours niet goed verkend en begon
daarom veel te vroeg aan zijn eind-
sprint. Cor Lambregts weerde zich
goed in de tweede groep.
Hij werd zevende, maar kwam nog
te kort om in de spurt echt gevaar-
lijk te worden. Lambregts: „En nu
maar hopen dat de stijgende lijn
doorzet. Misschien loop ik zondag
alweer een halve marathon in Bar-
celona."

Halve marathon Egrnond, heren: 1. Ten
Kate 1.03.32; 2. Doukal 1.03.36; 3. Vermeule
1.04.12; 4. Vanderherten 1.04.24; 5. Borka
1.04.38;6. Hagelsteens 1.04.51; 7. Lambregts
1.05.03; 8. Jörgensen 1.05.46; 9. Deputat
1.05.48; 10. Dahl 1.05.58; 'dames: 1. Beurskens 1.13.25; 2. Homminga
1.14.56; 3. Kleijweg 1.16.20; 4. Van Schup-
pen 1.17.39; 5. Nielsen 1.20.19.
Margraten, 10.8 km, heren: 1. Maas (Kim-
bria) 34.21; 2. Dodemont (Simpelveld) 34.30;
3. Van der Boom (Unitas) 34.32; 4. Schoon-
brood (Unitas) 34.35; 5. Thimister (Maas-
tricht) 34.41; 6. Delaunay (Bel) 34.54;
dames: 1. Ploemen (Achilles Top) 44.25.

’£WarU ten Kate en Youssouf Doukal, hier nog samen op het strand. In de slotfase strafte Ten<xtc een taktische blunder van zijn rivaal kordaat af.

Nieuwe sponsor
Bergklimmers

STEIN - Wielerclub Bergklimmers
uit Stem heeft een nieuwe sponsor.
Meubelhandel Wenmaekcrs uit
Maaseik is een vierjarige verbinte-
nis aangegaan met een optie voor
een vijfde jaar met de actieve wie-
lerclub uit Stem. Dit zei waarne-
mend voorzitter Jo Smeets zater-
dagavond tijdens een drukbezoch-
te jaarvergadering van de club. De
officiële voorstelling vindt plaats
op zaterdag 17 februari bij genoem-
de meubelhandelzaak in Maaseik.

Trainerscarrousel

" WEERT - Leo Beerendonk heeft
zijn contract bij hoofdklasser Wil-
helmina'oB met twee jaar verlengd.

" TREEBEEK - Ad van Lierop
blijft ook volgend seizoen trainer
van derdeklasser Treebeek.

sport kort

" MADRID - De Nederlandse af-
vaardiging naar internationale
zwemwedstrijden in een Madrileens
25-meterbad is met elf overwinnin-
gen uit het water gekomen. De
meest opvallende verrichtingkwam
op naam van schoolslagspecialist
Michaël van Rijn, die dit jaar Ron
Dekker concurrentie moet gaan
aandoen. Van Rijn won zowel de 50
als de 100 meter schoolslag in res-
pectievelijk 29,55 en 1.03,65.

" DEN HAAG - Polar Bears, hofle-
verancier van de Nederlandse wa-
terpoloselectie en dientengevolge
dit seizoen titelpretendent, is bij het
internationale toernooi om de Chal-
lenger Cup in Amersfoort net iets
tekort gekomen. In de finale verloor
de ploeg uit Ede, die in de eerste
vier wedstrijden alleen een punt
had afgestaan aan de verrassende
combinatie van de organiserende
vereniging AZ&PC, met 10-11 van
CN Barcelona.

" INZELL - Wintertriathlon, 30 km
langlaufen, 20 km hardlopen en 40
km schaatsen: Mannen: 1.Krauwel.
2. Puyk, 3. Hopman, 4. Koks, 5. Ste-
vens. Vrouwen: 1. Vlasveld.

Roemeense
voetballers
trefzeker

PARIJS - Omstreden Roemeense
voetballers kunnen volgende
maand in Keulen hun schoenen van
eremetaal op komen halen. De uit-
reiking van de gouden, zilveren en
bronzen schoen, voor de beste
schutters van Europa, wordt dit jaar
bizar als nooit tevoren. Op 5 februari
worden in Keulen de Roemenen
Dorin Mateut en Marcel Coras ver-
wacht. Romario met zijn negentien
doelpunten in het seizoen 1988/89 is
een kleine jongen in vergelijking
met de produktiviteit van de Roe-
menen. International Mateut scoor-
devoor Dinamo Bukarest 43 keer en
komt in aanmerking voor de 'gou-
den pantoffel. Zijn collega Coras,
van de inmiddels opgeheven Buka-
rester club Victoria, maakte 36 tref-
fers en krijgt zilver. Atletico Ma-
drids Braziliaan Baltazar is derde
met 35 doelpunten. Met het Roe-
meense duo en hun clubs is echter
iets aan de hand. Dinamo en Victo-
ria waren voor de revolutie van de-
cember door het volk gehate vereni-
gingen. Politieclub Dinamo onder-
hield nauwe banden met de Securi-
tate, de veiligheidsdienst van de
geëxecuteerde dictator Ceausescu.

Rini Wagtmans
ploegleider

Van onze verslaggever
MAARN - De Nederlandse wieler-
profs van de Spaanse formatie Ali-
mentos d'Espagna, onder meer Pe-
ter Harings, krijgen bij wedstrijden
dichtbij huis Rini Wagtmans als
ploegleider. Manager-trainer Albert
Stofberg en Wagtmans bereikten
daarover zaterdag een akkoord. De
Spanjaard Perurena is in de grote
koersen, zoals de Tour en Vuelta, de
ploegleider.
Stofberg, bij het NK veldrijden in
Maarn: „Wagtmans is onze kle-
dingsponsor. Zo doen we allemaal
wat voor elkaar. Vorig jaarzat ik bij
al die wedstrijden in Nederland,
België en Noord-Frankrijk zelf ach-
ter het stuur, t^aar ik heb daar nu
minder tijd voor gekregen.
Wagtmans is een perfecte vervan-
ger. En wat ook meegenomen is, hij
heeft natuurlijk een goede band met
een jongen als Johan van der Vel-
de."

" Overigens is niet Rudi Jongen, zo-
als abusievelijk in de zaterdagkrant
werd vermeld een van de verzorgers
in de PDM-ploeg, maar Rudy Berg-
hmahs uit Ospel/Nederweert. Jon-
gen is dit jaar in dienst bij Panaso-
nic.

Uitbreiding
dressuur in
paardesport

BERN - De internationale paarde-
sport federatie FEI zal tijdens de al-
gemene ledenvergadering, die van
26 tot 29 maart in Bern wordt gehou-
den, voorstellen de grote titeltoer-
nooien voor de dressuurruiters inte-
ressanter te maken door ze uit te
breiden. Het bestuur wil de deelne-
mers aan het Europees- en wereld-
kampioenschap om twee titels laten,
strijden, behalve in de Grand Prix
Special ook in de kür op muziek.

Het laatste onderdeel is sterk in de
belangstelling gekomen door de in-
voering van de wereldbekerwed-
strijden, waarvan de finale dit jaar
in Den Bosch (15-18 maart) wordt
gehouden. Het kampioenschap
voor equipe's blijft gewoon op het
programma, nieuw is wel - als de
vergadering ermee instemt - de toe-
lating van vier in plaats van drie rui-
ters of amazones per land voor de
inviduele evenementen.

Het is nog onbekend of genoemde
wijzigingen al in de zomer kunnen
worden doorgevoerd bij de wereld-
kampioenschappen in vijf hippi-
sche disciplines in Zweden.

Knoors kampioen
nieuwe stijl

" MAASTRICHT- De Braggarts uit Heerlen werden in de
Limburgse basketbalderby (Overgangsklasse B) tegen het
thuisspelende Kimbria menige keer bestookt. Uiteindelijk
verliet het bezoekende team toch zegevierend de Geussel-
thal: 70-74. Foto: WIDDERSHOVEN.
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Gezondheid
„Ik deed precies eender als in vorige
jaren en toen behaalde ik op de weg
toch ook resultaten", luidde het ver-
weer. „Het feit, dat ik opeens geen
klassieker kon winnen had daar
niets mee te maken. Ik kampte nog-
al met met mijn gezondheid en bo-
vendien kan er altijd eens een jaar
zijn waarin je tevergeefs het grote
succes najaagt."
Van der Poel benadrukte, dat hij
heus op tijd gas terugneemt. Ook in
het huidige winterseizoen. „Ik ben",
zei hij, „pas laat begonnen met cros-
sen. Tot in de maand december
kwam ik amper negen keer aan de
start. Meestal in Frankrijk waar ik
graag rij omdat de parcoursen mij

liggen en ook omdat men daar een
deelnemersveld heeft, dat in de
breedte sterk is. Naarmate de da-
tum van het NK dichterbij kwam,
ben ik mijn voorbereiding speciaal
op de titelstrijd gaan afstemmen."

Stage
Hij deed dat in de voorbije week on-
der meer met slechts twee keer drie
kwartier crossen op een zelf uitge-
zocht parcours in gezelschap van
streekgenoot Kees Hopmans, die
sinds vorig jaar prof is in de ploeg
van Hennie Kuiper. De rest van de
training speelde zich af op de weg.
„Aan loopoefeningen deed ik in de
aanloop naar het kampioenschap
weinig. Dat had ik een week gele-
den tijdens een stage in de-Franse
Alpen reeds genoeg gedaan", aldus
Van der Poel. „De specifieke trai-
ning in het crosswerk is vooral
noodzakelijkom de techniek op peil
te houden en te verbeteren."
Zijn kansen in het WK, dat op 4 fe-
bruari in Gexto (Spaans Basken-
land) wordt gehouden slaat hij hoog
aan. „Het mag er wat mij betreft
best een modderpoel zijn", voegde
hij er aan toe. „In de aanloop naar de
titelstrijd neem ik zondag deel aan
een wedstrijd in Frankrijk en een
week later in het Zwitserse Wetzi-
kon."
Van modder was gisteren in Maarn
geen sprake. Er was bijna alleen
zand. Niks voor een gelegenheids-
crosser als Maarten Ducrat, die
reeds na een (!) minuut staakte. Wel
iets voor de bijna 39-jarige Reinier
Groenendaal, die zich in dergelijke
omstandigheden in zijn element
voelt. „Als het buitenland ook dit
soort parcoursen had, zou Groenen-
daal nog een veel mooiere erelijst
hebben dan hij reeds opbouwde",
zei Van der Poel.
Bovendien, een eventuele overwin-
ning van de renner uit Sint Mi-
chielsgestel had de feeststemming
te zijnen huize nog vergroot, want
een dageerder was zijn amper 18-ja-
rige zoon Richard Groenendaal als
kersverse amateur zegevierend uit
de titelstrijd voor genoemde catego-
rie te voorschijn gekomen.
Niet Groenendaal senior ('ik ging

zowel in het begin als in de laatste
ronde op precies dezelfde plaats
over de kop'), maar zijn streekge-
noot Frank van Bakel ging overi-
gens bij de profs als een furie van
start. Hij nam zelfs meer dan vijftien
seconden voorsprong. Henk Baars,
vooraf kanshebber nummer een ge-
noemd, ging in dit geweld ten on-
der. Martin Hendriks eveneens.

WK-selectie
bijna rond

MAARN - De Nederlandse ploeg in
het wereldkampioenschap cyclo-
cross, dat op 3 en 4 februari in Gexto
[Spaans Baskenland) wordt gehou-
den, staat zowel bij de profs als ama-
teurs voor vijfenzeventig procent op
papier. In beide categorieën moet
nog de vierde man worden aange-
wezen. Bij de profs starten Adrie
van der Poel, Frank van Bakel en
Henk Baars. De vierde man wordt
gekozen uit het trio Reinier Groe-
nendaal, Huub Kools, Martin Hen-
driks. Bij de amateurs zijn Richard
en Frank Groenendaal alsmede Ed-
ward Kuyper aangewezen. De vier-
de man wordt Jo Martens of Ton der
Kinderen.

Sterven
Van der Poel: „In de eerste ronden
had ik weliswaar het gevoel alsof ik
aan het sterven was, maar deson-
danks verontrustte het offensief van

Frank van Bakel mij niet. Het tra-
ject was overzichtelijk en de ene
strook liep parallel met de andere.
Zodoende kon ik, naarmate de wed-
strijd vorderde, aan de gelaatstrek-
ken van de koploper zien dat hij het
steeds moeilijker kreeg. Moeilijker
dan ik. In gezelschap van Reinier
Groenendaal heb ik de kloof kun-
nen overbruggen. Ik heb trouwens
het gevoel alsof ik de hele wedstrijd
in mijn eigen tempo ben doorge-
gaan; de concurrentie ging nu eens
harder en verloor vervolgens weer
terrein. Als Van Bakel zegt, dat ik in
tiet wiel van mijn medestrijder kon
blijven zitten heeft hij het mis. Wij
knapten het werk gezamenlijk op".

Van Bakel, die in de slotfase werd
afgehaakt en vanaf dat moment al-
leen nog maar zijn bronzen plak
moest veilig stellen, dacht er niette-
min anders over. „Groenendaal
gunde mij de titel niet. Uitgerekend
hij, die altijd het meeste kabaal
maakt over de inbreng van wegren-
ners in ons wereldje, verleende Van
der Poel alle steun. Ik wil hiermee
dienszege niet kleineren, want hij is
gewoon de beste van ons allemaal
en ik gun hem straks ook de wereld-
titel, maar de gebeurtenissen deden
mij toch pijn". Commentaar van
Groenendaal: „Ik reed voor mijn
eigen kans. Dat mag toch zeker nog
wel?"

sport.

'Cyclocross bijft ideale voorbereiding op wegseizoen 1

Van der Poel schiet 'zandhazen' af
door wiel verheesen

MAARN - „Ik weet ook wel", zei Adrie van der Poel, „dat mijn
ploegleider en de sponsor een overwinning in een klassieker
meer op prijs stellen dan een nationaal kampioenschap cyclo-
cross, maar ik doe dit werk ten enemale graag. Bovendien vindik het een ideale voorbereiding op het wegseizoen". In iedergeval, de zandhazen van het vaderlandse veldrijderskorps,
Reinier Groenendaal en Frank van Bakel, werden door de
schoonzoon van ex-Tourcrack Raymond Poulidor naar de ere-
plaatsen verwezen.

Na het prolongeren van de nationa-
le titel rekende Adrie van der Poel
af met de veronderstelling als zou
hij extra geprikkeld naar Maarn zijn
gekomen omdat hij revanche wilde
nemen op chef d'equipe Godefroot,
die de winterse activiteiten van zijn
kopman een te zware belasting had
genoemd. Godefroot kwam tot deze
conclusie toen het wegseizoen 1989
voor Van der Poel niets anders dan
één grote mislukkingwerd. De man
in kwestie echter is het met de visie
van de ploegleider bij Weinmann
nooit eens geweest.

" Adrie van der Poel: ,}*
heb het gevoel alsof ik &
hele koers in hetzelfde templ
ben doorgegaan." „

Foto: DRIES LINSSP

hetweekeindevan..... de pastoor
door harry muré

ROERMOND - Als scheidsrechter eiste hij bij een duivelse
overtreding drie weesgegroetjes penitentie. Dat was goed
voor negentig minuten aflaat. „Ber Lejeune stond in de goal.
Ik was reservekeeper. Daarom zei Harry Ehlen: 'Ga jij maar
grensrechteren'. Toen de scheidsrechter uitviel, kreeg ik de
fluit." Met de zegen van monseigneur Moors. „Hoe vaker je
onder het volk komt, hoe beter, vond die. Trouwens, Jo Gij-sen zou er ook geen probleem van hebben gemaakt." Zonderdwaling doorliep hij het arbitrale seminarie van Theo Boos-
ten. Zijn eerste wedstrijd was Eikenderveld 6- RKHBS 7 'ofzoiets. De plaatselijke derby's waren hem op het lijf ge-
schreven, Maasniel-Leeuwen en Laura-Hopel. Daar liet hij
zelfs de hoogmis voor schieten, want Jos Schmeits is een
voetbaldier, pro ecclesia et pontifice.
Hij woont aan de Godsweerder-
straat in Roermond, maar dat is
dan ook de enige sacrale link, de
corpus op het consoletje aan de
wand van het flatje niet meege-
teld. De leesmand puilt uit van
Vl's en scheidsrechtersbladen.
Het brevier zal wel ergens in de
kast liggen, met keurig daar bo-
venop de kersverse, gouden
KNVB-speld. Die gebruikthij als
bladwijzer. Het geloofverzet ber-
gen. Daarom liepen zijn derby's
ook nooit uit de hand. Hoewel...
„Bij Grathem-Heel heb ik toch
twee waarschuwingen moeten
geven. Ik stond onder druk, ge-
weldige ambiance. Ik arriveerde
pas om kwart voor twee, op de
fiets, ik had me in de weg ver-
gist." Dat was even doortrappen.
„Ik moest op tijd zijn, want om
vier uur begon het lof."
Voetbalvandalen verdienen op
zijn minst het vagevuur. „Op het
veld is het gelukkig niet geweld-
dadiger geworden. Rivaliseren-
de dorpen, dat had je vroeger
ook." Toch is er verschil. „De
spelers zijn mondiger geworden.
Twintig jaar geleden accepteer-
den ze alles. Nu vragen ze tekst
en uitleg. Dat vind ik goed, maar
dan wel via de aanvoerder." Als
het om kardinale punten gaat.
De video van het Liesdek-inci-
dent heeft hij 'wel twintig, dertig
keer teruggedraaid. Hij is er nóg
niet uit. „Ik heb Marcel meege-
maakt op de trainerscursus. Een
emotionele jongen, zo ken ik
hem niet. Sorry voor Kees Jans-
ma. Wat die presteerde op de te-
levisie, was beneden alle peil. De
TV-journalistiek is in het geval
Liesdek insinuerend te werk ge-
gaan. Dat bevordert de agressivi-

teit." Volgens Jos Schmeits riekt
de rechtspraak van de tuchtcom-
missie naar ketterij. „TV-beelden
kunnen dienen, zeggen ze, als
aanvullend bewijsmateriaal,
maar dat gaat in de zaak Liesdek
niet op. Er is niets geconstateerd
tijdens de wedstrijd. Er valt dus
niets aan te vullen."
Hij is, althans in sportief opzicht,
de midvoor van de FC Jo Gijsen
en speelt een-tweetjes met Wim
van der Valk. Aan betonvoetbal
heeft hij geen boodschap. „Sport
moet communicabel blijven."
Zijn voetbaltenue is het kazuifel
en zijn shirtsponsor de heilige
Jozef. Net als de paus kust hij
voor de aftrap de Limburgse
loss. „Het mooie van het voetbal
zit 'm in de doelpunten, van 1-3
naar 4-3 met een einduitslag van
6-5. Dat zeg ik ook altijd tegen de
trainers bij de dipoma-uitreiing,
Jo Bonfrère, Mario Elevëld,
Chris Körver, ik heb er heel wat
afgeleverd. Je moet proberen zo
veel mogelijk doelpunten te ma-
ken. Het zoeken naar systemen
om het scoren te voorkomen, is
een heilloze weg." Wat dat be-
treft is Jos Schmeits het eens
met 'apostel' Sef Vergoossen.
„Wie niet durft te verliezen, kan
nooit een winnaar zijn." Dat is
haast evangelisch.
Sittardenaar Jos Schmeits (47) is
hoofdbestuurslid van de KNVB
Afdeling Limburg. Dertien jaar
was hij voorzitter van de com-
missie die de kaderopleidingen
en trainers- en scheidsrechters-
cursussen herderlijk behoedt.
Omdat zelfs een kapelaan niet
het eeuwige leven heeft, gaf hij
de arbitrale pet over aan Frans
Houben, 'een man zonder kapso-

nes. Wegens promotie tot pas-
toor kreeg de gewaardeerde eer-
waarde vorige week als voorzit-
ter het 'ite missa est' plus gouden
speld, maar hij blijft aan de bal.
Bij de voetbalclub van de Sint
Servaasparochie in Nunhem -
'Het enige terrein in Limburg
zonder reclameborden, want die
zouden het prachtige, bosrijke
complex detoneren' - en bij de
voetbalbond in Nieuwstadt,
waar hij namens de Diocesane
Limburgse Sportbond diepte-
passes geeft als adviseur. Anno
domini heette dat 'geestelijk ad-
viseur', een job die hem nader is
dan de toog. Net als een sacra-
ment. Dat gaat er ook nooit meeraf.

Roomse sport, kapelaans, bis-
schopsbekers en bedevaartron-
den, daar heeft Limburg zich ja-
ren over opgewonden. Het is al-
lemaal afgeschaft - had u ge-
dacht - want na honderd jaar
KNVB heeft de Nederlandse ka-
tholieke sportfederatie, de NKS,
nog altijd een dikke vinger in de
pap. Katholiek zijn en sport, wat
heeft dat in godsnaammet elkaar
te maken? „Alleen al de clubna-
men, RKTSV, RKONS, probeer
dat eens te veranderen. Dat heeft

met de geschiedenis te maken, je
kunt het niet uitvlakken. Er is
geen pastoor meer te vinden,
maar zelfs in deze tijd is nog
steeds achtennegentig procent
van de Limburgse clubs lid van
de NKS. Het gaat ook meer om
de ideële kant. In de jeugdoplei-
ding is niet het hakballetje van
belang, maar het pedagogische
voorzetje, het sportieve gedrag."
In de profane processie van de
sport viert de verafgoding hoog-
tij. „De NKS waakt over de ethi-
sche aspecten die liggen in het
humanitaire vlak. Doping, sport
en commercie, sport en demo-
cratie. De technici in de sport-
bonden zijn nogal vlug verblind
door de prestatie. Onze inbreng
bestaat uit het stimuleren van ac-
tiviteiten die niet leiden tot afta-
keling van de sportbeleving. Je
reikt een visie aan. Dat heeft
niets te maken met geloofsver-
kondiging."
Limburg heeft volgens Jos
Schmeits sowieso altijd de spits
afgebeten. „Toen Gied Joosten
in 1954 in Le Caveau in Geleen
het profvoetbal uitvond, zat daar
toevallig ook rector Boijmans
bij. En nu loopt Limburg weer
voorop." Er staan grote verande-

ringen op til. „Straks verdwijnen
de grenzen. Het Limburgs ama-
teurvoetbal zal worden gecon-
fronteerd met de legale vormen
van betaling in Duitsland en Bel-
gië. Als jekiest voor niet betalen,
dan moetje consequent zijn. Dat
is helaas niet haalbaar, er zal al-
tijd onder de tafel door worden
betaald. Het ronselen van ama-
teurspelers zal blijven bestaan,
maar je zou er iets aan kunnen
doen door de afstand tussen
profs en amateurs te verkleinen,
in de vorm van een tussenklas-
se." Jos Schmeits is daar voor-
stander van. „Als betalingen lei-
den tot technische verbetering
van het produkt voetbal, moet je
die weg kiezen."
Het huidige systeem is schijnhei-
lig. „Jaren geleden hebben we,
alweer in Limburg, een rapport
ontwikkeld dat de jaarlijkse
"overschrijvingen wilde beper-
ken. Amateurs zouden slechts
om de twee of drie jaar van club
mogen veranderen. Dat plan
bleek onuitvoerbaar. We wonen
in Nederland met een grote vrij-
heid van handelen." Dus gebeur-
de er niets en intussen voorziet
een beetje amateurclub zich op
de 'transfermarkt' van een ex-
prof. „Als iedereen zegt dat zon
speler wordt betaald, en hij le-
vert bovendien geen prestatie,
dan leidt dat tot irritatie in de
spelersgroep. Het scheppen van
een model naarDuits ofBelgisch
voorbeeld lijkt me een betere op-
lossing."
Jarenlang was Jos Schmeits in-
cognito, dus zonder zon opval-
lende toog met boordje, scheids-
rechtersrapporteur in het be-
taald voetbal, van Roda tot en
met PSV. Nu doet hij alleen nog
de mensen van de overgangslijst,
Fortuna 2 tegen MW 2. Bij ge-
brek aan beter nam hij in het
voetballoze weekeinde zijn toe-
vlucht tot Holbox/Swift. „Ik had
Bert Bouwer al zó lang beloofd
dat ik eens naar het handbal zou
komen kijken." Het is waar-
schijnlijk bij een bliksem-visita-
tie gebleven, want hij moest ook
nog 'even afscheid nemen als ka-
pelaan in Linne', met als zij-
sprongetje een bonte kennisma-
kingsavond in Nunhem, 'het
mooiste voetbalveld van Lim-
burg. De scheidsrechterszijn ge-
waarschuwd.

" Jos
Schmeits,
gewaardeerde
eerwaarde.

Foto: JAN
PAUL KUIT

Richard Groenendaal:
zo vader, zo zoon

Van onze verslaggever
MAARN - Richard Groenendaal,
een jongenvan achttien en je maakt
hem niets meer wijs. Vorig jaar nog
als junior wereldkampioen in het
veld, winnaar van belangrijke wed-
strijden op de weg en gekroond als
de meest beloftevolle sporter van
dit land. Nu, in een van zijn eerste
wedstrijden als amateur direct al
nationaal cyclocrosskampioen op
een manier, die bijna griezelig supe-
rieur was voor een jongen van zijn
leeftijd.
Maar Richard Groenendaal komt
natuurlijk uit een goed nest. Hij
heeft bovendien meer talent dan va-
der Reinier ooit heeft gehad. In dat
opzicht zijn die twee haast niet te
vergelijken, ook al wil de buitenwe-
reld dat zo graag. „De inbreng van
mijn vader is erg klein", aldus de
zoon.
Richard Groenendaal besliste de
strijd door een bliksemstart en door
als enige speciale brede banden te
monteren. Tot grote vreugde ook
van de kersverse amateur-sponsor-
formatie Teleflex, die de activiteiten
op 1 januari is gestart en nu al een
kampioen op het podium had. Het
duurde dan ook lang voordat het
rood-wit-blauw over de sponsortrui
werd aangetrokken.

De Limburgse amateurs lieten het
in de strijd om een podiumplaats af-
weten. Noël van derLeij de bestge-
klasseerde. De kampioen van twee
jaargeleden (die zijn plaats in de na-
tionale selectie al enige tijd geleden
verspeelde) werd negende met ruim
vier minuten achterstand. Ben Slen-
ter (15de) en René Kulhmann (17de)
hadden nog een paar minuten meer
moeten prijsgeven.
Van der Leij: „Ik was al ontgoo-
cheld bij de start. Van de vijfentach-
tig deelnemers mocht de nationale
selectie zoals altijd op de eerste rij
plaatsnemen. Oké, maar daarachter
stonden ook nog eens de beste twin-
tig uit een regelmatigheidsklasse-
mentvan wedstrijden in Nederland.
Ook daar was ik niet bij, omdat ik
meestal in het buitenland koers. Ik
ben nog redelijk ver gekomen. Op

een gegeven moment reed ik in Z*S
de of zevende stelling. Geloof &£
het kostte veel kracht om vanuit <£achterhoede nog zo ver te kortI*'1*'
Het brak mij naderhand op. Zond*p
rij ik nog in Ettelbrück. Daarna 'het veldritseizoen voor mij ten el
de."
Het blijft met de Limburgse veld» "ders, net als vaak op de weg, wac
ten op de grote doorbraak. UiW .
deringen bevestigen de regel. 1

NK cyclocross
in cijfers

MAARN - Uitslagen Nederlands kam-
pioenschap cyclocross:

"Profs: 1.Adrie van derPoel 1.09.48; 2. Rei-
nier Groenendaal op 13 sec; 3. Frank van
Bakel 0.30; 4. Kools 0.42; 5. Baars 2.16; 6.
Hendriks 5.03; 7. Tolhoek op 1 ronde; 8. Jac-
ques van derPoel; 9. Schalkers; 10. Mackay;
11. Akkermans; 12. Jan Siemons; 13. Hop-
mans; 14. Dekker; 15. Luyks. Gestart: 25
man. " Amateurs: 1.Richard Groenendaal
1.03.12; 2. Edwin Kuyper op 1.24; 3. Frank
Groenendaal 1.32; 4. Martens 1.53; 5. Der
Kinderen 2.30; 6. Gerritsen 3.11; 7. Burgers
4.17; 8. Luppes 4.24; 9. Van der Leij 4.34; 10.
Van Doorn 5.27; 15. Slenter 6.08; 17. Kuhl-
mann 6.37. Gestart: 85 man. " Junioren: 1.
Niels van der Steen 48.23; 2. Erik Boezewin-
kel op 20 sec; 3. Bart Boom 0.28; 4. Leijten
1.07; 5. Broeren 2.07. " Nieuwelingen: 1.
Arno van Zandbeek 35.07; 2. Van de Broek
op 1.23; 3. Van de Biggelaar 1.28. " Vetera-
nen: 1. Klaas Stobbe 41.42; 2. Van de Wete-
ring op 51 sec; 3. Gijsbers 1.06. " Liefheb-
bers: 1.Ariesen 40.13; 2. Hans Boom 1.01;3.
Kuyvenhoven 1.14. " Dames: 1. Natascha
den Ouden 43.06; 2. Nicolle Leijten op 43
sec; 3. Trudy van de Elzen 0.48.

Belgische titel
voor Danny de Bie
OVERIJSE - Het Belgisch pA
kampioenschap cyclocross We jgewonnen door Danny de Bic. N 3uur en 12 minuten passeerde hij °finish met 1.46 voorsprong op #»
land Liboton. Verdere klasseringl,
Messelis op 1.52, 4. Lambrechts.'
De Brauwer.

Yannick Noah
terug aan top

MELBOURNE - De succesv
tennisspeelster in het nu twee vjz,
ken oudejaar is Natalja Zvereva. "fSovjetrussische behaalde h3*tweede toernooizege. In Sydn1-*
versloeg zij de Oostenrijkse Barb3f*
Paulus na een moeizaam begin 'drie sets. Eerder zegevierde Zve1*?
va in Brisbane. Bij de mannen
de tweede geslaagde come-ba^binnen twee weken te zien. Vief'-'
vorige week Thomas Muster in A°
laide zijn eerste toernooizege na cc
lange blessure, in Sydney kee*' d
Yannick Noah terug aan de top-
De Fransman versloeg in de eil1*
strijd de Westduitser Carl-U?^Steeb in drie sets. Het was de eerS'
overwinning van de Fransman .',
ruim twee jaar. Voor Noah telde n 1
alleen de toernooizege, voor h*-1'
waren ook de triomfen op Iv*v
Lendl en Aaron Krickstein verhe
gend.
Boris Becker zal geduld moete
oefenen bij zijn streven de Ope
Australische kampioenschappen °'zijn naam te schrijven. Paul H»3

huis, zijn tegenstander in de eers
ronde, bereikte met zijn partner <J,
lad Bloom de finale van het dubb*^spel van Auckland (Nieuw-Zeela n
en zal zich pas in de loop van ma3^dag in Melbourne vervoegen. V.,
Nederlands/Israëlische verloor &$
teren in de eindstrijd met 6-7 en "^van de Amerikanen Jones en Van
Hof.
Het duel tussen Haarhuis en Beek*-?
staat op zijn vroegst voor dinsd3'

op het programma. Torn Nijsse
start vandaag tegen Jonsson.
Rob van Oppen leed in de Durt-\
Sonderklasse met Schwarz W"^*Ahlen een 5-4 nederlaag bij Rl* 1.,
Leverkusen. In het enkelspel v'e,)
loor Van Oppen met 6-3; 7-6 ("'*
van Banderman. In het herendi*
bel was de uitslag 6-3; 6-2 in het fl*
deel van Van Oppen en zijn partf
Frank Dieser.
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