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Nederlandse
hockeysters
ereldkampioen

ifttLEN - Het Nederlands da-ittockeyteam heeft dit weekein-
ntoor gastland Australië met 3-1
inslaan voor de derde achtereen-
j ftde keer de wereldtitel ver-t **■ De ploeg werd het afgelopen
êj'oor het grootste deel sterkver-tö en begon daardoor zeker niet
:lïVoriet aan het toernooi. Gaan-de Werd echter duidelijk dat de
nWe bondscoach Roelant Olt-s een zeer sterk nieuw elftal ge-
lord had.
p de finale tegen de Olym-
P. kampioen Australië begon

'■;pe zeer sterk. Door goals van
JFle.en De Ruiter kwam Neder-pop een 2-0 voorsprong, Hawkes

'■I Vervolgens voor Australië iets
$■ Na een hevig offensief vanItalië bracht Van der Ben voor
lerland de definitieve winst bin-

" Zie verder pagina 11

het weer

i^N TOE ZON
,*Pressie, diehet afgelopen

,einde boven Nederland
ls weggetrokken. De zon

' *ich vandaag wéér wat

' r «ien. De middagtempe-
j
lr loopt op naar circa 16

?en. De wind is meest ma-
Jn kracht en komt uit rich-
'fn tussen west en noord-

' " De minimumtempera-
Voor de komende nachtaagt ongeveer 8 graden,

j actuele informatie be-
.elde het weer in Limburg
1» bellen 06-91122346
Vï>AAG:
,°I»: 05.47 onder: 21.26
*n °p: 01.26 onder: 08.38
ftGEN
'°I»: 05.45 onder: 21.27n °p: 01.58 onder: 09.49

Geen spoor van
ontvoerde baby

Van onze verslaggever
ROERMOND - De negen maan-
den oude baby Dennise Grutter
uitKessel is na drie dagen inten-
sief speurwerk nog steeds niet
terecht.

Inmiddels zijn wel ongeveer vijf-
tig tips uit heel Nederland bin-
nengekomen, maar de gouden
tip is er helaas nog niet bij, aldus
de leider van het team hoofdin-
specteur J. Kuypers. Daarvan
kwamen twintig tips binnen na
de uitzending voor de Vara-tele-

visie van gisteravond
Het buurtonderzoek gaat onver-
minderd voort. Bewoners van de
Mariagardestraat, waar de auto
met baby geparkeerd stond, die
tot nu toeniet thuis blekente zijn

moeten nog gehoord worden.
Shirley Grutters heeft gisteren
via deAVRO-radio een smeekbe-
de gericht tot de ontvoerders van
haar dochter. „Breng haar ge-
woon terug, want jullie weten

niet wat jullie iemand aandoen.
Breng haar terug, liefst nog deze
minuut." Gisteravond verscheen
ze ook in VARA's Achter het
Nieuws. In het televisieprogram-
ma riep de moeder de daders op-
nieuw op het kind terug te bren-
gen en het in elk geval goed te
verzorgen. De dader(s) werd ook
gevraagd het kind ergens achter
te laten, eventueel bij een pas-
toor.

Maastricht heeft
'Sintervaos' terug

MAASTRICHT - Maastricht
heeft zijn 'Sintervaos' terug. Met
een indrukwekkende pontificale
plechtigheid heeft kardinaal
A. Simonis zaterdag met assis-
tentie van acht bisschoppen de
Sint Servaaskerk na een tien jaar
durende restauratieperiode op-
nieuw gewijd. Daarmee kan de
St. Servaasparochie na vijf jaar
gebruik te nebben gemaakt van
de Kruisherenkerk, voor de ere-

dienst weer over de eigen kerk
beschikken.
De kerk was zaterdag alleen toe-
gankelijk voor genodigden:
autoriteiten en honderden mede-
werkers aan de restauratie. Na
een drukbezochte zondagse
eucharistieviering trok de Sint
Servaasprocessie door de Maas-
trichtse binnenstad.

" Na de drukbezochtezondagse eucharistieviering verlaat
de geestelijkheid de Sint Servaaskerk voor een processie
door de binnenstad. Foto: WIDDERSHOVEN

Hulp bij opbouw gezonde economie

Bush richt 'democratie
corps 9 Oost-Europa op

WASHINGTON - De Amerikaanse
president Bush heeft in het afgelo-
pen weekeinde het startsignaal ge-
geven voor een 'democratie corps'
dat moet helpen bij het omsmeden
van de Oosteuropese landen tot eco-
nomisch gezonde democratieën.
Het is de bedoeling dat het demo-
cratie corps de activiteiten van
Amerikaanse bedrijven en vrijwilli-
gers gaat coördineren, die willen
helpen bij de opbouwvan de econo-
mie van de landen in Oost-Europa.

Ook 'de expertise die wij de afgelo-
pen twee eeuwen hebben opgedaan
op het gebied van de democratie'
zou via dit corps moeten worden'
uitgevoerd naar Oost-Europa, aldus
de president tijdens een rede in de
staat Zuid-Carolina. Daarbij doelde
hij onder meer op juridische hulp.

Het democratie corps krijgt een
startsubsidie van 300.000 dollar
(600.000 gulden), en zal vanuit het
ministerie van Buitenlandse Zaken
in Washington worden geleid. Maar
het is de bedoeling, zo zei Bush, dat
het corps uiteindelijk zichzelf finan-
cieel bedruipt door middel van gif-
ten van het publiek en hulp van be-
drijven. Het corps zal Amerikaanse
ondernemingen die van plan zijn in
Oost-Europa te werken, assisteren.
Het zal verder het werk begeleiden
van degenen die van plan zijn als
vrijwilliger in Oosteuropese landen
werkzaam te zijn.

Bush kondigde tijdens dezelfde
rede in Zuid-Carolina ook aan, dat
Polen mag rekenen op een soepeler
krediet-regeling dan tot nu toe bij
de aanschaf van Amerikaanse tech-
nologie en machines.

Dreun voor CDU in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en in Bondsraad

Drievoudige winst SPD
Van onze redactie buitenland

DUSSELDORF/HANNOVER- De Westduitse sociaal-demo-
cratische SPD is de grote win-
naar geworden van de deel-
staatverkiezingen in Neder-
saksen en Noordijn-Westfalen
(NRW). In Nedersaksen lost
SPD-lijsttrekker Gerhard
Schröder na veertien jaar
CDU-leider Ernst Albrecht af,
die prompt zijn vertrek uit de
politiek aankondigde. In NRW
wist SPD-leider Johannes
Rau, ondanks een minimaal
verlies, zijn absolute meerder-
heid te behouden. Extreem-
rechts bleef in beide deelsta-
ten ver onder de kiesdrempel.
Voor bondskanselier Helmut Kohl
komt de nederlaag op een zeer on-
gelegenmoment. Zijn op een snelle
eenwording van beide Duitslanden
gerichtepolitiek lijktzijn tol te heb-
ben geëist. In de Bondsraad heeft de
CDU haar meerderheid verloren.
De SPD bezit in het 45-leden tellen-
de orgaan, dat de bevoegdheid heeft
wetsontwerpen tegen te houden, nu
een meerderheid van 23 zetels.

De verkiezingsuitslag in beide
dichtbevolkte deelstaten geldt als
een belangrijke graadmeter voor de
eerstvolgende landelijke verkiezin-
gen. De bondskanselier noemde de
nederlagen dan ook 'pijnlijk en te-
leurstellend. Wanneer deze lande-
lijke verkiezingen zijn, is nog ondui-
delijk. Aanvankelijk werd de datum
van 2 december genoemd, maar in
Oost-Berlijn gaan stemmen op om
voor januari 1991 verkiezingen voor
héél Duitsland uit te schrijven.

Met Groenen
De FDP heeft zich in beide deelsta-
ten boven de kiesdrempel van vijf
procent weten te handhaven. In Ne-
dersaksen zullen de liberalen waar-
schijnlijk toch een stap terug moe-
ten doen. De winnende SPD-politi-
cus Gerhard Albrecht zal voor de
vorming van een kabinet naar ver-
wachting een beroep doen op de
Groenen. Voor de FDP rest dan
slechts de oppositie.

Ook in Düsseldorf zullen de Groe-
nen voortaan in het parlement ver-
tegenwoordigd zijn. Na twee ver-
geefse pogingen wist de partij de
kiesdrempel dit keer nipt te nemen.
SPD-leider Rau heeft echter op
voorhand al laten weten geen be-
lang te hechten aan deelname van
de Groenen aan zijn regering.

De extreem-rechtse Republikaner
zijn in beide deelstatenver onder de
kiesdrempel van vijf procent geble-
ven. Nog geen twee procent van de
stemmen werd op hen uitgebracht.
De verminderde aantrekkings-
kracht van oud SS'er Franz Schön-
huber was in januari in Saarland al
gebleken, toen de Republikaner op
3,4 procent bleven steken, terwijl in
juni vorig jaar landelijk, bij de ver-
kiezing voor het Europese Parle-
ment, nog 7,1 procent was gehaald.

0 Zie ook pagina 3

De Vries wijst
vrije dag op
5 mei niet af

HILVERSTJM - Minister De
Vries (Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid) staat 'niet onwel-
willend' tegenover het pleidooi
van onder meer de vakbewe-
ging voor een vrije dag op' 5
mei. De Vries wil dat het kabi-
net daar de komende weken
een beslissing over neemt.
De Vries ziet wel een paar 'ha-
ken en ogen', zoals devraag wie
moet opdraaien voor de kosten.
Daarnaast is er volgens hem het
risico dat grote groepen werk-
nemers 30 april (koninginne-
dag) en bevrijdingsdag aangrij-
pen om een langere periodevrij
te nemen. „Maar ik vind het een
probleem waar jeniet alleen so-
ciaal-economisch haar moet
krjken en waar het kabinet zich
maar eens over moet buigen,"
aldus De Vries.

GS weigeren op te draaien voor meerkosten isolatie

Conflict provincie
en rijk over 'Beek'

Van onze Haagseredacteur
HEERLEN/MAASTRICHT - Tus-
sen de provincie Limburg en het
rijk is een fors conflict gerezen over

de verdeling van de (extra) isolatie-
kosten die het gevolg zijn van de
aanleg van de Oost-westbaan bij
vliegveld Beek. Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg noemen het in een
brief aan minister Hanja Maij -Weg-
gen van Verkeer en Waterstaat 'on-
aanvaardbaar' en 'een volstrekt on-
redelijke optie' dat de provincie op
zou moeten draaien voor de even-
tuele meerkosten van het isolatie-
programma, dat nu is begroot op
ongeveer 200 miljoen.

Die bepaling, waarvan volgens de
provincie in het overleg met rijk
nooit sprake is geweest, staat in een
briefvan Maij-Weggen aan deTwee-
deKamer waarin zij bericht over het
akkoord over de verdeling van de
isolatiekosten. Deputé Sjef Pleu-
meekers ging gisteren desgevraagd
weliswaar niet zover de provinciale
bijdrage van 15 miljoen gulden aan
het isolatieprogramma ter discussie
te stellen indien het rijk de ge-
wraakte passage niet schrapt, maar
signaleerde wel „dat wij dan een
probleem hebben." In het komende
formele overleg met het rijk over de
Oost-westbaan zal van de zaak een
hard punt wprden gemaakt.

Scenario
Het kabinet besloot onlangs voor de
aanleg van de Oost-westbaan niet
langer op instemming van het
dwarsliggende België te wachten.
Als gevolg daarvan is gekozen voor
een scenario waarin vliegtuigen al
cirkelend boven Limburg moeten
opstijgen. Ook werd bij nachtvluch-
ten gekozen voor de zogenoemde
'Griefahn-norm' bij het bepalen van
de maximaal toegestane geluid-
overlast die in woningen mag optre-
den. Die norm ligt op circa 56 Dba.

De extra isolatiekosten die hiervan
het gevolg zijn belopen volgens de
overheid circa 200 miljoen, maar
volgens tegenstanders van de baan
een veelvoud van dat bedrag. Over
deverdelingvan die 260 miljoen aan
extra isolatiekosten werd medio
april een akkoord bereixt: diverse
ministeries dragen 95 miPjoenbij, de
'gebruikers' van Beek 85 miljoen en
de provincie Limburg nog eens 15
miljoen.

Studie naar
verkorting
dienstplicht

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Op het ministerievan
Defensie wordt gestudeerd op een
verkorting van de dienstplicht met
twee maanden. Volgens de bevel-
hebber der landstrijdkrachten, lui-
tenant-generaal Wilmink, bekijkt de
landmacht of verkorting mogelijk is
zonder kwaliteitsverlies en met zo
min mogelijk kosten.
Wilmink zei dattijdens een vergade-
ring van de Algemene Vereniging
van Militairen. Wilmink weet nog
niet wat een dienstplichtverkorting
zal kosten. Minister Ter Beek (De-
fensie) schatte dat al eens op 150 tot
200 miljoen gulden. Die kosten
vloeien voort uit een snellere door-
stroming van dienstplichtigen. Het
is onduidelijk of Ter Beek tot ver-
korting van de dienstplicht wil
overgaan. De bewindsman heeft
herhaaldelijk verklaard daar niet
veel voor te voelen.

Simons: geld voor
chronisch zieken

DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons van Volksgezondheid stelt
'enkele miljoenen guldens' ter be-
schikking voor chronisch zieken.
Vorige week kondigde de staatsse-
cretaris al aan dat er een speciale
commissie zal worden ingesteld die
de positie van de chronisch zieken
moet gaan bestuderen.
In ons land zijn naar schatting an-
derhalf miljoen mensen langdurig
ziek. Het gaat dan vooral om cara-,
reuma- en suikerpatiënten. Deze
groep is door Volksgezondheid
steeds verwaarloosd. „We hebben
een achterstand in de beleidsont-
wikkeling en zijn danook bezig met
een inhaal-manoeuvre. Met ingang
van 1991 starten we met extra geld
voor de chronisch zieken," aldus de
staatssecretaris.

% Zie ook poging 5
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Pancratiusbank.
een bijzonder aanbod alléén in
deperiode van 17 t/m 31 mei 1990
slechts één jaar vast.
- inleg minimaalf 1000,-
- storten:

" kontant op allekantoren van de Pancratiusbank;
" op giroreknr. 1049670 t.n.v. de SNS Bank -

Pancratiusbank;
" opbankreknr. 85.00.29.236 t.n.v. de SNS Bank -.

Pancratiusbank.
- voor nadere inlichtingen bel 045-716441, toestel 49

oflees onze nieuwe informatiekrant 'Bankpost'

pancratiusbank s
Heerlen: Geerstraat 22.Overige kantoren te: Heerlen, Geleen,
Brunssum, Landgraaf en Kerkrade.

(ADVERTENTIE)

DEZE WEEK, STUNTWEEK

HENDRIKS$BkTEXTIELA<|H
Heerlen, Schelsberg 88. Tel. 045-721124
Sittard, Brugstraat 1. Tel. 04490-15656
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Staal
Fenomenaal en gelikt was het
daarop volgende optreden van

'het vrouwenkoor van de Bul-
gaarse Staatsomroep. Want zo
simpel noemt men in Sofia de in-
middels wereldberoemde 'Mys-
tère des Voix Bulgares'.
Hoewel hun repertoire in wezen
uit dezelfde bron put als die van
A Cumpagnia, namelijks de
volksmuziek, is de Bulgaarse uit-
voering gepolijst.
Met hun stemmen van edelstaal
suizen de vijfentwintig struise
zangeressen door een wereld vol
'dissonante' en toch harmonieu-
ze melodieën. Speels nemen zij
glissandi. En zonder ook maar
over één klank te struikelen da-
veren 'des Voix Bulgares' door
tomeloze toonreeksen. De be-
heersing van de ritmiek is feno-
menaal. Vocale franje blijft be-
perkt tot wat 'kefjes', waarvan er
net iets te veel opklonken. Nog-
maals, geen valse noot over deze
Bulgaarse stemmen. En toch
bleef de voorspelde betovering
uit.

hans toonen

Schokkend
Het thema van Equus is schok-
kend, gebaseerd op een ware ge-
beurtenis in Amerika. Een 17-ja-
rige staljongen, die met liefde zes
raspaarden verzorgde, stak ze op
zekere nacht allemaal de ogen
uit. Zijn rechters zijn er nooit
achter kunnen komen welke re-
den de jongen voor zijn gruwel-
daad kan hebben gehad. Dit in-
trigeerde Shaffer. In zijn stuk
probeert hij daar een verklaring
voor te vinden. Dat stuk is knap
gecomponeerd. Behalve het pro-
bleem van de jongeman, komen
ook de frustraties, de problemen
van diens vader" en moeder en
van de psychiater die hem be-
handelt naar voren. Bovendien
confronteert de auteur zijn pu-

bliek met de controverse natuur-
godsbeleven-mystiek-extase-sek
s en de genivelleerde 'normale'
samenleving.

" Studententoneelvereniging 'Alles is Drama' bezig met de opvoering van 'Equus', het-
avondvullend programma van auteur Peter Shaffer. Foto: WIDDERSHOVEN

Onderhuids
Jacques Lenting bracht zijn rol
van psychiater Martin Dysart
met overtuiging. De tekst paste
hem als een aangemeten pak.
Carlo le Sage, als de staljongen
Alan Strang, droeg zijn tekst on-
derhuids mee en speelde hem
met ingehouden spanning uit.
Als 'binnenvetter' was hij even
sterk als in zijn momenten van
harts tocht, extase, en van
schreeuwende ontreddering.
Alle achting ook voor Stan Kolk-
man en Mariëlle Ploumen als de

ouders Frank en Dora Strang,
die twee geheelverschillendeka-
rakters gestalte wisten te geven.
Een beter type dan Iris Sommer
voor de rol van Jill Mason, het
jonge, roodharige meisje dat op
Alan verliefd is, zouden wij ons
nauwelijks hebbenkunnen voor-
stellen. Ze speelde spontaan, met
de glans van onschuld, waarom
de toneelfiguur vraagt. Jacqueli-
ne Heeremans als de juristeHes-
ther Salomon mocht er zn'n,
maar aan dictie kan zij, vergele-
ken bij de overige spelers, nog
winnen.
De zes paarden uitliet stuk kon-
den vanwege de ruimte niet wor-
den opgevoerd. Het lievelings-
paard van de staljongen 'Nugget'

werd aangepast verbeeld door
Piet Eichholtz, die bovendien
manege-eigenaar Harry Dalton
speelde en ook nog eens als
strandruiter optrad. Marion Hol-
kamp speelde pretentieloos haar
verpleegstersrolletje. Als zwij-
gende bioscoopgangers fungeer-
den Ad Huikeshoven, Johannes
Leertouwer en Rob Melief.

Samenvattend: een sterke pre-
sentatie van een spannend stuk
dat tekstueel aan de spelers zwa-
re eisen stelt. De moeite waard
om ervoor uit je luie stoel te ko-
men! Op 10 juninog te zien in het
LFA-theater 'Klein Carré',
Leyenbroekerweg, Sittard.

mya maas

Nooteboom schrijft
boekenweekgeschenk

AMSTERDAM - De
Auteur Cees Noote-
boom schrijft op uitno-
diging van de Stichting
CPNB het boeken-
weekgeschenk 1991. De
boekenweek, die van 6
tot en met 16 maart 1991
gehouden wordt, heeft
als thema 'Schrijvers op
reis. Het boek van
Nooteboom zal het 56-
-ste zijn in de reeks boe-
kenweekgeschenken.

Sinds 1984 wordt de op-
dracht jaarlijks ver-
strekt aan een literair
auteur. Daarvoor ver-
schilden de boeken-
weekgeschenken in
genre.

Zo zijn er voor 1984 bij-
voorbeeld een detecti-
ve, een prentenboek en
samengestelde bundels
uitgegeven als ge-
schenk. Mensen die in
de boekhandels een be-
dragvan 19,50 gulden of

meer besteden, ontvan-
gen gratis het boeken-
weekgeschenk. Noote-
boom schrijft poëzie,
reisverhalen en romans.
De auteur ontving in
1985 de Multatuliprijs
en werd hem in 1982 de
internationale Pegasus
Literatuurprijs uitge-
reikt. Zijn laatst ver-
schenen boek is de bun-
del reisverhalen 'De we-
reld van een reiziger.

'Alles is Drama' speelt Shaffers 'Equus'

Fascinerend stuk
overtuigend verbeeld

MAASTRICHT - Na dit sei-
zoen een aantal kleinere
produkties te hebben ge-
bracht in het Lösstheater,
Maastricht, kwam studen-
tentoneelvereniging 'Alles
is Drama' dit weekend met
een complete avond-vullen-
de voorstelling. 'Equus' van
auteur Peter Shaffer, is een
fascinerend toneelstuk met
indringende teksten, waar-
van de inhoud menselijke
tekorten signaleert en me-
dedogen oproept.

De studenten hebben zich tekst
en inhoud eigen gemaakt, hun
rol innerlijk beleefd en door-
leefd, waarmee ze hun publiek
ongemeen wisten te boeien. Met
een, voor dit stuk, te kleine
speelruimte en dus ook minima-
le mogelijkheden voor decor,
wist regisseur Marcel Hilwig
wondejf'en te verrichten. Daar-
door kregen de teksten alle kans
om volledig tot hun recht te ko-
men. Als gevolg daarvan stoorde
ons echter het videobeeld, waar-
in de nachtruiter een wit paard
berijdt. Deze toevoeging randde
de pure tekst en de sobere stijl
aan. Het maakte op ons de in-
druk van een stuk kitch in een
kunsthandel. De zeggingskracht
van de acteur moet sterk genoeg
zijn (en was dat ook!) om de toe-
hoorders het beeld van het nach-
telijk bereden paard en zijn exta-
tische ruiter voor ogen te tove-
ren.

kunst/videospoor

Cumpagnia Corsia struikelt geen enkele keer

'Voix Bulgares': fenomaal
maar betovering bleef uit

MAASTRICHT - A Cumpagnia
Corsia. Ofwel vijf verlegen man-
nen en een bleke, soms gesluier-
de vrouw. Met stembanden van
ongeschaafd, eerlijk hout. Om-
dat hun, vaak gepassioneerde
zang qua toon langs elkaar
schuurt, houden de mannen tij-
dens het zingen één oor dicht.
Een 'handige' manier om op toon
te blijven, zeker bij parallelle
kwinten

Deze groep uit Corsica overdon-
derde afgelopen vrijdagavond
een matig gevuld Mccc in Maas-

tricht, waar de laatste dag van
het. Voices-festival werd gehou-
den. Want aan de 'bevroren' Cor-
sicaanse volksmuziek moest me-
nigoor nog wennen. Al uit de po-
lyfoon gestemde 'Agnus Dei' en
'Sanctus' waarmee deze groep
haar in vocale eenvoud gehulde
optreden opende, hoorde je de
mengeling van muziekculturen
op en rondom het tot Frankrijk
behorende eiland Corsica. Van
de Franse invloed viel echter be-
duidend minder te beluisteren
dan van de Noordafrikaanse en
Griekse raakvlakken.

Hoe springlevend deze in de
Middeleeuwen gewortelde zang
anno 1990 nog kan opveren,
kwam treffend tot uiting in 'Mi-
mofunia', een improvisatie tot
slot waarbij leider en voorzanger
Toni Casalonga met het opste-
ken van zijn vingers zijn muzi-
kaal vaak ongeschoolde mede-
vocalistenzowel leidde als inspi-
reerde

MAANDAG

GEWITTER IM MAI (1987-D/OOST)
15.15- 16.50 uur - 95 min - Nederland 1

Marine-officier Leopold keert terug naar
zijn geboortedorp. Hij wordt verliefd op
Regina, maar hij weet niet dat deze al zo
goed als verloofd is met zijn beste
vriend Domini. Regina staat voor een
moeilijke keuze...

LEGAL EAGLES (1986-VS)
20.20- 22.20uur -120 min- Nederland 1

Het mysterie, waarin de excentrieke
dochter van een bij een brand omgeko-
men kunstschilder een bijzondere rol
speelt, moet worden opgelost door een
advocaat en zijn vrouwelijke collega. De
grote vraag is wat er met de schilderijen
is gebeurd die tijdens de brand zijn ver-
dwenen...

DINSDAG

DIE FISCHERIN VOM BODENSEE (1956-D)

20.10 - 21.40 uur - 90 min - Duitsland 2
De opwindendeen ouderloze Maria vist
elke dag op het Bodenmeer om voor
haar grootvader en haarzelf het levens-
onderhoud te verdienen. Zij heeft het
echter niet gemakkelijk met de kwaad-
aardige, concurrentie...

ESCAPE (1980-VS)
21.00 - 22.45 uur - 105 min - Veronique

Dwight Worker wordt in Mexico gepakt
voor het smokkelen van hasj. Hij weet
op ingenieuze wijze uit de gevangenis
te ontsnappen...

WOENSDAG
Z/W: MADE FOR EACH OTHER (1939-VS)

16.55- 18.30uur - 95 min - Nederland 2
Een getrouwd stel moet de nodige
moeite doen om het hoofd boven water
te houden. En krijgt dan ook nog te ma-
ken met bemoeizuchtige schoonouders,
armoede en ziekte...

SALAAM BOMBAY (1988-IND/FR/GB)

20.15 - 22.05uur -110 min- Duitsland 1
De tien jarigeKrishna woont samen met
andere straatkinderen in een bordeel-
wijk in Bombay. Hij raakt bevriend met
een jongeverslaafde dealer en met de
dochter van een hoertje. Hij hoopt als
theejongen genoeg geld bij elkaar te
krijgen om naar zijn moeder terug te
gaan.

THE FALCON AND THE SNOWMAN
(1984-VS)
21.55-00.05 uur -130 min - Nederland 2

In zeer korte tijd maakt Chris Boyce pro-
motie bij het ministerievan defensie. Hij
is aan deze baan geholpendoor zijn va-
der. Daulton is verslaafd aan en handelt
in drugs. Samen met een vriend besluit
hij de positie van Chris te misbruiken en
ultra-geheime informatie te verkopen
aan de Russen.

A STAR IS BORN (1954-VS)
21.55 - 00.35 uur - 160 min - Veronique

Muzikale speelfilm over het plotselinge
Hollywood-succes van een jong ster-
retje en de ondergang van haar oudere
echtgenoot die vroeger een ster was...

O MELISSOKOSMOS(1986-GR/FR/IT)

22.15- 00.15 uur- 120 min - Duitsland 2
Na het huwelijkvan zijn jongste dochter
verlaat de ex-leraar Spyros zijn woon-
plaats in het noorden van Griekenland.
Hij rijdt met zijn vrachtwagen vol bijen-
korven naar het zuiden en zoekt daar
oude vrienden en plekjes op, maar het
weerzien wordt een grote teleurstel-
ling...

DONDERDAG
Z/W: THE TIME OF YOUR LIFE (1948-VS)

20.00 - 22.00 uur - 120 min - Super
Drama met James Cagney, William
Bendix, Wayne Morris en anderen.

VRIJDAG
THE LIFE AND DEATH OF COLONEL
BLIMP(1943-GB)
14.50-17.30uur -160 min- Nederland 1

Clive Candy bevindt zich in Berlijn waar
hij een Duitse spion moet betrappen. Hij

raakt daar bevriend met de Duitse offi
cier Theo. Tijdens de Tweede Wereld
oorlog ontmoeten zij elkaar weer, maai
hu is Theo op de vlucht voor Nazi's.

DANGEROUS WHEN WET (1953-VS)

16.32 - 18.07 uur - 95 min - Nederland 2
Het is liefde op het eerste gezicht tussen
Katy Higgins, die tijdens een gespon-
sorde kanaal-zwemcompetitie-training
in de problemen raakt, en de zakenman
André Lanet die haar redt...

THE STAR CHAMBER (1983-VS)

20.00 - 21.45 uur - 105 min - BRT 1
De jonge magistraat Steve Hardin ge-
looft met hart en ziel in gerechtigheid.
Hij wordt echter op een gegeven mo-
ment belast met de beoordelingvan een
dramatische zaak...

GRUN IST DIE HEIDE (1951-D)
20.15- 21.45 uur -90 min - Duitsland 1

Sonja is de dochter van een gewezen
landgoedeigenaar, die na de oorlog als
vluchteling op de Lüneburgerheide te-
recht is gekomen. De man stroopt daar
uit hartstocht en dat wordt voor zijn
dochter vooral een probleem als zij ver-
liefd wordt op de jachtopziener Rudolf...

SPARKLING CYANIDE (1983-VS)
23.00 - 00.30 uur - 90 min - Veronique

Een Engelsman komt op het spoor van
een moord, die gepleegd is in de hoog-
ste kringen van Pasadena...

FRANCES (1982-VS)

23.05 - 01.15 uur - 130 min - BRT 1
Frances is 16 jaar, knap en briljant. Ze
droomt ervan een goede toneelactrice
te worden...

Z/w: LA CIOCIARA (1960-IT/FR)
23.15 - 00.50 uur - 95 min - Duitsland 2

Uit angst voor bombardementen op
Rome keert in 1943 de weduwe Cesira
met haar dochtertje Rosetta naar haar
geboortedorp terug. Maar ook het berg-
dorp blijft niet gespaard...

EYE ON THE SPARROW (1987-VS)
23.45- 01.25 uur-100 min - Nederland 1

Ethel is blind en ontmoet de blinde Ja-
mes Lee. Ze trouwen, maar kunnen
geen kinderen krijgen. Ethel en James
besluiten kinderen te adopteren maar
worden daarin door alle instanties te-
gengewerkt. Toch lukt het hen, en zijn
zij het eerste blinde echtpaar van Ameri-
ka dat een kind adopteert.

Z/W: WALK SOFTLY, STRANGER (1950-VS)

23.50 - 01.15 uur - 85 min - Duitsland 1
Chris Hale keert terug in het provicies-
tadje waar hij als kind met zijn ouders

heeft gewoond. Hij wordt veri
Elaine die haar leven in een '|
doorbrengt. Zij beantwoordt de'!
lens van Chris...!

recept
Plaatkoek

Benodigdheden: 250 g boter of mar-
garine, 1 el citroenrasp, 150 g witte
basterdsuiker, snufje zout, 250 g
bloem, 1 ei.
Dit is een van derecepten uit het ze-
vende 'kookboek' uit de serie Blue
Band-kookboeken, dat onlangs
werd gepresenteerd. ,

Roer in eenkom de boter of de mar-
garine, de citroenrasp, de witte bas-
terdsuiker en een snufje zout tot een
witte crème.

Zeef er de bloem boven.
Klop het ei los en meng de helft er-
van samen met de bloem door het
botermengsel.
Kneed alles tot een soepele deegbal.
Leg die op een met boter ingevette
bakplaat.

Druk plaat en rol uit tot een lap van
ca. 1 cm dikte.
Bestrijk deze met de rest van het ei.
Bak de plaatkoek in het midden van
een voorverwarmde oven van 200°C- stand 4 - in ca. 25 minuten goud-
bruin.
Laat de koek op de plaat afkoelen
tot lauw.
Snijd in gelijkmatige stukken en
laat deze verder afkoelen.

hub meijer

videospoo
Van maandag 14 tot en met zondag
20 mei 1990
Z/w: alleen in zwart/wit

ZATERDAG

KISS OF THE SPIDERWOMAN (VS/BRA)
\

21.35 - 23.50 - 135 min - Nederia'
In een Latijns Amerikaanse gevj,
worden twee totaal van karakjc
schillendemannen vastgezet. Inlt
ne cel die zij delen zijn ze sterlh
kaar aangewezen... t

DIE FLUSSPIRATEN VOM MISS
(1963-D/l)
20.45 - 22.20 uur - 95 min - Duit&jl

De bank van Helena, een stad 11
Mississippi wordt overvallen ócL
deleider Kelly en zijn mannen....

PLENTY (1985-VS)

23.50-01.50 uur-120 min- Nede
De story van een teleurgestelde
die in de oorlog in het verzet zan

ZONDAG
Z/w: SCARED STIFF (1953 - VS)

15.15-17.00 uur- 105 min - Duitl
Komedie met Dean Martin, Jerry
Lizabeth Scott en anderen. m

STUCK WITH EACHOTHER (VS)
20.15-21.50 uur-95 min-BRT a

In een kleine juwelierszaak in N«
werken Bert en Sylvia. De baas Jtwinkel krijgt op een dag een hal.
tijdens het openen van de kluis-" 0
en Bert besluiten het bedra 'n.
964.000 dollar dat in de kluis ligttr<
len... iUI

Oplossing van zaterd
Horizontaal:
1. v.e.-St.; 4. hoog-leraar; 7. !d
vuur; 9. post-er; 11. bewee o<
12. huis(mus); 13. trap-je; 14. to ïr]
16. dag-kapel; 20. renner; 22. rir
23. bad-meester; 25. stomer; 26. tac
lak; 27. gekkenhuis; 28. rots. fa.
Verticaal: )0
2. etaleur; 3. top-je; 4. houd eft5. loper; 6. A(r)merika; 8. riant j^
10. schijn; 15. verve-loos; 17. a£
18. kolom; 19. ledig; 21. re
23. berin; 24. senor.

puzzel van de da

Horizontaal: 1 tweestemmig gezang; 4
siersteen met donkere en lichtgrijze stre-
pen; 7 vreemde taal; 9 ten bedrage van; 11
boom; 12 met name (afk.); 13 vlaktemaat;
15 praatgrage vogel; 16 herbergier; 19 mu-
zieknoot; 20 voorzetsel; 21 vettig gesteen-
te; 26 dakbedekking; 27 sierlijk dier; 28
hetzelfde (afk. Latijn); 29 schaakterm; 31
nummer (afk.); 32 telwoord; 34 deel van
het gezicht; 35 traag.

Verticaal: 1 'monster; 2 voegwoord; (

sloten; 4 zwaardwalvis; 5 NedefT 1

Spoorwegen (afk.); 6 edelgas; 8 ri'
Frankrijk; 10 spoedig; 12 bloeimaaij^
stad in Duitsland; 15 zijdestaartvoö.
klopje; 18 loterijbriefje; 21 verspied:6
smalle weg; 23 klap; 24 telwoord; 23 'sbaar pelswerk; 29 snijwerktuig; 30
blik; 32 tegenwoordig; 33 voorzetsel &
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Schotwond
Franse gerechtelijke geneeskundigen die de
banden hebben geanalyseerdhebben gezegd
dat de lijkenvan de Ceausescu's in vergevor-
derde staat van rigor mortis verkeerden op
het moment dat zij door een Roemeens arts
na de executie werden onderzocht, hetgeen
betekent dat de Ceausescu's toen al enige
uren dood waren. Ook stelden zij vast dat de
enige zichtbare verwondingen bestonden uit
een enkel schotwond in het hoofd, hetgeen
suggereert dat het echtpaarvan korte afstand
met een pistool zou zijn doodgeschoten.

presidenten blazen oud samenwerkingsverdrag nieuw leven in

Baltischerepublieken
Willen top met Moskou
#LNIUS/TALLINN - De&Porzitters van de parlemen-
'T1 van de drie Baltische Sov-9ttrepublieken, Letland, Li-Püwen en Estland (Anatolijs
prbunovs, Vytautas Lands-J;rgis en Arnold Ruutel), heb-
jfjl. president Michail Gor-T^sjov van de Sovjetunie een
rP van vier' voorgesteld. Zij

" fden dat in een gisteren naar
T°skou gestuurd telegram, zo
TMuidt in goed ingelichte
'P*Jg in de Litouwse hoofd-ig Vilnius. In het telegram
Rgen de drie parlements-
voorzitters, die tevens presi-
Ptt van hun republiek zijn,

3Jp Gorbatsjov 'waar, wan-erer en hoe de ontmoeting van
r vier kan plaatshebben', al-
£s een adviseur van de Li-flpüwse regering.
Lerdag besloten de drie presiden-V 'ot heroprichting van de Balti-
t, ?Raad. Dit orgaan, dat ook voorF. tweede Wereldoorlog bestond,
r^dineert het binnen- en buiten-
L^se beleid van de drie Baltische

in hun weg naar de on-
P.ankelijkheid van de Sovjetunie.
L besluit om het Verdrag van
Fuieid en Samenwerking uit 1934,raruit de Baltische Raad voort-
Rm^ 6' nieuw leven in te blazen,
fv"* genomen tijdens een eendaag-
[l°P in de Estse hoofdstad Tallinn.

Beieven
rel Pfesidenten besloten ook geza-
t, olijke brieven te sturen naar de
residenten Gorbatsjov van de SU
l üush van de VS. De inhoud er-
vp zal pas bekendgemaakt wordenl de brieven in Moskou en Was-
f gton zijn aangekomen, zo zeidenf Qrie presidenten op een perscon-
f e&tie.
re is1 aritse premier Margaret That-
Pin eeft in een brief Gorbatsjov
f verzocht de eis aan Litou-
'6rUi om de onafhankelijkheids-
'n i

ing in te trekken te laten val-

■^ Verderroept Thatcher Gorbats-
e °P onderhandelingen te begin-

'L? met de Litouwse leiders. Dat
ij-tt het Britse dagblad 'The Inde-
! ndent* zaterdag gemeld.

Teltsin
.: Russische radicale politicus Bo-
'chJeltsin heeft beloofd de Balti-
ti|e republiek Estland te zullen
'le^nen, mocht hij tot president van
[Russische Federatie worden ge-
lde Dat maakte de Estse premier
Wh

r Savisaar zaterdag bekend na
Kij ,terugkeer uit Moskou waar hij
4J5aS besprekingen had gevoerd
L Sovjetminister van Defensie
EJ\ltri Jazov, minister van Binnen-
(Ve{tase Zaken Vadim Bakatin en

Turkse betogers
ontkennen
schietpartij

te J^ERDAM- Het Turkse politie-
ke, 2,mité dat zaterdagochtend voor
f
6ft Tvrk s consuiaat in Rotterdam
4a , betoging hield, ontkent dat
■rut " oor betogers met een lucht-

]it)S Pistool is geschoten. „Wij zijn
i bsnl Wust van wat we doen en zÜn
j ien .ut tegen het gebruik van wa-
j^ s m dit soort omstandigheden,"
'fiitA een woordvoerder van het co-a He,

W, Sroep van ongeveer 50 betogers
"riar ',^steerde zaterdag tegen het
K T ancug optreden van de politie
fle mUrlcije op 1 mei. Toen werd een|^J\0nstratie uiteengeslagen en
"ij vfn 00 mensen aangehouden,
hjj. het protest in Rotterdam zijn
ihrf k inSegooid, is het gebouw met
"Lu. besmeurd en zouden twee ko-
£jJnJes met een luchtdrukpistool
ton afSevuurd op de kamer van de
ipow^1 op de eerste verdieping. De
Mn loste daarbij twee waarschu-
wingsschoten. De politie hield zes
l^sen aan.

binnen/buitenland

Frans weekblad:
Ceausescu zou zijn

doodgemarteld

"PARIJS - De Roemeense dictator Nicolae
Ceausescu is gestorven terwijl hij werd ge-

jfjimarteld door soldaten die nummers en toe-
i gangscodes van hem wilden loskrijgen van
ie buitenlandse bankrekeningen, heeft eenFrans blad gisteren bekendgemaakt. Het

weekblad 'Journal du Dimanche' citeert in
?ijn artikel, waarvan de tekst zaterdag aan

dJournalisten werd vrijgegeven, een niet naderP geïdentificeerde functionaris van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken die zei dat

("Ceausescu werd gemarteld nadat hij op 25december door een geheim militair tribunaal
J 'er dood was veroordeeld.

g»Nicolae stierf de marteldood," verklaarde
'°e zegsman volgens het artikel tegenover
Jf*e.e journaüstenvan het blad vlakbij het mi-J'taire kamp waar de Roemeense partijleider

ter dood werd veroordeeld. „De soldaten wil-
~|(Qe drie aktetassen in handen krijgen die de1nummers en toegangscodes van buitenland-se bankrekeningen bevatten," aldus de func-tionaris. „Hij kreeg een hartaanval voor hij
n. gesproken."

De beweringen van de functionaris werden
in het artikel ontkend door vice-premier
Gelu Voican, die voorzitter was van het tribu-
naal dat Ceausescu en diens vrouw Elena ter
dood heeft veroordeeld. Elena Ceausescu
was volgens de bron van.het artikel niet ge-
marteld. Aan de officiële versie van de Roe-
meense regering dat de Ceausescu's voor het
vuurpeloton zijn terechtgesteld was al eerder
twijfel gerezen, en het artikel in 'Journal du
Dimanche' zal ongetwijfeld nieuw voedsel
geven aan het al bestaande wantrouwen.

De officiële videofilm over de terechtstelling

die de Roemeense autoriteiten de wereld in
hebben gestuurd laat zien hoe Elena Ceau-
sescu om genade schreeuwt en haar man
huilt als het doodvonnis is voorgelezen.
Daarop gaat de band over op een beeld van
soldaten die hun geweren leegschieten op
een stenen muur. Door de rook van de gewe-
ren en de hoek van waaruit is gefilmd valt
niet op te maken of er personen tegen de
muur staan.

'Dood gewaande'
Deng sprak

met Moebarak
PEKING - De Chinese leider Deng
Xiaoping heeft gisteren in Peking
een ontmoeting gehad met de Egyp-
tische president Hosni Moebarak.
Daarmee worden geruchten dat
Deng zou zijn overleden ontze-
nuwd. De Chinese leider was drie
maanden lang niet in het openbaar
verschenen.

Anders dan gebruikelijk bij derge-
lijke gelegenheden werden buiten-
landse journalisten gisteren niet
toegelaten in het Grote Volkspaleis,
waar de ontmoeting plaatshad. Over
de inhoud van het gesprek, dat on-
geveer een uur duurde, werden
geen mededelingen gedaan. Vol-
gens president Yang Shangkun had
Deng Moebarak ontvangen als
'oude vriend' en had de ontmoeting
geen officieel karakter.
De 85-jarige Deng trok zich in fe-
bruari terug uit zijn laats,te officiële
regeringsfunctie. Hij verscheen
voor het laatst in het openbaar in fe-
bruari, toen hij een delegatie uit
Hongkong ontving. Hij zou aan kan-
ker lijden. Het gerucht, dat Deng
was overleden, had vrijdag nog een
daling van de prijzen op de Japanse
beurs tot gevolg gehad. Yang zei
gisteren dat Deng in 'zeer goede ge-
zondheid' verkeert.
Moebarak heeft tijdens zijn drie-
daagse bezoek aan China met onder
anderen premier Li Peng en partij-
leider Jiang Zemin gesproken over
de situatie in het Midden-Oosten en
de terugbetaling van een Egypti-
sche schuld aan China.

Drugkartels Colombia slaan toe: 26 doden
BOGOTA - Bij een nieuwe golfvan
geweld zijn zaterdag in Colombia
zeker 26 mensen om het leven geko-
men bij aanslagen met bomauto's in
de hoofdstad Bogota en de miljoe-
nenstad Cali. De politie stelt de
drugmaffia voor de aanslagen ver-
antwoordelijk.

In de hoofdstad ontploften twee
met explosieven gevulde auto's bij

winkelcentra.' Hierbij vielen zeker
19 doden en 80 gewonden. In Cali
vonden zeven mensen de dood toen
een auto explodeerde temiddenvan
een menigte drinkende en dansen-
de mensen. Deze explosie had
plaats vlak bij een voetbalstadion
waar een 'wedstrijd aan de gang was
tussen ploegen uit Cali en Medellin.

Deze twee steden zijn belangrijke

centra van de handel in verdovende
middelen.
In de afgelopen drie dagen zijn in
Colombia bij aanslagen twaalf poli-
tiemensen om het leven gekomen.
De drugbazenin Medellin, dat geldt
als het centrum van de drughandel

in Colombia, hebben een premie
van circa 8.000 gulden uitgeloofd
voor elke dode politieman. Volgens
in Bogota verschijnende kranten
zijn dit jaar al meer dan 70 over-
heidsdienaren gedood in of rond
Medellin dat op ruim 250 km ten
noordwesten van Bogota ligt.

" Bij deze aanslag in een van de winkelcentra in Bogota vielen vier doden. De chaos was enorm

Al 236 doden
door orkaan

in India
NEW DELHI - Het dodental als ge-
volg van de orkaan, die woensdag
de Indiase deelstaat Andra Pradesh
heeft getroffen, is inmiddels opgelo-
pen tot 236. Dat hebbenverschillen-
de Indiase kranten zaterdag ge-
meld.

De reddingswerkzaamheden in het
getroffen gebied worden ernstig be-
moeilijkt door het slechte weer.
Verder worden dehulpverleners ge-
hinderd door de overstromingen die
als gevolg van de orkaan zijn ont-
staan.
De orkaan is volgens deskundigen
de zwaarste die India ooit heeft ge-
teisterd. De wind bereikte op som-
mige plaatsen snelheden van meer
dan 250 kilometer per uur.

Doorbraak
Veertig procent van het
Westduitse electoraat - een
alleszins representatief 're-
servoir' van negentien mil-
joen kiezers - heeft gisteren
zijn keuze bepaald. Het re-
sultaat liegt er niet om: uit de
bus kwam een eclatante
triomf voor de sociaal-de-
moeraten. De heersende
trend, zo blijkt thans, zet ver-

der door. Na overwinningen in Sleeswijk-Holstein, Berlijn en Saar-
land consolideert de SPD haar machtspositie in Noordrijn-Westfa-
len die zij sinds 1966 bezit, en breekt zij door in Nedersaksen.
Vooral de nederlaag in de noordelijker gelegen deelstaat die tot
gevolg heeft dat de CDU in de Bondsraad - vergelijkbaar met de
Eerste Kamer in Nederland - demeerderheid is kwijtgeraakt, bete-
kent voor de christen-democraten een gevoelige klap. De SPD is
nu namelijk in staat haar niet welgevallige wetten tegen te houden
en kan daardoor bondskanslier Kohl het regeren moeilijker maken.
Niet voor niets had CDU-premier Ernst Albrecht in een ultieme po-
ging naderend onheil te voorkomen, de populaire politica Rita
Süssmuth als electorale trekpleister vanuit Bonn naar Hannover
gehaald. Deze tactische manoeuvre miste de gewenste uitwerking.
De hoop van de CDU datKohls voortvarende optreden in het pro-
ces van de Duitse hereniging borg zou staan voor aanvullende
stemmenwinst, is eveneens volstrekt ijdel gebleken. Het lijkt er meer
op dat een niet gering aantal kiezers zich net van de CDU heeft af-
gekeerd, uit vrees een deel van zijn welvaart prijs te moeten geven,
nu Kohl zojuist aangekondigd heeft dat de kosten van de hereni-
ging in hun geheel door West-Duitsland zullen worden opge-
bracht. Al eerder had Kohls toekomstige rivaal in de verkiezingss-
strijd voor de Bondsdagverkiezingen, SPD-lijsttrekker Oskar Lafon-
taine, op meetings in het land ostentatief op dit gevoelige onder-
werp gehamerd. Volgens Lafontaine is met de voorgenomen finan-
ciële operatie de sociale zekerheid van tal van Duitse werknemers
in het geding. Deze kritiek was uiteraard koren op de molen van
SPD'er Gerhard Schröder in zijn strijd tegen Nedersaksens CDU-
premier Albrecht.
Het goede resultaat van de SPD in Noordrijn-Westfalen is ook een
persoonlijke triomf voor minister-president Johannes Rau, wiens
populariteit aan Rijn en Roer onomstreden is en die dan ook tot het
hernieuwde succes heeft bijgedragen.
Voor zijn christen-democratische opponent Norbert Blüm lijkt het
politieke einde in Noordrijn-Westfalen nabij. Blüm die drie jaarge-
leden doorKohl naar Düsseldorf werd gestuurd om de toen ernstig
ontredderde CDU opnieuw in een kansrijke positie te loodsen, is
daar niet in geslaagd en dientengevolge nauwelijks nog te hand-
haven.
Vanuit West- en Noord-Duitsland zijn gisteren duidelijke signalen
naar Bonn uitgegaan. In hoeverre die gewicht in de schaal zullen
leggen bij de eerstvolgende algemene verkiezingen, moet worden
afgewacht. Zoals ook nog te bezien valt of er überhaupt nog wel
Bondsdagverkiezingen zullen worden gehouden. De Duits-Duitse
.ontwikkelingen zijn de laatste dagen immers dermate in een
stroomversnelling geraakt, dat de eerstvolgende verkiezingen wel
eens 'gesamtdeutsche' zouden kunnen zijn. Met al hun specifieke
kenmerken en gevpeligheden van dien. Maar zeker no de uitkom-
sten van gisteren moet Oskar Lafontaine een duel met Helmut Kohl
straks wel aandurven.
Bemoedigend aspect: de ultra rechtse 'Reps' continueerden hun
verlies en lijken definitief op hun retour. F.S.
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Lynchpartij
De Zuidafrikaanse politie heeft
in de provincie Transvaal ze-
ventien jongeren opgepakt die
betrokken zouden zijn geweest
bij een lynchpartij. Een woe-
dende menigte doodde zes
mensen die een traditionele ge-
nezeres had aangewezen als de
moordenaars van een scholiere.

Ongeluk
Bij een verkeersongeval in
Dongen in de provincie Noord-
Brabant zijn een 30-jarige
vrouw uit Nieuwegein, haar
3-jarige dochtertje, haar enkele
maanden oude zoontje en een
3-jarigë nichtje om het leven ge-
komen. De politievermoedt dat
de vrouw in een flauwe bocht te
veel links heeft gehouden,
waardoor ze in botsing kwam
met een tegemoetkomende
vrachtwagen.

EVP
Met één stem tegen heeft de
Evangelische Volks Partij
(EVP) op een congres in
Utrecht besloten de samenwer-
king met PPR, PSP en CPN in
Groen Links voort te zetten.
Een peiling onder de leden had
eerder al uitgewezen dat92 pro-
cent voor blijvende integratie
in Groen Links is.

Staatsgreep
Een poging tot staatsgreep in
Madagascar is gisteren mislukt.
In de vroege zondagmorgen
nam een onbekende groep op-
standelingen het radiostation
over en lietweten dat een 'repu-
blikeinse regering voor open-
baar welzijn' gevormd was.
Maar na vervolgens drie uur te
hebben gezwegen kwam radio-
Madagscar terug in de ether.
Een communiqué meldde dat
de regering van president Di-
dier Ratsiraka de toestand vol-
ledig meester is.

PvdA'ers
Nederland moet ervoor zorgen
dat de Europese Gemeenschap
een nadrukkelijker rol gaat
spelen in het traag verlopende
vredesproces tussen Israël en
dePalestij nen. Dat heeft PvdA-
fraetievoorzitter Wöltgens gis-
teren gezegd na zijn terugkeer
op Schiphol van een bezoek
aan het Midden-Oosten. Wölt-
gens is een week in Israël en
Egypte geweest. Hij zei met zijn
delegatie als 'bezorgde vrien-
den' uit Jeruzalem te zijn ver-
trokken.

(ADVERTENTIE)

Morgenavond in het
Holland Casino Valkenburg!

È iLt GRANDEFÊTE
JAlgi DES AMIS

****^# .^^wil ledere dinsdag is het een beetje
! WM feest in het Holland Casino

|i*ps*f Valkenburg.
Het wordt bij ons dan extra

WSËkmmm WÊ gezellig, let u maar eens op:

" Gratis preuvenemintje met een jjÊdr*^L m\

" Gezellig entertainment en W^ÈSfmuzikale omlijsting. w^Bßr MËÈÈÊmt
Dat wordt dus gegarandeerd 'n fijn avondjeuit! Zien wij u?
Korrekte kleding, een geldig legitimatiebewijs en een minimum leeftijd van_ 18 jaar vereist.

IQLLAND Telefoon 04406-15550.
g\QiiuA Geopend van 14.00-02.00 uur
V^ v a i « i » e u » c Holland Casino Valkenburg, Odapark

In de Holland Casino'skom jeogen tekort!

Maandag 14 mei 1990 "3

(ADVERTENTIE)

In, pakweg, 20 sekonden
regelt u de toezending van

een opmerkelijk
f reklameboekwerkje

Bel nu: 04750-16243.
-o

'Burokrockure met recent vervaardigdkreatiet werk
r5van Limkurgs grootste erkende reklame-aavieskuro.s
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Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
dat vrij onverwachtvan ons is heengegaan, op de leeftijd van 85 jaar,voor-
zien van de h.h. sacramenten, mevrouw

Leonie Suylen
weduwe van

Edmond von den Hoff t
Sittard: familie Consten-Suylen I

Sittard, 13 mei 1990 *Kastanjelaan 8
Corr.adres: Putstraat lA, 6131 HH Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op woensdag 16 mei as. om 11.00 uur in de dekenalekerk van St.-Petrus
(grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond-
mis van dinsdag 15 mei as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.

t
Heden ik, morgen gij Ik heb gestreden, veel gebeden

vreemde ogen zagen het niet
Toch heb ik immer U beleden
U, die meer het hart aanziet

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons
steeds heeft omringd, delen wij u mede dat onverwacht, in het De Wéver-
ziekenhuis te Heerlen, van ons is heengegaan, op de leeftijd van 79 jaar,
onze lieveen zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, overgrootoma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Philepina Johanna
Weijgerse

weduwe van

Jacobus van Groen
In dankbare herinnering:

Echt: E. van Eijk-van Groen .
F.J. van Eijk

Heerlen: H. van Groen
H. Onstenk
en al haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Weijgerse
Familie Van Groen

Heerlen, 11 mei 1990
Corr.adres: H. van Groen
v. Oldenbarneveldtstraat 16, 6415 EN Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 17 mei 1990 om
13.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voornoemd crematorium.
Vertrek naar het crematorium om 12.45 uur vanaf Oude Landgraaf 164te
Landgraaf.
Voor vervoer is gezorgd.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het St.-Gregoriusziekenhuis
te Brunssum; gelegenheidtot afscheidnemen dagelijksvan 17.30 tot 18.30
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te sturen, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

t
Heden overleed in haar slaap, op 12 mei 1990, o*
verwacht, doch niet onvoorbereid, onze geliefd'
zuster, behuwdzuster, tante, oudtante en nicht

An M.A.M. Lennards
* 24-12-1904

Namens de familie:
Jess Lennards
Leo Lennards
Pie Lennards
Fien Lennards-Peeters
Loor Lennards
Ciel Lennards-Slangen
en hun kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kruisherenstraat 202
6041 HK Roermond
De eucharistieviering zal worden gehouden "P
woensdag 16 mei om 11.00 uur in de Onze LieV
Vrouwe Munsterkerk te Roermond, waarna **haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op dfr.-k. begraafplaats Tussen de Bergen te Roermond-
Schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur in d{
kerk.
Dinsdag, tijdens de avondmis van 18.30 uur, word'
voor haar gebeden in bovengenoemde kerk.
An is opgebaard in het mortuarium van het S\'
Laurentiusziekenhuis te Roermond; gelegenheid
tot afscheid nemen van 17.30 tot 18.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hop^
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt b?
schouwd. ;

, i
■f .

Geheel onverwacht en voor onsveel te vroeg, is vï"
ons heengegaan, mijn liefste vriend, onze lieve v*
der en toffe opa

Wolter Everard Johatf
Kuiper

op de leeftijd van 70 jaar.
Wieuwerd: E.M.J.E. van Erkelens

Boxtel: Frits en Monique
Carolien, Hans, Koen

Amsterdam: Wil
Nijmegen: Erik en Thea

David
Colombia: Ellen en Walter

Yuri
12 mei 1990
Wieuwerd 29
8637 VL Wieuwerd
Wol is opgebaard in het uitvaartcentrum Heer IV*
Huis, Grote Kerkstraat 7 te Leeuwarden, wa^woensdag 16 mei vanaf 12.45 uur gelegenheid 1>
zijn afscheid van hem te nemen.
In aansluiting hierop zal om 13.45 uur de crematie
plechtigheid plaatsvinden in het crematoriu^
Leeuwarden, Yndyk 1 te Goutum.
Na de plechtigheid zal in de koffiekamer van h^
crematorium gelegenheid zijn de familie te cond"'
leren.
Vertrek vanaf het Heer Ivo Huis om 13.15 uur.

Enige en algemene kennisgeving
t

Tot onze grote droefenis is, toch nog onverwacht,
van ons heengegaan

Anton Czinege
Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Directie, personeel en bewoners
van het St.-Joseph-rustoord

6411 XE Heerlen, 12 mei 1990
Gasthuisstraat 6
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 16 mei as. om 10.00 uur in de kapel
van het St.-Joseph-rustoord te Heerlen, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
begraafplaats te Imstenrade-Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wj u mede dat op moe-
derdag, 13 mei 1990, is overleden mijn moeder,
mijn schoonmoeder, onze oma, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Anna
Poelstra-Spanjaard

weduwe van

Willem Poelstra
op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
i Betsie en Luciano

Mion-Poelstra
Pasealle, Sandrino
Familie Spanjaard
Familie Poelstra

6431 VZ Hoensbroek, Eikenweg 22
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
woensdag 16 mei om 15.00 uur in de aula van het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10. Bij-
eenkomst in voornoemd crematorium.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid heden, maandag, van 19.00 tot
20.00 uur en dinsdag van 14.00 tot 15.00uur en van
19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar dat wij ze zolang bij ons mochten heb-
ben, geven wij u kennis dat heden van ons is heen-
gegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der zie-
ken, in de gezegende leeftijd van 87 jaar, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante
en nicht

Henriette Catharina
Spits

echtgenote van wijlen

Joseph Hubert Laeven
Schin op Geul: A. Laeven

G. Laeven-Lipsch
Bruisterbosch: M. Laeven
Schin op Geul: J. Laeven

F. Laeven-Jacobs
Noorbeek: A. Hutschemakers-Laeven

J. Hutschemakers
Weiten-Heerlen: A. de Vlieger-Laeven

N. deVlieger
Heer: Th. Raike-Laeven

J. Raike
Bruisterbosch: Ch. Laeven

Simpelveld: B. Engelen-Laeven
A. Engelen

Ransdaal: Th. Laeven
J. Laeven-Coenjaerts

Banholt: M. Willems-Laeven
W. Willems
en al haar kleinkinderen
Familie Spits
Familie Laeven

6311 AG Ransdaal, 11 mei 1990
Spoorstraat 5
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 16 mei
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van deH. Ger-
trudis te St.-Geertruid.
Er is geen condoleren.
Dinsdagavond vigiliedienst om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium Walpot,
Kerkstraat 17A te Eijsden; bezoek dagelijks van
19.00 tot 20.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van

Yolande de Goede
is zaterdag jl. het correspondentieadres foutief ver-
meld.
Dit moet zijn: Molenaarlaan 12, 6132 BB Sittard.

t I
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-

'^^s^n^JTSh^iS^^S^^.
Werner Schmetz

echtgenoot van

Maria Stevens
op de leeftijd van bijna 94 jaar.

In dankbare herinnering:
Thull: Maria Schmetz-Stevens

Schinnen: Math en Anna
» , v, ■*

Schmetz-Cremers
Heerlerheide: Jan en Mien

"n, .. Schmetz-Clement
Thull: Trees en Wim

Wetzels-Schmetz
Oirsbeek: Mia en Michel

Kleuters-Schmetz
Thull: Wiel en Leny

Schmetz-Schumers
de klein- en achterkleinkinderen_ ... oi. *Farm ie Schmetz
Familie Stevens

11 mei 1990
Thull 41
6365 AC Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 16 mei om 11.00 uur in de St.-Dionysius-
kerk te Schinnen, gevolgd door de begrafenis al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Dinsdag as. om 18.45 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

■^^^"^^^^"■l^"^""'^^"""^^^""^^^^^"^^^"

"^^^—HBBMa^oßa^^^.^—
4.

in het huis van mijn vader
is er plaats voor iedereen.
Ik ga heen om voor u
een plaats te bereiden.
Ik zal u niet alleen achterlaten.
Ik keer tot u terug, want
ik leefen ook gij zult leven.

Joh. 14
Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor alle lief-de die hij ons heeft gegeven en met diep respect
voor zijn enorme wilskracht, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve man en onze onver-
getelijke pappa

T *-\ "Ri i/-»!?-ir-»-vUU .JOUL-JVLIJLX.
echtgenoot van

Elly LienaertS
„ . . ,
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 70-jarige leeftijd.* ,Geleen: Elly Buckinx-Lienaerts

Arnhem: Judy en Harrie
Amsterdam: Ans en Chris

Mariëlle en Timo
„.„„i. n.,„i,i„„ÏEüË BSÏÏru„„..,„, ,„ . ,„„„-6165 SV Geleen, 13 mei 1990

Meeuwenlaan 61
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 16 mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk Christus Koning, Kluis te Geleen, waarnaaan-sluitend de crematie in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van onze dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen dinsdag 15 mei om
19.00uur in voornoemde kerk.

■ De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Ge-
leen; gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30tot
18.30 uur.

■————^—^——«1^——J
—^^___mmmmlm^^^^^^^^^m^^^mm
dj <-j L. uuBedroefd hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons bestuurslid, de heer

J-n ir -r^ i ".M. Buckmx
Hij blijft in onze herinnering als een bewogen man
met een grote toewijding voor de ouderen.
Wij wensen de familie veel sterkte.

Kath. Bond van Ouderen
afdeling Kluis Geleen

Enige en algemene kennisgevingB a
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„ . _
~ ... . ,Met droefheid geven wij u kennis dat, toch nog on-

verwacht, van ons is heengegaan, mijn moeder,
schoonmoeder, onze oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

t» ir " -r^ i -i-i
lVlcirlcl JT cLFOnCLIcI

-rj ï

V cJTDLIggJc
«n^..B«„"weduwevan

SerVaaS JOZef VrOenien
Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzienvan
het h. oliesel.

Landgraaf: Jo Vroemen
Annie Wagelaar

Maastricht: Joep en Elsbeth
Tilburg: Guido en Edith

Familie Verbrugge
Familie Vroemen

Kerkrade, 12 mei 1990
r^2H^miSiit;ra

o V* t ~„Fe,llx Ruttenstraat 10
0.5/zk.v Landgraai

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 16 mei as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Martinus te Spekholzerheide-

.Kerkrade, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.. Bijeenkomst in de k«rk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chevre-. mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-I dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30uur.
i^^^mm■^^^«^^^i^^^^^^^^^____

"

F)onlrhp»ti iTaïrra""""ll^^n"L^clllJVUCtuJ-&111S. Voor de zeer gewaardeerde blijken van medelevenby het overlijden van mijn man, onze va^r en ojla
A . . p

y\ "FTI 1 «Cff*Vliu6cl
; betuigen wij aan allen onze hartelijke dank.

Mevr. L. Hilger-Segner
kind en kleinkinderen

Weijenbergstraat 384, Hoensbroek

I i
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij plotseling af-
scheid genomen van mijn lieve man, onze zorgza-
me Vader' br°er' -«oonbroer, oom en neef

Hubertus Joannes
(Hub) Maes

echtgenootvan

Paula Franck
„.. . , , , -..."Hy overleed op de leeftijd van 68 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Spaubeek: P. Maes-Franck
Spaubeek: Harrie Maes

Geleen: Ine Maes
Meerssen: Jacqueline Maes

Spaubeek: Ronald Maes_ .....Fami ?e Maes ,FamilieFranck
6176 AM Spaubeek, 12 mei 1990
Soppestraat 8
_. . ~. ... , , .?e plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
ienis, zal plaatsvinden op donderdag 17 mei omn 00 uur in de st.-Laurentiuskerk te Spaubeek.
Er is geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wórdt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
rj e oVerledene is opgebaard in de rouwmaker van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek; gelegenheid tot afscheid nemen dage-
h-jks van -18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
WÜ dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

—H^^^H^B^a^^KK^^^^
x-i " » "JQlllge en algemene kennisgeving

"f
T , , .

">e hebt je rust gevonden,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijdenmoeten zien en
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Veel te vroeg voor ons, is, na een leven dat was ge-
tekend met liefde, eenvoud, hulpvaardigheid en
zorgzaamheid, kalm en vredig van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

T _,Toy\ S^TTi KO a.±± kJ UJL J.XV

echtgenoot van
AnniP T7anr\f^rVirirtranAllllie VdllUClUUUieil

Hij overleed op de leeftijd van 72 jaar,voorzien van
de h.h. sacramenten.

Spaubeek: A. Strik-Vanderbooren
Geleen: Frans en José

CindyenDanny
Geleen: Jo en Sylvia

Nancy, Wesley, Mandy
Spaubeek: Marlies

Familie Strik
Familie Vanderbooren

6176 EA Spaubeek, 12 mei 1990
Looiwinkelstraat 15„ , ,..De Plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 16 mei om
110° uur in de St.-Laurentiuskerk te Spaubeek.
*r is geen condoleren
Dinsdagavond om 19.00uur wordt de avondmis ge-
houden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.I

"f"'Nooit klagend, nooit vragend;
haar lakten in stilte dragend.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heefl voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven> maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wacht, in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade, van
ons is heengegaan, mijn allerliefste pleegmoeder
en ons aller tante. M■v „ ,

J.VJLa.I lel -L J-Clt-Ild
/T QnnnlrQ\ T-Ton o w-kor-> v»VJ-jenneKej J^aUSIYlcLTin.

Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 90 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Doris Sterk-de Vries

Klaus Sterk- _;, „ Vlcky
6462 GP Kerkrade, 10 mei 1990
Nieuwstraat 107
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 16 mei om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide, ge-
Volgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de overledene
bijzonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chevremont, St.-Pieter-
straat 145, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
ZiJ die£een kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

'
____„__^^_„_ mmmmmm^mmmmmmm^__,,

Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer werd
geroepen, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mÜn vader, onze broer en zwager. TTT ,

SlPTlf? Walr^VPTIJ ö TT t*J.xc*vv^Aj.

weduwnaar van
ïnhanna TTi it-L-otioJUlldlllld JTIUIKeilb

op de leeftijd van 75 jaar.
TIn dankbare herinnering:
Mariet Walraven
Familie Walraven
Familie Hurkens
Caren Mannens

Brunssum, 12 mei 1990
Corr.adres: Mezenstraat 31, 6165 TA Geleen
t-, i u^- -^ _,j- , , x , ~De Ples hüge uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 16 mei om 11.00 uur in de St.-Joseph-
kerk te Passart-Hoensbroek, gevolgd door de be-
grafenis op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Limburgs Dagblad

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog vaJ>
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaanrijden-

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JENIET MAKEN

1fff I WMM'^H Verkeer Nederla1*m. - WïamÊMMi//

lil .<<vPuM

Heidetuin bij uw huis? Tennisbanen om de hoek?
Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?

Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip?
Zet 't groot in de krant, want: -
Je huis in de krant

brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten

De RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG
deed wetenschappelijk onderzoek
naar onze unieke TFM-afslankme-

Mevr. dr. M. Roede concludeert de || lil %k -GOEDE en VEILIGE werking van de ijl liFïïSfllgepatenteerde methode, die in Zwit- I l ; w
seriand ontwikkeld werd. X T i? J^.
Ook u kunt met deze gezondheidsbe- j||j(^^.-
vorderende TFM-methode afvallen fllHlr^op dié plaatsen waar dat nodig is en ij B 1
zo net als andere vrouwen weer een |! ;SV/ ■BW'mooi en jeugdig slank figuur krijgen, il ~Elnj^l \ ■:■:::;:.::
Uw slanke zomer begint met een \ ■>telefoontje met mevr. Extra voor \
een vrijblijvend persoonlijk ge- \
sprek en figuuranalyse. IjV )mrP''
La Belle Helene l/m

TFM-figuurcorrectie-instituut J l ■Custerslaan 29, Landgraaf J. i W
tel. 045-311490 mr 79637

\BIOmarkt
*&' 4 r „ || »
| VOORHEEN "DE OLIEMOLEN" |

Het eten van de toekomst met
de zuivere smaak van vroeger

Laanderstraat 51, Heerlen, tel. 045-719143 (naast Eurotepei)

LimburgsDagbladgpiccolo s
——iT;m'J'.U-IJ.BBnWfgen—

CZZZI r^=)
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KESSEL - Moederdag. Een
feestdag voor alle moeders op de
wereld, maar niet voor Shirley
Grutter (20) in het Noordlim-
burgse Kessel. Sedert donder-
dagavond is ze haar enig kind
kwijt. Dennise, een wolk van een
baby van negen maanden. Als ze
samen met haar vriend Hassan
Kor (22) voor het lege wiegje in
de babykamer poseert voor de
fotografen, barst ze even in snik-
ken uit.

80l staan hun ogen. Duizend
keer hebbben ze het verhaal al
moeten vertellen aan politie en
journalisten. Shirley, die een
kappersopleiding heeft gevolgd
en Hassan, MTS'er electronica,
gingen donderdagavond na een
bezoek aan Hassans zieke moe-
der en een zus van Hassan, nog
even wat eten in een shoarma-
snackbar aan de Maria Gardes-
traat in Roermond.

Dat was even na elf uur. De baby
sliep lekker op de achterbank
van hun goudkleurige BMW in
de reiswieg. De shoarmazaak lag
op een steenworp afstand. Daar-
om maakten ze het kind niet
wakker. Het dochtertje werd in
de afgesloten auto achtergelaten.
Rond half twaalf stapten Shirley
en Hassan de zaak binnen. Nau-
welijks een half uur later liepen
ze beiden terug naar de auto. Al
op een afstand zagen ze dat het
zijruitje van de rechtervoorpor-
tier stuk was. De schrik sloeg
hen om het hart. Shirley zag het
meteen: de baby was weg.

Een portemonnaie, autopapieren
en een dure autoradio ter waarde
van 1200 gulden bleven onaange-
roerd. Ook depampers en Denni-
ses knuffeldier bleven liggen.
Hassan rende naar de dichtsbij-
zijnde telefoon om de politie te
waarschuwen. Die sloeg groot
alarm, maar het omvangrijke on-
derzoek met twintig agenten en
de spaarzame tips hebben tot nu
toe niets opgeleverd.

Inmiddels verkeren vader en
moeder in grote onzekerheid.
Shirley rookt de ene sigaret na de
andere. Hassan blijft zijn emoties
te baas. Waar zou ons kind zijn?
Krijgt Dennise te eten? Wordt ze
wel goed verzorgd? Die vragen
spoken door de hoofden van de
prille ouders die binnenkort wil-
den trouwen.

'Is het een hasjkikker? Of een of
andere gek die een grap met ons
wil uithalen?,' verzucht Hassan
in de woning aan het Meidoorn-
plein te Kessel waar de kinder-
box en de kinderstoel al drie da-
gen leeg staan. 'Ik hoop niet dat
iemand een grap met ons uit-
haalt, want dat is toch welbijzon-
der macaber', zo reageert Shir-
ley.

Een vriendin van Shirley is in-
middels binnengekomen met
een vrouw, die voorheen hun
huis bewoonde. Zij kwam net
van een helderziende, die be-
weert dat de baby leeft en ver-
zorgd wordt door een oudere
vrouw, die inmiddels spijt zou
hebben van de kinderroof. De
helderziende liet ook weten eerst

graag met de politie te willen
overleggen voordat ze aan de
ouders zou vertellen wat ze weet.
Later vertelt ze het verhaal toch
aan Hassan en Shirley.

Bij de politie in Roermond staat
zaterdagavond na het NOS-jour-
naalen het politiebericht over de
ontvoering de telefoon rood-
gloeiend. Al met al leverde het
echter bar weinig op. Slechts een
paar tips kwamen binnen. On-
bruikbaar bovendien. De gouden
tip zat er niet bij. Ook een helder-
ziende bood telefonisch zijn
diensten bij de politie aan. Daar
werd echter nog geen gebruik
van gemaakt. Die worden door
de politie niet serieus genomen.

MAASTRICHT - De Sint
Servaasprocessie die gisteren door
de Maastrichtse binnenstad trok,
kreeg extra luister in het kader van
dewijding van de basiliek, diezater-
dag heeft plaatsgevonden. Prachti-

ge groepen waren daarbij in kleuri-
ge tenues en gewaden, zoals vendel-
zwaaiers, fakkeldragers en bruidjes.
Tot de vijftig groepen die deel uit-
maakten van de processie behoorde
ook de Marche Militaire Notre
Dame uit Walcourt (B) in Napoleon-
tische kledij gestoken.

De processie begon na de pontifica-
le hoogmis in de Servaaskerk, die
werd geconcelebreerd door kardi-
naalLazlo Paskai uit Hongarije, bis-
schop dr J. Gijsen van Roermond
enmgr dr J. Vosx, Weibischof van
Aken.
Maar de zaterdag gold toch als

hoogtepunt van het 'Sint Servaas
weekeinde.Behalve de negen ge

mijterde bisschoppen van diocesen
uit de omgeving waren er het kathe-
draal kapittel, de rectoren van de
Limburgse basilieken en de pas-
toors van de binnenstad die tijdens
de eucharistieviering concelebreer-
den.
Voorzitter H. Hameleers van het
restauratiecomité droeg na zijn
dankwoorden en een terugblik op
de restauratie de sleutels van de
kerk over aan bisschop J. Gijsen.

Kardinaal Simonis zei zich bewust
te zijn van vragen diekunnen rijzen
over de restauratie die 50 miljoen
gulden heeft gekost. Vragen die ge-
steld kunnen worden tegen de ach-
tergrond van de noden in de Derde
Wereld. Kennelijk wilde de primaat
van Nederland de bijeenkomst die
dag van de 8 Mei-beweging in Zwol-
le op voorhand al enige wind uit de
zeilen nemen. „Al zit God niet te
wachten op kostbare gebouwen, hij
wil de mensen wel laten genieten
van de schoonheden van architec-
tuur en akoestiek," zei de kardinaal.
In Ajn brief die werd voorgelezen
aan het slot van de plechtigheid zei
paus Johannes Paulus II zich zijn
bezoek op 14 mei 1985 aan de
St. Servaaskerk te herinneren, wel-
ke kerk hij bij die gelegenheid ver-
hief tot basiliek. De vorige kerkwij-
ding van de Servaas vond plaats op
12 augustus 1039. Ook toen waren
de bisschoppen van dezelfde dioce-
sen aanwezig als nu het geval was.

" Onder grote belangstelling van genodigden, notabelen en medewerkers aan derestauratie, werd zaterdag het borstbeeld van
Sint Servaas getoond. Foto's: widdershoven

- „Voor
g. 2ljn die 15 miljoen de limiet",
t de Limburgse gedeputeerde
jj Meekers. Hij verwacht overi-
jl niet dat de isolatiekosten mcci
fj '00 miljoen zullen bedragen
f £r minder. „De kosten zijn ech-

afgedekt tot een bedrag. *00 miljoen. In de brief aan de
ist er wordt gesuggereerd dat de
Sa n°ger kunnen zijn. Als var
(Jjse zijde dan zon zinnetje
6 >>t ingebracht(waarin de provin
u °or de meerkosten zou moeten
U aaien, -red) is het verstandig
Meteen recht te zetten."

Pc kS- e deputé is dat met de offi-[jjbrief van de provincie nu ge-
r Hij gaat er vanuit dat de zaak

cc is rechtgezet en dat de
U met het ministerie geregeld

orden. Pleumeekers veronder-
(t dat mogelijk 'haastwerk' bij

van de briefaan deKa-
lt, -Je oorzaak is van het opnemen
% t orr»streden passage. Bij het
'er .rie van Verkeer kon hier-
ïh Sisteren geen uitsluitsel wor-

verkregen.

ehtergrond

{kijkt het ABP naar 'de achter-
van de aanvrager. „Of hij in

erleden niet uit huis is gezet

wegens wanbetaling bij voorbeeld."
Asielzoekers hebben door de bank
genomen een nogal specifieke ach-
tergrond. Maken zij ooit kans op een
ABP-woning? „Dat is vooraf niet te
zeggen." stelt Meijs. De discussie of
het voor de overige bewoners van
een ABP-woonwijk leuk is om asiel-
zoekers als buren te hebben, 'speelt
zich op dit moment niet af.

Eind maart wilde het pensioen-
fonds een leegstaande woning in
Brummen niet verhuren aan asiel-
zoekers. Het ABP heeft zelf een
huurder op het oog. „Bovendien
had de gemeente volgens ons niet
alle eigen mogelijkheden uitgeput,"
meent Meijs. De gemeente, die de
ABP-gegadigde geen woonvergun-
ning geeft, vorderde de desbetref-
fende woning. Het fonds reageerde
hierop met een Arob-procedure.
Over het toekomstige toewijzings-
beleid wil de zegsman niet meer
kwijt dan: „Het is mogelijk dat de
Arob-procedure en de eventuele uit-
spraak het toewijzingsbeleid van
het ABP wijzigen."

" Kardinaal Simonis zalfde zaterdag het altaar bij de inwijding van de Sint Servaaskerk

Steun
w UZen er in de brief aan het ka-
-6 overigens ook op dat, zoals
[.^gekomen, het bedrag dat
H jjlnisterievan Economische Za-an de isolatiekosten bijdraagt
ij .^aal 25 procent mag vormen
(^regionale steun die de Ooste-

nog krijgt in de ko-

mende jaren. Economische Zaken
draagt 20 miljoen bij aan de isolatie-
kosten rond 'Beek', dat in dè Weste-
lijke Mijnstreek ligt.

Een belangrijk deel daarvan moet
uit de nieuwe regionale steun voor
de Oostelijke Mijnstreekkomen. De
hoogte van de nieuwe steun (na af-
loop van de PNL-subsidie) wordt
echter pas volgende maand bekend.
GS willen er nu zeker van zijn dat
een te groot deel, en maximaal 25
procent, aan de nieuwe steun aan de
Oostelijke Mijnstreek wordt ont-
trokkken. Als de nieuwe regionale
steun dus bij voorbeeld 60 miljoen
bedraagt, mag maximaal 15 miljoen*
daarvan naar 'Beek' gaan en moet
Economische Zaken de resterende
vijfmiljoen elders vinden.
In verband met de voorgenomen
beëindiging van de afdekking van
de verliezen van 'Beek' op het mo-
ment dat het vliegveld uit de rode
cijfers komt, merken GS nog op te
hopen dat derijkoverheid geen 'on-
nodige belemmeringen' op zal wer-
pen. Daarbij wijzen GS op het feit
dat het rijk onlangs aan een Israëli-
sche firma (Arkia) die op 'Beek' wil-
de gaan vliegen een vergunning
weigerde, volgens Pleumeekers
vermoedelijk uit veiligheidsover-
wegingen.
Tot slot merken GS in hun brief aan
Maij nog op dat de procedures die
doorlopen moeten worden voor -de
aanleg van de Oost-westbaan, aan-
zienlijk kunnen worden versneld.
Oktober '86 en niet februari '97 zou
daar het eerste vliegtuig moeten
landen.

provincie

'Huizen alleen voor hogere inkomens'

ABP weigert
woningenaan

asielzoekers
Van onze verslaggever

- Asielzoekers krijgen geen voet
4 !nn de deur van huurhuizen van het Algemeen Burgerlijkflsioenfonds. Dat blijkt uit de jongste afwijzing door het

van het verzoek van de gemeente Oegstgeest om één of
ie j,^woningen voor opvang van asielzoekers te verhuren. Eer-

.^t jaar weigerde het pensioenfonds een huis in Brummenüerland) te verhuren aan asielzoekers. Toen het gemeente-| lUur in reactie daarop de woning vorderde, begon het ABP

j^geestrichtte zijn aanval op het
j > nadat afgelopen donderdag in

bungalowpark Het Roeken-J^1 in Blitterswijck (Noord-Lim-
J' vijftien asielzoekers in hon-
«king waren gegaan. Daarmee
"jsteren zij tegen de lange
Jijden voor huisvesting in ge-

I ntewoningen.
t At>ftßp ziet hierin geen grond de
iti'^'ng voor asielzoekers te ver-

lp 'venu en- Woordvoerder drs

'■ leh S" "Ons woningbeleid is niet
tjn . °P die doelgroep. Wij inves-,
\ !tl

ln huizen voor de hogere inko-J'" Asielzoekers kunnen de
'(|) „lijzen doorgaans niet opbren-

1' ,seen gemeente nu bereid is de/'e betalen? „Dan geldt dat wij
U verhuren," reageert j,et

Oma
De oma van de ontvoerde Denni-
se, die een paar huizen verder
woont, is er kapot van. 'Vrijdag-
middag hoorde ik het pas. Shir-
ley 'kwam binnen en ik zag met-
een dat er iets aan de hand was.
Natuurlijk heb ik haar ook met-
een het verwijt gemaakt waarom
ze het kind alleen heeft gelaten.
Daar kan ik met mijn verstand
niet bij. Maar ik hoop dat de ont-
voerders spoedig iets van zich la-
ten horen. Die onzekerheid over
haar lot, maakt je gek. Misschien
heeft een autokraker in paniek
gehandeld en krijgt hij er spijt
van. Laat hij het kind dan maar
ergens achter zodat het gevon-
den kan worden', zegt oma Ida
Klepper (41).

Shirley's stiefvader Jaak van
Heel (43) denkt dat de dader

doelbewust de baby heeft weg-
gehaald. 'Volgens mij zijn ze ge-
volgd. Dat kan niet anders. Het
moeten criminelenzijn', zegt hij.
De videorecorder speelt een
band af met opnamen van Den-
nise toen ze vijf maanden oud
was.

ledereen ontkent de vraag of
Shirley en Hassan wellicht vijan-
den nebben die wellicht tot
zoiets in staat zijn.

'Nee, ze kunnen het echt met
iedereen goed vinden. Ook mijn
ex is het eens met de relatie tus-
sen Shirley en Hassan. En ook de,
ouders en familie van die jongen
zijn het er mee eens,' zegt oma
die heeft overwogen om eventu-
eel zelf in Roermond naar het
kind gaan te zoeken. Maar dat is
zoeken naar een speld in een
hooiberg...

egbert hanssen

" Het bedroefde paar Shirly Grutter en Hassan Kor bij het
lege kinderbedje van de ontvoerde Dennise.

Foto: PAUL KUIT

Hongaarse primaat
dupe van autokraak
MAASTRICHT- De Hongaarse pri-
maat is afgelopen weekeinde het
slachtoffer geworden van een auto-
inbraak. Uit de bij het Ser-
vaasklooster geparkeerde wagen
werden twee akte-koffers ont-
vreemd met daarin geld, fotocame-
ra's en een bijbel. De primaat woon-
de afgelopen"weekeinde de feestelij-
ke openingvan de Sint Servaaskerk
bij.
Afgelopen weekeinde werden in
Maastricht vijf auto's gestolen, ter-
wijl er liefst 18 auto-inbraken wer-
den genoteerd.

Vier keer
op de bon

MAASTRICHT - Een 24-jarige
jongeman uit Maastricht werd
zaterdagnacht geconfronteerd
met vier processen verbaal in
een keer. Eerst ging hij met een
taxi aan de haal, pleegde daar-
na joy-riding, reed vervolgens
door na een aanrijding en ten-
slotte bleek hij bij alcoholcon-
trole uit te komen op een pro-
millage van 1,9.

Rond half twee zaterdagnacht
stal de Maastrichtenaar in ge-
zelschap van twee jonge dames
eerst een taxi aan Dorpstraat in
Heer. Op weg richting Amby
werd hij achterhaald door een
politiewagen, waarna een ach-
tervolging volgde op de Burge-
meester Cortenstraat en de
Bergerstraat. Een poging de op
de vlucht geslagen automobi-
list tot stoppen te dwingen had
geen succes. De rit kwam on-
verwacht ten einde toen de taxi
op de Bergerstraat een andere
wagen ramde. Persoonlijke on-
gelukken deden zich daarbij
niet voor, maar wel hepen bei-
de auto's schade op, waarbij de
taxi te maken kreeg met een
vastgelopen voorwiel. De poli-
tiekon daarna overgaantot drie
aanhoudingen en bracht de
jongemanen beide dames naar
het buro.

Gewest Limburg
weigert bijdrage

PvdA-congressen
ROERMOND - Het Gewest Lim-
burg van de PvdA is niet van plan
mee te betalen aan de kosten van
twee landelijke congressen van de
partij. Het landelijk -partijbestuur
wil de kosten daarvan, in totaal
300.000 gulden laten betalen door de
leden. Elke afdeling zou daarom
3,09 guldenper lid moeten afdragen
aan het landelijk bestuur.

Het Gewest Limburg heeft echter
zaterdag op een gewestvergadering
te Roermond een motie aangeno-
men waarin gesteld wordt, dat dit
een enorme aanslag is op de finan-
ciële positie van de afdeling en dat
onmogelijk aan het verzoek kan
worden voldaan. „Het is niet netjes
ons achteraf met deze kosten op te
zadelen. Het had tenminste vooraf
besproken moeten worden," zo
luidde het commentaar.

Vervolg van pagina 1

Procedure aanleg Oost-westbaan moet sneller'

Bijdrage 15 miljoen
imiet voor provincie

Servaasprocessiehad extra luister
Vervolg van pagina 1

Vervojg van pagina 1

Geen moederdag
voor Shirley...

Helderziende: 'Ontvoerde baby leeft'

(ADVERTENTIE)

Grote WK wedstrijd-actie in F* .ik^'t gezellige oranje winkelcentrum tl S

Grootse prijzen: * JVC Videorecorder ||| W^( * draagbare Philips kleuren-TV * Philips gS, |pP
CD-speler * Philips magnetron mÉ!f:^l^ÊÊoé* Sharp draagbare stereo-radio.
En nog 15 andere mooie prijzen! Bij elke fÊÊ <$ÊÊf 10,- boodschappen krijgt u 't winkel-
centrum 't Loon 'n zegeltje + spaarkaart. WkMet 20 zegeltjes is de kaart vol. En u kunt Zg'j, jflf
Meedoen! Heel gemakkelijk! Ï^P^s^^^Ractie loopt van a* il^ |f|
1 t/m 19 mei a.s. ><«B>v f# ##
KOM DUS IN ff fjf ildrommennaar i^^K^L *5k fi'T LOON EN DOE W^kelcentrurrT W é/êZEKER MEE! W.nke^ntmm m £|
Wie weet wint u " fcWWi^ pP
O prijs! Vtreft 't in 't Loon. jß§.' Sf
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Rellen bij
protest tegen
hereniging

Duitslanden
FRANKFURT - Onder het mot-
to 'Nooit meer Duitsland' heb-
ben zaterdag in Frankfurt onge-
veer 7.000 mensen een manifes-
tatie gehouden tegen de op-
komst van rechts-extremisme,
de 'kolonisatie van Oost-Europa'
en de 'annexatie' van de DDR.

De demonstratie was. georgani-
seerd door ruim honderd linkse
organisaties in de hele Bondsre-
publiek.

Drie uur duurde de demonstra-

tieve optocht door de stad. Er
werden leuzen gescandeerd als
'Duitsland moet sterven zodat
wij kunnen leven'en 'Nooit meer
Duitsland. Aan het eind van de
middag kwam het tot botsingen
tussen demonstranten en politie.

De politie zette dewapenstok en
waterkanonnen in tegen demon-
stranten die met stenen en fles-
sen gooiden. Volgens ooggetui-
gen zouden verscheidene men-
sen gewond zijn geraakt.

Jutta Dithfurth, afgevaardigde
van de Groenen in de Bondsdag,
sprak zich tijdens de demonstra-
tie uit voor het behoud van beide
Duitslanden, zij het met open
grenzen. Een groep van 15,leden
van de nieuwe Oostduitse com-
munistische partij PDS sprafc
zich niet tegen hereniging van de
DDR en de BRD uit, maar zei wel
te vrezen voor 'een uitverkoop'
van de DDR.

Prijsstijging
De economische eenwording van
beide landen kan leiden tot een tij-
delijke prijsstijging van zeker vier
procent. Dit meent Hans Karl
Schneider, voorzitter van een comi-
té van de 'Vijf Wijzen', de vijf grote
instituten voor economische onder-
zoek in de Bondsrepubliek. In april
bedroeg de stijging van de West-
duitse prijzen op jaarbasis 2,3 pro-
cent. In een interview met het week-
blad Bunte, dat donderdag ver-
schijnt, zegt Schneider verder dat
de Bundesbank de rente zal verho-
gen om een al te grote toeneming
van de inflatie te voorkomen.

De vijf instituten gaan ervan uit dat
er in de DDR 'sociale spanningen'
zullen ontstaan als gevolg van een
enorme werkloosheid. Volgens
Schneider zullen er voor onbepaal-
de tijd zeker een miljoen Oostduit-
sers zonder werk komen te zitten.

Om vertrouwen in financiële wereld te herstellen

Philips presenteert
vandaag maatregelen

Van onze redactie economie
EINDHOVEN - Na een koortsach-
tig weekeinde van vergaderen komt
de top van het Philips-concern van-
morgen met mededelingen over de
ingrepen in het hoogste manage-
ment. Vrijdagwerd al bekend dat de
voorzitter van de groepsraad, C. van
derKlugt, vervroegd zal vertrekken
nadat de financiële wereld het ver-
trouwen in het concern had opge-
zegd bij het bekendworden van de
cijfers over het eerste kwartaal van
1990. Aangenomen wordt dat Van
derKlugt wordt opgevolgd door be-
stuurslid J. Timmer.

De nettowinst die Philips over dat
eerste kwartaal maakte, leek alles-
zins redelijk, maar was vrijwel uit-
sluitend gebaseerd op de verkoop
van de afdeling militaire electroni-
ca. Op een omzet van bijna 13 mil-
jard gulden werd verder slechts 6
miljoen gulden verdiend.
In de afgelopen dagen heeft deRaad

van Toezicht (commissarissen) on-
der leiding van voormalig topman
drWisse Dekker gewerkt aan maat-
regelen om het vertrouwen in de on-
derneming te herstellen. Het op-
stappen van topman Van derKlugt
lekte vrijdagmiddag al uit, op een
moment dat de onderneming bin-
nen een week straffe maatregelen in
het vooruitzicht stelde. Zondag-
avond leken alle knopen doorge-
hakt en kon voor vanmorgen een
persconferentie worden uitgeschre-
ven. Van der Klugt wordt waar-
schijnlijk opgevolgd door de in vak-
bondskringen gevreesde J.D. Tim-
mer.
Ook de Centrale Ondernemings
Raad (COR) van de Nederlandse
Philips Bedrijven (NPB) is de afge-
lopen week regelmatig bijeen ge-
weest om de dramatisch slechte
kwartaalresultaten te bespreken.
Nog deze week wil COR-voorzitter
J. Altena een gesprek met NPB-di-
recteur Rauwenhoff om uitleg te

krijgen over de oorzaak van die
slechte resultaten en de - achteraf
gezien - verkeerde voorspiegeling
van zaken in de laatste overlegver-
gadering. Bij de Philips-vestigingen
in Nederlandwerken in totaal onge-
veer 62.000 mensen.

Daling
Overigens zegt Altena voor het per-
soneel van het electronica-concern
in Nederland niet meer zoveel te
vrezen. Door de reorganisaties van
de laatste jaren daalde het aantal
personeelsleden in ons land al van
ruim 70.000 naar 62.000. Reorganisa-
ties bij Philips zijn bovendien voor-
al te verwachten in de sectoren
'chips' en computers, die hun be-
langrijkste vestigingen in het bui-
tenland hebben. Nieuwe reorgani-
saties binnen het management en
de stafafdelingen in Nederland lij-
ken echter wel voor de hand te lig-
gen.

binnen/buitenland

Politieke besprekingen volgen deze week

Voorbereiding Duitse
eenwording afgerond

BONN - De commissie van deskundigen uit de Bondsrepu-
bliek Duitsland en de DDR, die de monetaire, economische en
sociale eenwording van de twee Duitslanden voorbereidt,
heeft in de nacht van zaterdag op zondag haar werkzaamheden
afgerond. Deze week zullen de besprekingen op politiek ni-
veau worden voortgezet. Dieter Vogels, plaatsvervangend
woordvoerder van de Westduitse regering, heeft gezegd dat dat
overleg nog deze week wordt afgesloten.

De voorbereidingscommissie zou
nog niet alle bijzonderheden heb-
ben uitgewerkt. Zo ligt er nog het
probleem van het verwerven van
eigendommen in de DDR, is de fi-
nanciering van de landbouwsector
nog niet rond en is er nog geen dvi-
delijkheid over de aanpassingmaat-
regelen voor het Oostduitse be-
drijfsleven. Deze punten zouden

buiten het officiële staatsverdrag
van de twee Duitslanden blijven.
Vandaag treft de Westduitse minis-
ter van Financiën, Theo Waigel, zijn
Oostduitse ambtgenoot, Walter
Romberg.

Matthias Wissmann, economisch
export van de CDU/CSU-fractie in
het Westduitse parlement, verklaar-

de gisteren dat de DDR moet op-
houden met voortdurend verbete-
ringen in de voorlopige overeen-
komsten te eisen. De Bondsrepu-
bliek heeft gezegd bereid te zijn de
DDR te helpen, maar erzijn grenzen
aan de belastbaarheid van de West-
duitse economie, aldus Wissmann.

Vogens Ingrid Matthaeus-Maier, fi-
nancieel deskundige van de West-
duitse SPD, is het goed dat de Oost-
duitse SPD zich inzet voor de men-
sen met een klein pensioen, maar is
er een einde aan de bereidheid van
de Bondsrepubliek om te helpen.
De DDR dient zelfmeer te onderne-
men. Zo kan er gebruik worden ge-
maakt van het 'reusachtige vermo-
gen' van-de communistische partij,
dat 'gedurende veertig jaar op on-
rechtmatige wijze is bijeengeraapt',
zo meent zij.

Graven
in Haifa
beklad

HAIFA- Ongeveer 200 stenen op
twee joodse begraafplaatsen in
Haifa zijn gisteren met anti-jood-
se leuzen besmeurd. De politie
denkt dat de onbekenden, die op
de zerken spreuken aanbrachten
als 'Roeit de joden uit' en 'Voor
een Palestijnse staat', gezocht
moeten worden in de kring van
extreem-rechts. De teksten wa-
ren namelijk in het Hebreeuws
gesteld.
Joodse en Arabische organisa-
ties hebben deactieveroordeeld.
Het hoofd van de politie in Haifa
zei dat er nog geen arrestaties
verricht zijn. Via extra patrouil-

les wil men wraakacties verhin-
deren.
In de Zuidfranse plaats Carpen-
tras, waar vorige week een ern-
stige vorm van grafschennis op
een joodse begraafplaats plaats-
vond, heeft de politie de zes
'skinheads' die vrijdag in hechte-
nis waren genomen weer vrijge-
laten. Zo is uit betrouwbare bron
vernomen. De zes werden ver-
dacht van mogelijke betrokken-
heid bij de grafschennis.

In diverse Franse steden gingen
tienduizenden mensen gisteren
de straat op om uiting te geven
aan hun verdriet en verontwaar-
diging na de gebeurtenissen in
Carpentras. Bij de begraafplaats
verzamelden zich tienduizend
mensen, onder wie de Franse mi-
nister van Binnenlandse Zaken
Pierre Joxe, die evenals andere
aanwezige politieke leiders een
joods kalotje droeg uit solidari-
teit met de bewoners van Car-
pentras.

" Emotionele taferelen tijdens de demonstraties bij de be-
graafplaats in Carpentras, waar tienduizenden mensen
soms huilend en biddend uiting gaven van hun verdriet.

Grote betoging
in Praag tegen
communisten

PRAAG - In de Tsjechoslowaakse
hoofdstad Praag hebben zaterdag
meer dan 100.000 mensen deelgeno-
men aan een anti-communistische
demonstratie, die was georgani-
seerd door de Federatie van Politie-
ke Gevangenen. Zij eisten onder an-
dere, dat misdaden die zijn ge-
pleegd in naam van het communis-
me alsnog worden bestraft. Hët was
de grootste en meest emotioneel ge-
laden demonstratie sindsnovember
vorig jaar, toen massale demonstra-
ties leidden tot de val van de com-
munisten.

„We willen dat de mensen de waar-

heid te horen krijgen over het com-
munisme, we eisen een onderzoek
maar alle communistische misda-
den en gerechte straffen voor hen,
die schuldig worden bevonden," zei
de 75-jarige voorzitter van de fede-
ratie, Rudolf Pernicky. John Bok,
parlementskandidaat voor de Radi-

cale Partij, noemde de communis-
ten 'de best georganiseerde mafia
ter wereld. Vladimir Struska zei dat
waar de nazi's rassenhaat propa-.
geerden, de communisten dat de-
den met klassehaat.

In Praag wordt de laatste tijd weer
geregeld tegen de communisten ge-
demonstreerd. Aanleiding daartoe
zijn recente opinie-onderzoeken,
waaruit is gebleken dat de commu-
nistische partij in de verkiezingen,
die op 8 en 9 juniworden gehouden,
kans maakt op tien tot twaalf pro-
cent van de stemmen. Daarmee zou
de partij eindigen als derde.

Oorlogsmonument
onthuld voor
slachtoffers

onder burgers

ROTTERDAM - Minister Presi-
dentLubbers heeft zaterdagmid-
dag in de Rotterdamse wijk Kra-
lingen het landelijk monument
'De steen van de miljoenen tra-
nen' onthult. Dit beeld van kun-
stenares en oud-verzetsstrijdster
Truus Menger is een monument
voor alle getroffen burgers tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.

In de stromende regen verklaar-
de Lubbers trots te zijn dat hij
het beeld mocht onthullen. „Niet
omdat ik minister-president ben,
maar omdat ik ook Rotterdam-
mer ben en een kind vanKralin-
gen." Ondanks het slechte weer

waren een paar honderd belang-
stellenden aanwezig bij de ont-
hulling van het beeld. Onder hen.
bevonden zich ook minister
d'Ancona van WVC.

De steen van de miljoenen tra-
nen is het eerste beeld voor de
burgeroorlogsslachtoffers (per-

sonen die met de oorlog te fl
ken kregen doordat oorlogsWU
delingen zich afspeelden opltl
plaats waar zij woonden of z*§
toevallig bevonden). Het moto
ment, een gespleten steen, sy)0;
boliseerd het gebroken leven #u
de burgeroorlogsgetroffenen e
het nieuwe en oude gedeelte vjjjl
de Rotterdamse wijk Kraling*l6

De ruwe steen zal door een
terconstructie constant overd>
worden met druppelsge^
neervallend water, wat de I
schreide en ongeschreide trac
weergeeft van alle burgerslac
offers.

Vleugels wint
auto-vlucht

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

HEERLEN - A. Vleugels uit Borg-
haren heeft de auto-vlucht van de
Stichting De Wester vanuit het
Franse Provins gewonnen. Hij klok-
te om 14.43 op een afstand van 310
km en een snelheidvan 23.17.58 me-
ter. Verdere aankomsten: L. Pelzer,
Geleen, 14.59; H: Erens, Spaubeek,
14.56; T. Collart, Beek, 14.56; W.
Cleuskens, Geulle, 14.54 en H. Sou-
ren, Eijsden, 14.43.
Siem v. Didden uit Beek klokte met
23.11.18 mtr. de snelste duif van de
CLBvP-convooi en M. Kriems deed
dit in de Phoenix.
De uitslagen zover gisteravond be-
kend: CLBvP Provins.
Heerlen: 1. J. Coenen 14.52, snel-
heid 22.94.91; 2. T. Rooymans en zn.;
3. J. Wouters; 4. Romer; 5. W. de
Bruyn.
Oude Mijnstreek: 1. Krewinkel-
Horsch 14.59; snelheid22.63.73; 2. L.
Pluymen; 3. J. Kuypers; 4. Mevr.
Evers; 5. J. Soomers.
Roderland: 1. Mohnen-Bauer 14.54,
snelheid 23.07.66; 2. Kikken-Olisla-
gers; 3. Langoor-Hochstenbach; 4.
Gebr. Ramakers; 5. Frings.
Waubach: 1. H. Hoffmann 14.58,
snelheid 22.95.93; 2. J. Simons; 3. D.
Vek; 4. P. Hoekstra; 5. H. Roth-
krans.
Maastricht: 1. A. Vleugels 14.43,
snelheid 23.17.58; 2. L. Herbergs; 3.
G. Smeets; 4. H. v. Kan; 5. J. Win-
kens.
Zuid-Oosthoek en 't Zuiden: 1. J.
Deliege 14.48, snelheid 22.88.07; 2.
J.H.Ausoul; 3. P. Vluggen; 4. J. Pijl;
5. W. Lafleur.
Valkenburg: 1. W. Thoma 14.53,
snelheid 22.65.00; 2. J. Claessens; 3.
J. Slangen; 4. H. Debie; 5. J.
Speetjens.
Vaals: 1. en 3. A. Geelen 14.54, snel-
heid 22.44.36; 2. J. Koenen; 4. L.
Waelen; 5. Gebr. Bulles.
Beek BUG: 1. S. v. Didden 14.51,
snelheid 23.11.18; 2. J. Aarts; 5. M.
Stassen; 4. Terwindt en Zn.; 5. M.
Henssen.
Echt: 1. Jutten-Heijnen 15.07 snel-
heid 22.77.93; 2. J. v Heek; 3. G. Ver-
straeten; 4. K. Heijnen; 5. Dijks-v.
Ooi.
Sittard: Vermoedelijke uitslag: 1.
Hilgers 15.01; 2. W. Pfijfer en Zn.
15.00.

'Phoenix Meaux CC Zuid: 1. J. Kus-

ters 15.08, sn. 23.68.15; 2.
Henssen; 3. J. Nauts; 4. J. Zei)
5. J. Collard.
Maaskant: 1. N. Kriems 15.<fl
23.73.48; 2. F. Goossens; 3. fl
pers; 4. J. Westhovens; 5. J.!
sen.
Leudal-kwartier: 1. M. Defcv
15.34, sn. 13.86.16; 2. L. BootT
Zn.; 3. J. Joosten; 4. W. Verver8
Poels. 'fl

Betogers
negeren
Iliescu

BOEKAREST - De betogers
drie weken protesteren tege v
Front voor Nationale Reddi%
zaterdag niet ingegaan op de jj,
diging van president lon IlieS<L
bij elkaar te komen. Zij ware °
niet eens met de voorwaarden'jj
onder de ontmoeting plaa%
moeten hebben. >D

Woensdag stelde Iliescu voorf
dag een bijeenkomst te houd'v
dat hij een dag eerder een g4
met de demonstranten voor
had beëindigd vanwege de m
zigheid van de pers. Zaterd*
tend verscheen er op het vastlL
de tijdstip geen delegatie van (j
togers in het gebouw waar deje
lopigeRaad van Nationale Ee^
bijeenkomt. De betogers, dt
hun protest tegen het Front &\
op het Plein van de Universitty
tic voeren, lieten niet' weten lsnog interesse hadden voot^
nieuw gesprek. Fc
Gisteren vond in BoekareS:
nieuw een massademonv
plaats tegen het bewind Ilies<T
presidentskandidaat van de (
renpartij, lon Ratiu, verklaar^terdag dat tegenstanders vanh
dentskandidaat lon Iliescu %
de verkiezingscampagne ge)'tc
deerd worden. e,

SER wil eind
lokettencultuur

DEN HAAG -Er moet een ein^
men aan de lokettencultuuf
mensen die aangewezen zijn oh
uitkering. In de toekomst
iemand die werkloos, ziek of iv
blijvend arbeidsongeschikt t
kunnen volstaan met het lokf'
zijn bedrijfsvereniging. Dat a*
ren werkgevers, vakbewegi'l'
kroonleden in een concept-^1
dat de Sociaal-Economische
(SER) vrijdag zal aannemen■>,

doorverwijzingen naar de Ge' 5

schappelijke Medische fl
(GMD), die medisch onderzoe^richt en advies geeft, komt d&
einde. De GMD verdwijnt. De*]
sche kant van de zaak die thf
ondergebracht bij de GMD'?
men de bedrijfsverenigingen f
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rebplicht
:i>? neeft inmiddels de
fj^nteraad van Beek de op-
tie 1' mee naar huis gegeven de re-
ïiT§ in Den Haag met brieven te

*en en aan te dringen op ver-
Ping van de politiezorg. Datt^ft volgens hem gewone bur-

[r °ok moeten doen. „Wij moeten
aVeel harder opstellen. Het is
ilVarlijk van de gekke dat wij
'ji^gen nemen met het feit dati*s een kwart van de geregis-. ae misdaden wordt opgelost."

pf1 adem voegt hij daaraan toe

iae burgers ook zelf stappen
oe^ ondernemen om bijvoor-

l~J het leven zuur te£ n door te zorgen voor goede
ii? op deuren en ramen. Van
l^ern heeft tevens de woning-
f.^gingen al aangesproken op
I raagstuk van inbraakpreven-
j^s huiseigenaar hebben zij dep Plicht te zorgen voor deugde-
jf?ang- en sluitwerk alsmede
jhuismeesters", meent hij.

emotiveerd
Sj j P°litiegroep Beek-Nuth los-

-1989 ruim 24 procent van de
.Seven misdrijven op. Daar-

in s het korps, zo blijkt uit het
,:^slag, erin geslaagd de crimi-
;'j .'t enigszins terug te dringen,
'r e tekort aan manschap-
,' l R^et Vee^te krappe budget ten
'tj e^en genoeg voor Van Goe-
'i t otri het korps in Beek en Nuth
$ivaÜficeren als een 'uiterst ge-
'■>] ie 4erd politie-apparaat'. „De
i'td n die het korps uitvoert,
; t^n zelfs regelmatig elders als
ïfct^ld genomen van hoe het3 UlJk zou moeten."

Berovinglevert
niets op

'Ie kEN -De twee mannen
C Vrijdagnacht een 39-jarige
Ij*) uit Landgraaf op de Gast-
j sstraat in Heerlen beroofden
W een aktenkoffer, hebben
:bf» Geinig 10l aan beleefd. In de
:'e ler zaten namelijk geen waar-
Vü e spullen. De koffer is later
i^Sgevonden op de Schaesber-ïT^eg.
litn t

ngravenaar liep naar zi^n£ £ toen de mannen probeerden; «offer uit zijn handen te trek-
K;- Toen dat niet lukte spoot
*Hri Van de overvallers een bij-
L~£ stof in het gezicht van het
Wf ffer- Daarop moest hij de
le ®r loslaten. Vervolgens werd
,rHd n met een Pist°ol bedreigd
Je,,.at de overvallers ook de
l6bb S van de koffer wilden

St Jozef Kaalheide
huldigt jubilarissen

KERKRADE - Harmonie-orkest
St JozefKaalheide heeft afgelo-
pen zaterdag haar patroonsfeest
gevierd. In het verenigingsge-
bouw de Jreets werden tevens,
twee jubilarissen gehuldigd..
Wiel Salden en Piet Vlaspoel wa-
renveertig jaar lid van St. Jozef.

Wiel Salden, de zoon van oprich-
ter wijlen Nic Salden, wordt door
zijn collega's omschreven als 'de
vrolijke noot' van de harmonie,

ook al heeft hij de trombone en-
kele jaren geleden opgeborgen.
Naast het musiceren heeft Piet
Vlaspoel altijd veel werk achter
de schermen bij St Jozef ver-
richt. Zo heeft hij zich onder an-
dere bezig gehouden met het in-
strumentenfonds en het ver-spreidenvan de 'harmonie-echo.

Overigens speelden beide jubila-
rissen bij de Boerenkapel, later
de Roderlander Muzikanten.

" Leden van deKerkraadse harmonie St Jozefbrengen een
muzikale ode aan Wiel Salden en Piet Vlaspoel.

FOTO: CHRISTA HALBESMA

Bijna ton voor renovatie van Streekmuseum

Half miljoen steun voor
projecten in Valkenburg

Van onze verslaggever
VALKENBURG - Bij de verdeling
van het Provinciaal Stadsvernieu-
wingsfonds krijgt Valkenburg voor
dit jaar 508.00.0 gulden. Een bedrag
van 95.000 gulden daarvan wordt
bestemd voor renovatie van het
Streekmuseum. Het staalconstruc-
tiebedrijf Frijns kan drie jaar lang
rekenen op een bijdrage van 50.000
gulden per jaar wegens de verhui-
zing van Vilt naar het bedrijventer-
rein.

Belangrijk onderdeel van de stads-
en dorpsvernieuwing is het op peil
brengen en houden van het woning-
bestand. Met name het aantal aan-
vragen van particulieren voor een
bijdrage in de kosten van verbete-
ring van hun pand neemt nog steeds
toe. Vandaar dat burgemeester en
wethouders de gemeenteraad voor-
stellen om tijdens de vergadering
volgende week maandag ook voor
dit doel een ton tereserveren.

Laura-terrein
KERKRADE - In het bericht over
de verlaging van de OGB-belasting,
afgelopen zaterdag in deze krant, is
een storende fout geslopen. Hans
Gorsic, die met een beroepsschrift
bij het Gerechtshof in Den Bosch
succes boekte, is niet lid van de par-
tij Burger Belangen zoals wij abu-
sievelijk vermeldden, maar van de
partij Belangen Behartiging Kerk-
rade (BBK)..

De instelling van het zogeheten
'mergelfonds' in Valkenburg blijkt
een voltreffer. Er komen steeds
meer aanvragen voor subsidie om te
mogen werken met het streekeigen
materiaal. Valkenburg trok vorig
jaar al 30.000 gulden uit voor dit
doel. Het college wil deze pot met
5.000 gulden verhogen, mede met
het ook op het aantal aanvragen dat
er nu al is.

Bodemsanering
Voor het reinigen van een tuin aan
de Sillebeekstraat is 30.000 gulden
nodig- Klachten over een groeiend
aantal ziektegevallen hebben tot on-derzoek door de provincie geleid;
daarbij is gebleken dat de grond isvervuild door sintels. Er is niet teachterhalen wie de vervuiler is zo-
dat de gemeente zelf het reinigen
moet betalen.

Voorts willen b en w met 1600 gul-
den steun geven aan het plantenvan
een volwassen boom bij dekerk vanOud-Valkenburg; enige tijd geleden
moest de daar staande zeer fraaie
boom worden gekapt waarmee een
deel van het beschermd dorpsge-
zicht ging verloren. De gemeente
heeft in de eigen kwekerij een vol-
wassen boom die in Oud Valken-
burg zal worden herplant.
Tenslotte wil het college 117.000
guldenreserveren voor verbetering
en reconstructie van de Kerkstraat-
/Onderstestraat in Houthem, waar-
voor vier ton nodig is.

'Oplossingspercentage nog veel te laag'

Ontevredenheid over
aanpak misdrijven

Van onze verslaggever
fK/NUTH - Beeks burge-
ster Albert van Goethem

over het percen-
J misdrijven dat de rijkspo-
'groep Beek-Nuth ondanks

krappe bezetting weet
te lossen. Volgens een

van de gemeen-
deelt ook burgemees-Elly Coenen-Vaessen -gis-

-ïl niet bereikbaar- die me-

',ei
HL =rwijtgeldt in de ogen vanVanjpem overigens allepolitiekorp-
s4ln Nederland. „Het oplossings-

ref entage in ons land ligt momen-
„■°P 24. Dat is veel te laag. De
fanden scoren rond de 35 pro-

' Volgens Van Goethem doet°ütie wat zij kan, maar door derRtigingsdrift van de overheid
je' Oe kleine criminaliteit nog al-rJ^elig en loopt men maar al te
jfechter de feiten aan.

patste is, aldus Van Goethem,
i vfen deel te wijten aan een ver-i,ae prioriteitstelling. „In ons, 'tyordt veel te weinig aandacht
,(=ed aan het oplossen van de
O criminaliteit. Hoewel, wat is
{" Vergeten wordt hoezeer bij-
tfcjeeld een inbraak ingrijpt op,*®1 en wee van het slachtoffer",
,fs Van Goethem, die daarom zelf
E sPreektvan 'veel voorkomen-sr lrninahteit'.

oostelijke mijnstreek

Sloop ijzeren brug
gisternacht gestart

Van onze verslaggever
1

iUTH- Met de sloopvan de sta-
ln spoorbrug in Nuth en de aan-
tS van een nieuwe brug is afge-ven nacht een begin gemaakt.
wals bekend vormt deze spoor-
ug een belangrijke schakel in

e wegverbinding tussen Val-
en Hoensbroek-ferlen.

»et karwei gaat zes weken du-

ren. De kosten van het project
bedragen ruim drie miljoen gul-
den. De Nederlandse spoorwe-
gen staan garant voor 45 procent

van de onkosten. De provincie
Limburg dekt de overige onkos-
ten uit de PNL-pot.
De brug in Nuth werd gebouwd

in de jaren dertig en is de enige
volledig aan elkaar gelaste spoor-
brug in Nederland. In 1985 on-
dervond de brug ernstige schade
tengevolge van het vrachtver-
keer dat er massaal gebruik van
maakte. De stalen constructie
vertoonde destijds scheurtjes en
de brug moest gestut worden.

Met spoed werden vervolgens
plannen voor een nieuwe brug
ontwikkeld.

Veel interesse
luchtballonnen
bij Welterhof

Van onze verslaggever

HEERLEN - Naar schatting 500
mensen hebbenzaterdag mee ge-
daan aan de landelijke fietsdag.
De hele dag werd er bij he,t Psy-
chiatrisch Centrum Welterhof,
een van de vier startplaatsen in
Heerlen, feest gevierd.
Ter afsluiting van de fietsdag en
de feestelijkheden kozen even na
20.30 uur twee hete luchtballon-
nen het luchtruim.

Eigenlijk was het de bedoeling
dat vier ballonnen de lucht in
zouden gaan, maar twee vaarders
zagen van dat voornemen afom-
dat het weer te onbestendig zou
zijn. De ballonnen van Flair en
Robijn gingen ondanks zwaar
weer toch omhoog. Ze landden
tien minuten later op het hockey-
veld nabij De Kaldeborn.

Ballonvaarder Van Hoesel
noemde de vlucht na afloop
'link. Zowel start als landing wa-
ren op een ander tijdstip niet mo-
gelijk geweest. De 100.000 gul-
den kostende ballon van Van
Hoesel landde ondanks alles nog
'staand.

" Drie Belgische meisjes wonnen een prijsvraag van het
blad Flair en mochten een tocht maken door het Heerlense
luchtruim. Foto:CHRISTAHALBESMA

Motorrijders
zwaar gewond

Van onze verslaggever
LANDGRAAF- By een ongeval op
de Landgraafse Reeweg zijn gister-
middag rond 13.30 uur twee Bruns-
summers zwaar gewond geraakt. De
politie noemde hun toestand zon-
dagavond 'zorgwekkend.

Het duo reed met 'abnormaal hoge
snelheid' over deReeweg. Daardoor
zag een automoblist die linksaf wil-
de slaan, de motor niet aankomen.
Een klein tikje was genoeg om de
motor uit balans te brengen. Het
tweetal botste vervolgens tegen een
geparkeerde auto die daarbij total
loss raakte. Het motorframe brak in
twee stukken. De politie heeft een
onderzoek ingesteld naar de her-
komst van de motor.

Overigens heeft de Landgraafse po-
litie nogal wat 'gasten' mogen ont-
vangen op het bureau, het afgelo-
pen weekend. Een 19-jarige mocht
een nacht blijven slapen nadat hij
een scanner uit een auto in Schaes-
berg had gestolen. De dief werd
door de eigenaar van de auto in de
kladden gegrepen. Hu' bekende ook
een motor te hebben gestolen in Pa-
lemig. Een eveneens 19-jarige jon-
gen uitBemelen werd aangehouden
op een motor die voorzien was van
een vals kenteken. Bovendien was
het voertuig niet verzekerd en had
de jongen geenrijbewijs.

In Schaesberg werd een 34-jarige
drugverslaafde aangehouden we-
gens het plegen van een winkeldief-
stal.

Horloges
gestolen

HEERLEN - De Heerlense politie
heeft vrijdagnacht een 34-jarige
Heerlenaar op deKlompstraat aan-
gehouden nadat hij kort tevoren uit
de etalage van een winkel aan de
Oranje Nassaustraat achttien horlo-
ges van de merken Davis en Domi
had gestolen. De man had deruit in-
geslagen met een grote steen. Toen
de politie hem aanhield had hij de
helft van het aantal gestolen horlo-
ges op zak. De Heerlenaar beweert
niet méér uurwerken te hebben
meegenomen. In verband met het
onderzoek werd de man zaterdag
vast gehouden. Overigens werden
door het rond vliegende glas in de
etalage twee vazen vernield ter
waarde van een kleine vierhonderd
gulden.

P. Kleijkers onderscheiden
HEERLEN - In het feestpavil-
joen van R.K.S.V. Groene Ster
aan de Heigrindelweg heeft
P. H. G. Kleijkers uit Heerlen
zondag uit handen van burge-
meester P. Van Zeil de ere-me-
daille verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau (zilver) ont-
vangen. De heer Kleijkers is dit
jaar precies 40 jaar lid van voet-
balvereniging Groene Ster.

Kleijkers was niet alleen speler
maar ook jeugdleider. In 1965
werd hij gekozen tot secretaris
van het hoofdbestuur. Sindsdien
fungeert de jubilaris als spil en
vraagbaak voor de leden van
Groene Ster. De heer Kleijkers
werd overigens al eerder onder-
scheiden met de zilveren speld
van de Nederlandse katholieke
Sportfederatie de bronzen speld
van deK.N.V.B.

" Burgemeester Van Zeil feliciteert mevrouw Kleijkers
met de onderscheiding van haar man.

FOTO:CHRISTA HALBESMA

Feest in Bocholtz
Van onze correspondent

BOCHOLTZ - In Bocholtz werd af-
gelopen weekend het 125-jarig be-
staansfeest van het kerkelijk zang-
koor St Joseph gevierd.

Vrijdagavondvoerde St Joseph met
solisten en muzikaal ensemble de
Krönungsmesse van Mozart uit.
Ook werden drie zilveren jubilaris-
sen, mevrouw H. Voncken-Wetzels
en de heren Jo Lambrichts en Wiel
Hacking gehuldigd. Zondagmorgen
werd een nieuwe mis van compo-
nist Jeu Weijers uitgevoerd. Deze
laatste werd speciaal voor deze
feestelijk gelegenheid geschreven
en uitgevoerd door zusterkoren uit
Simpelveld en De Gracht-Kerkrade.
Op hoeve Overhuizen werd een
uiterst gevarieerd programma afge-

werkt, bestaande uit nostalgische
spelen, ballet-, dans-, zang-, gym-
nastiek- en muziekoptredens. Er
was volop muziek van de orkesten
Les Amis, Los Pajaros en de Rene
Krans-band. Volgend weekeinde
wordt door de jubilerende vereni-
ging in de open lucht op hoeve
Overhuizen de operette 'Der Mahlei
von Florenz' voor het voetlicht ge-
bracht.

Aanhouding
HEERLEN - Na een tip van een
nachtelijke wandelaar heeft de
Heerlense politie zaterdagnacht een
29-jarige man uit Bom aangehou-
den die even te voren uit een wo-
ning aan de Patersweg in Hoens-
broek een video-recorder had gesto-
len. Toen de politie arriveerde gooi-
de de man snel een afstandsbedie-
ning in de struiken langs deweg. De
'man uit Bom bekende samen met
een vriend de inbraak te hebben ge-
pleegd. De mede-dader maakte zich
echter uit de voeten bij het zienvan
de politie. De video-recorder werd
ioverigens ook in een struik terugge-
vonden.

Wisseltruc
levert

800 gulden op
Van onze verslaggever

HEERLEN - Een winkelier uit
Hoensbroek is waarschijnlijk
slachtoffer geworden van een vin-
gervluggeklant. Vrijdag liep een ge-
bruinde man van circa 1.90 meter
lang de Hoensbroekse winkel bin-
nen en kocht een kleinigheid. De
gebrekkig Engels sprekende man
betaalde met een biljetvan honderd
gulden. Hierna vroeg de man of de
verkoper een biljet van 250 gulden
wildewisselen, waarop de laatste de
kassala opende. De klant maakte de
situatie verwarrend door in gebrek-,
kig Engels te zeggen wat hij wilde!
Blijkbaar om zijn verhaal te verdui-
delijken liep de man naar de kassa
en pakte een stapeltje bankbiljetten
van honderd gulden heel even vast.
De verkoper heeft dat stapeltje on-
middelüjk weer afgenomen en in de
kassa teruggelegd. Klaasblijkelijk
het 250 gulden-biljet gewisseld te
hebben, verliet de klant de winkel.
Later, bij het opmakenvan de kassa
bleken acht bankbiljetten van hon-
derd gulden te zijn verdwenen. De
politie sluit niet uit dat de man zijn
truc vaker zal uitproberen en waar-
schuwt winkeliers voor deze vinger-
vlugge 'klant.

Renpaard
verongelukt

LANDGRAAF - Tijdens een
trainingsrit op de draf- en ren-
baan in Schaesberg is dit week-
end een paard dodehjk veronge-
lukt. Het dierraakte uit balans in
een bocht en botste tegen de om-
heining. Volgens de Landgraafse
politie werd het dier gespiest
door een uitstekende buis. Het
paard werd ter plekke afge-
maakt. Enkele weken geleden
üet ook al een paard het leven op
de renbaan.
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/ALGEMENE VERGADER^!
' VAN DE \

RABOBANK te KLIMMEND
k

Hierdoor roept de Coöperatieve J'Rabobank b.a. te Klimmen haar "leden op tot het bijwonenvan de
algemene ledenvergadering, die
gehouden wordt op maandag 28
mei 1990 om 20.00 uur in zaal
Vonken, Ransdalerstraat 107, \
Ransdaal. DeRabobank is |J'

een coöperatie^ \
Verkorte agenda: bank. Dus een K

" opening; bank met leden- s

" notulen vorige vergadering; j^/tLK*S
" jaarrekening 1989; vergaderingen ef '.
" verkiezing leden bestuur en het door hen

raad van toezicht; gekozen bestuur, f
" mededelingen en rondvraag. kunnen

" uitoefenen op ne $
De volledige agenda, de notulen Jj^"*£* ]
van de vorige vergadering alsme- P}aa'seiijKe du> \
de de jaarrekening 1989 liggen Uat IS een
vanaf heden op het hoofdkantoor f"*I*,l°°;1*,1°°; Is
van de bank voor de leden ter in- f bJJ £tt.flf'3 !dat de Rabobar»-

-ë geeft het belang \
Het bestuur. van de ledenen

cliënten zwaar \
weegt.

Rabobank O

|Mg PrOVinCie Bureau Bibliotheek
Stë&Tl I : VM U..VM

Postbuss7oo,
jOK) LimDUig 6202MA Maastricl"

%JeVfiar tel.043-897386.
mededeling GedeputeerdeStaten makenbekend, .<
m 126/20-30 datzijbij besluitvan 24april 1990nr.Bss*^1

aan de Naamloze Vennootschap DSM on0\
een aantal voorschriften vergunningen hjjj
ben verleend ingevolge deHinderwet,de»\j
inzake de luchtverontreiniging en deWet*(
luidhindervoor het uitbreiden/wijzigenv*j

haar ChemischeBedrijven met eeninsta"*,|voor de productie van Melamine(Melaf 3)?,
legenopde lokatie Noord in de gemeente*j
leen. Het besluit en alle terzake zijnde stu^liggenter inzagevan 15mei 1990tot 16 'fK
1990enwel:- in hetProvinciehuis terVtë*i
trich't (bureau Bibliotheek) tijdens dewerk-,|
uren;— in het gemeentehuisvan Geleen11I
dens de werkuren en bovendien 'swoenS'|
dagsvan 17.00uur tot20.00 uur. Tot laats^genoemde datumkan beroep worden mo
steld bij de Afdeling voor de geschillenva|
bestuurvan deRaad van State door: a. d®
aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c.°^|
genen, die overeenkomstig artikel20,21 ° j
22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c va^Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
zwaren hebben ingebracht; d. enige and®j
belanghebbende, dieaantoont,dat hijreo6^kerwijs nietin staat is geweest (overeen*0
stig voornoemde artikelen) bezwaren in te j

brengen. De beschikking wordt na afloop
de beroepstermijn van kracht, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld èn metto®
passingvan artikel 107van de Wet op de n
van Stateeen verzoek is gedaantotschors^van hetbesluit danwel tot hettreffen vanJT
voorlopige voorziening. Het beroepschn]"
moet gericht en verzonden worden aan o
Voorzitter van de Afdeling voor de gesel" j

van bestuur van de Raad van State, Kneu' „j
dijk 22, 2514EN 's-Gravenhage. Het ver*s^!tot schorsingoftot het treffenvan eenvo°/pige voorziening moet eveneens wordef »,
richt aan deVoorzittervan de Afdeling y/0.
de geschillen van bestuurvan deRaad v®
State. J
De beschikking wordt niet van kracht voö
op een zodanig verzoek is beslist.
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Wedden dat ute veel betaalt voor ,—-— »
uw autoverzekering? jaUzieTn

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uil bent. Zonneschermen
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60 Vrijblijvende prijsopgave

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen «■-
-we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem IVIIC3

de proef op de som. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat 7nnufPrinn
t de moeite waard is. fcüliwcrms

Showroom
Laat onze computer uw voordeel berekenen. Sittar

He>erlien ll6

Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24 *■
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

■——————■

bui mn I

BOÈCnS Een uitgebreid
fc^t*V^*6 programma

zitmaaiers a^tf -^jjL

f§ËL K) gazonmaaiers c' '

tuinfrezen IP!!?!^*
NIEUW! Gazon After-Shave Quattro
Bent u in het bezit van een motor-cirkelmaaier?
dan kunt u voor ’ 49,50 uw gazon vertikuteren
en verluchten

Af importeur
HIffXHR-rOliaiS 3EL-VT.

(C(Tl>|T|my Beek (bij vliegveld)

lIIIUIIIIIIIIIIIIUUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIUUUi
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Nu wordt reinigen een kinderspel!

"nogednjkremigefs warm- en koudwaler /vl^^^^^^Hl
" stof- en waterzuKjecs 'm

"tapfjiremigefs jM w ■ i» l^*~—

" ondefddenreiniaets^ L ■~—^^^^ f^^sSS/SÈ'"
" vioefremtgingsautomaten |^W' Éf^Z^-h
" selt-servce apparaten Y'-^jS^'f' i**^"*" '" toebehoren enranigingsmidOelen fnifft JT' t/C'^x^/miJ

<z£ hui ■ verkoop Lr^"^!^J"f^Ll IJti "SERVICE
dB fl||P§ «REPARATIE V ~~
<?■ 3 OOK IN UW DIRECTE OMGEVING

SITTARD V ,r KWDmcD
Reinigingssystemen

I Nusterweg 90 - 6136 KV Sitiard(Ind park Noord) - Tel 04490-19980

Jehuis in de krantbrengt mensen over de vloer.
En de makelaar weetvanwanten enkranten.

bedrag 72x 6Qx 54x 42x
5.000 99,- 113,- 122,- 148-

-10.000 193,- 220,- 238- 290,-
-15.000 289- 330,- 357,- 435-
-22.000 425- 484,- 524,- 639,-
-32.000 644- 730,- 788,- 954,-
-enz.

Eff. jaarrentevanaf 12,2%
Elk bedrag tot 100.000- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

iilliyiiiilllllliiiliilllililllillllllllllllM

PRINSES BEATRD^PfND^
Beschermvrouwe H.M. de Koningin Ë | *
Nationaal Fonds ter bestrijding van ondermeer: polio, V*A^^V»X'
spasticiteit, multiple sclerose, spierziekten, ziekte van 'i
Huntington, ziekte van Parkinson. Tachtigduizend

motorisc^
gehandicapten

HEBBEN UW HULP NODldi
19es-c

J^kK POSTGIRO 968
M JWIKm- , BANKREKENING

!|f§|||^ 70.70.70.32$

LllllllllllltllllllUllllllillllllllllllllllUllllllllllllllllllllUUlllllllllllllllllllllUlllilllllllllllllllllllitltll

We laten ons niet afschepen
met een doekje voor het bloeden

,pp%«^ De onderhandelingen over een nieuwe CAO-Zieken-
%i^%^ huiswezen zitten muurvast. De eisen van AbvaKabo zijn heel

redelijk. Dat vinden ook veel werkgevers. Maar door de
ÜHn halsstarrige houding van het kabinet en de Nationale

|^^^_ Ziekenhuisraad, de werkgeversorganisatie, is een oplossing

F Waar gaat het om? In algemene ziekenhuizen, psychia-
f trische instellingen, verpleeghuizen en instituten voor zwak-

'P^^| jê®i*l„ zinnigenzorg zijn de salarissen te laag en is de werkdruk veel

m\ '' '** Sm heidszorg zijn er ziek van dat zij worden afgescheept met

Éé| M groeiende vraag naar gezondheidszorg is. Het kabinet zegt

'O J O , J

groot aantal instellingen. Als het kabinet en de Nationale

f nemers niet. Want die kennen hun verantwoordelijkheid

I mm *I y ~,yt/ Wanneer nemen kabinet en Nationale Ziekenhuisraad

ffijji|s

WmWÊmWÊmWÊ = De vakbond die zorgt voor mensen



Duitsland 1
ft Heute.'"3 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-

')7'ne. (herh.).
j*Fit undfrisch. Gymnastiek. Les

fe Heute.;U3 Wahl-Nachlese. Nordrhein-
u 6stfalen und Niedersachsen.
1q 5 Rückblende vor 50 Jahren.
Je untergetauchte Kamera, docu-
I entaire over Nederlandse fotogra-

1 "tijdens W.O. II.
Heute..«w ""Internationaler Deutscher

jT"sten-Preis 1990. (herh.)
s$j Persoverzicht.
f'u0 ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-
j.^achrichten.fê Wirtschafts-Telegramm.

Tagesschau.
ii 2 (TT) Die Sendung mit derftUs-
t* Endstation goldener Fluss.
5^'e. Alf. 10: Gut gemacht, Alec!
5 jjO Tagesschau.
r' 3 Flip Flop. Spelshow voor kinde-

jj° Hundert Horizonte. China, wie
* sich selbst sieht, 13-delige docu-r?. n'aire serie over China. Afl. 2: In

5"' nas weitem Westen.
5'^ Tagesschau.
|;'U3 Das Recht zu lieben. Brazi-
i5aar>se serie. Afl. 70.
$']}0 Die Trickfilmschau.
u s Hinter der Sonne - neben dem
v°nd. Fantastische sprookjes van
t,,;rry Jones. Afl. 5: Das Honigku-
f^ipferd.7'jjj Tagesschau.
I/j5 Trickparade.
,'*5 Da bin ich wieder. Serie. Afl.:a9d nach Noten.

18.00 ""Herzblatt. Spelshow met
Rudi Carrell.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Der Fahnder. Serie. Afl.: Lauter

gute Freunde.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Der Clan. Franse tv-film van

Claude Barma. Alf. 3. Manotte gaat
als undercover in Marseille een
drugslaboratorium voor de New York-
se mafia opzetten. !

21.05 Pleiten, Pech und Pannen.
Amusementsprogramma gepresen-
teerd door Max Schautzer.

21.30 lm Reich der kleine Kaiser.
Reportage over China's bevolkings-
politiek.

22.00 Film-PALAST. Filmmagazine.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Vol - Der Weg. Tv-film van Yil-

maz Güney. Vijf Turkse gevangenen
krijgen een week verlof.

00.50 Tagesschau.
00.55-01.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
v5^el- en CAI-abonnees:/°r kanalen zie schema exploitant

" * zwart/wit programma
* = stereo geluidsweergave

■i[ = tweetalig bij stereo-app.
= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
N^6rland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

herland 2: 31, 33, 35, 49i 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.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8.
België Telé 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
'%? Wereldoriëntatie. Heb je 't al
l'-atl°0rd' Alice? Afl. 3..b Esthetische opvoeding. Leren©""Afl. 4. ■,/\f| De woudlopers. Engelse serie.

'>, 5t Het paard.
J.QQ Nieuws.
'"Os k Tak- Animatieserie. Afl. 259.
W [*'ons. Afl. Plons en de tijger.
Q5- draaimolen. Kinderserie. Van-
tij Sam in het donker/Als ik moe
'"?o' 3>. n*-'egebeest. Kinderserie. Afl.
0.3c ® P'ay-back show.
5riQ i terugkeer van de Antilope.!1a_e'Se jeugdserie. Afl.: Heimwee'"'Sriee-\hl ,.Uur natuur.
Vrji Lichtpunt. Programma van de
'"2s ,ni9e Verenigingen.
&v- Wededelingen, programma-
i.j^jcht en paardenkoersen.
,% Nieuws.
if)n °e drie wijzen. Quiz
1fie Langs de kant van de weg. Se-
fli over Vincent van Gogh. Afl. 3: In-
Kit n in Ar'es, vriend in het gekken-

rilir 6t. 'n-9rid! In-grid. Sportquiz ge-
'^"10 >nteerd door ln9nd Berghmans.
'% verrassende vertellingen. Se-
r,ö 6 verhalen. Vandaag:

ï.3sKapt ng
ï.4o [^unst-zaken., y Nieuws.___

22.55 Cannes-special. Nieuws over
het Filmfestival van Cannes 1990.

23.10 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:
Cargym - Fitness aan het stuur.

23.15-23.20 Coda. Vissershaven van
Johannes Bobrowski.

" Kurt van Eeghem in 'De
drie wijzen.
(België/TV 1 - 20.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 (TT-l-»»)Service Salon. Mid-

dagmagazine.
17.00 Post! Correspondentierubriek

voor kinderen.
17.30 Toppop gold. Popprogramma

met muziek van vroeger tot nu.
18.05 Home. Australische serie. Afl. 5.
18.30 Wordt vervolgd. Tekenfilms en

strips.

19.00 Sportpanorama. Sportmagazi-
ne gepresenteerd door Jack van der
Voorn.

19.25 Ciao Italia. Sportquiz waarin het
WK voetbal '90 centraal staat.

20.00 (TT+«»)Joumaal.
20.27 12 provinciën spel. Quiz-pro-

gramma t.g.v. het 50-jarig jubileum
van het Prins Bernhard Fonds en de
Anjerfondsen. Afl. 7: Friesland.

21.35 (TT)Het bombardement van
Rotterdam. Documentaire waarin
overlevenden vertellen over hun er- "varingen.

22.45 L.A. Law. Amerikaanse serie.

Afl. 60: Noah's bark. Arnie Becker en
Roxanne gaan er in de vroege och-
tend vandoor.

23.35 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Leeuwarden.

23.35-23.55 ""Journaal.

" Daryl Hannah èn Robert Redford in 'Legal eagles'.
(Nederland 1 - 20.20 uur)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 ""Live. Talkshow live vanuit de

Alte Oper in Frankfurt.
15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Du bist der Sieger.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Stress in Strassburg. Serie.

Afl. 1: Silvies Waffe.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Stress in Strassburg'. Serie.

Afl. 2: Die unfreiwillige Reise.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Agentin mit Herz. Amerikaanse
serie. Afl.: Amanda schlagt Alarm.
Aansl.: Bekanntes unbekanntes
Land, toeristische tips voor de DDR.
Vandaag: Rostock.

18.30 Agentin mit Herz. Serie, ver-
volg.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Parfüm für eine Selbstm-

órderin. Tv-film van Alain Bonnot
naar deroman van Pierre Boileau en
Thomas Narcejac. Herve Laube
werkt bij een telefoon-noodcentrale,
als hij in gesprek komt met een jong
meisje, dat zelfmoord wil plegen.

21.00 Mit dem Zug von Zittau nach
Rügen.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine. '

21.45 Heute-joumal.
22.10 Unterhaltung, Kritik, Polemik.

Das literarische Quartett.
23.20 Das kleine Femsehspiel. Wüs-

ten. Tv-spel van Thomas Balzer.
00.40 Heute.

RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 tn)

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: 1008kHz (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 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 124.
19.00 Buren. (Neighbours), Australi-

sche serie. Afl. 352.
19.25 Mededelingen en programma-
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overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Modem - Magazine. Weten-

schappelijk magazine. Vandaag: De
volksterrenwacht van Dany cardoen
in Puimichel (Frankrijk); De driehoek
van de draak: een gesprekmet auteur
Charles Berlitz; Instrurama: 3-jaarlijk-
se vakbeurs op de Heizel.

20.40 Van pool tot evenaar. Docu-
mentaireserie over Japan. Afl. 4: Een
eigen plaats in de wereld.

21.30-22.20 Programma van de Ka-
tholieke Televisie- en Radio-Om-
roep-

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 1.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 13. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.50 AK-Nachrichten. (herh.).
14.35 Teletekstoverzicht.
15.00 Sport 3 extra. 83e internationa-

le Duitse tenniskampioenschappen
voor dames in Berlijn.

17.00 Schooltelevisie.

18.00 Telekolleg 11. Cursus informati-
ca. Les 8.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Grenzerfahrung. Medikamen-
tentester, reportage over menselijke
proefkonijnen.

20.30 Die Montagsreportage. Wo die
Not am grössten ist, reportage over
Duitse hulp aan Roemenië.

21.00 Baldur Blauzahn. Serie. Afl. 4.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Frauen-Fragen. Vandaag; Be-
ruf Hure.

22.30 Kultur und Wissenschaft ak-
tuell.

23.15 BGlorreiche Tage. Italiaanse
documentaire uit 1945 over de parti-
zanenstrijd in bezet Italië.

00.25 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

" Tarik Akan en Serif Sezer in 'Vol - der Weg.
(Duitsland 1 - 23.00 uur) \

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.55 Vacature-
bank. 17.10 Nouba nouba, kinderpro-
gramma met detekenfilms Le livre de la
jungleen Barney. 17.40 Campus show.
Amerikaanse comedyserie. Afl.: La
rentreée. 18.05 Les années coup de
coeur, Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Le jour oü tout a commencé. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.20
Paardenkoersen. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Jours de guerre: La
campgane des 18 jours, informatieve
serie over het begin van W.O. II voor de
Belgen. 20.20 Ecran témoin: Adieu
poulet, Franse speelfilm uit 1975 van
Pierre Granier-Deferre. Aansl.: Discus-
sie met als thema: Vol au-dessus d'un

nid dc ripoux. 23.05 Weerbericht. Aan- =si.: Laatste nieuws. 23.20-23.30 Bour- ■—
se, beursberichten.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje, boompje, beestje. Afl.
47.

10.30 Toen waren ze nog geen 20.
Afl. 3.

11.00 Vincent. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorende.

14.30 English spoken. Afl. 10.
15.00 Deutsch direkt. Cursus Duits
voor beginners. Les 14.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Jagernath Lachmon. 40 jaar
politiek, filmportret.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Wildspoor. Natuurserie over de
relatie mens-dier. Afl. 5.

19.35 Het hart van Rotterdam. Re-
portage over de kunstzinnige- en cul-
turele naoorlogse herbouw van deze
grootste havenstad van de wereld.

20.20 ""Herdenkingsconcert Rot-
terdam. Rotterdams Filharmonisch
Orkest 0.1.v. Bernard Haitink.

22.00 NOS laat. Actueel magazine.
22.46-22.51 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
06.30 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.

'09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTL-VText.
14.40 RTL-Matinee.
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Om 17.30 Nieuws :

en Weer. E
18.00 Journaa.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse ko- =

medieserie. Afl.: Baby love.
19.20 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Werbericht.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz. :
20.25 Het leven ging door. :
22.10 Studio 5B. Amerikaanse serie. \
23.05 Jouraal.
23.15 Kojak. Amerikaanse serie
00.05 Bonjour les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma. ■03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 45.

08.30 Telekolleg 11. Cursus informati- j
ca. Les 8.

09.00-11.20 Schooltelevisie.
16.30 Sprechende Wellen. Das Ra-:

dio als Instrument der Politik. Afl. uit I
de serie Erlebte und gelebte Ge- j
schichte: Mensch und Technik.

17.00 Telekolleg I. Cursus wiskunde. j
Les 6.

17.30 Telekolleg Ik Cursus informati- ■ca. Les 8. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.30 Spass mit Tricks und Tips. Die £

Curiosity-Show, informatief amuse- :
mentsprogramma. (herh.). :

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.::
Wunschtraume. (herh.). :

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. \
19.30 Lander - Menschen - Aben-:

teuer. Documentaire serie over oude >
culturen in Ecuador. Deel 2: Die Ja-;
guar-Tempel am Sanday.

20.15 Sonde. Wetenschappelijk ma-f
gazine. ;

21.00 Südwest aktuell - Neues umj
Neun.

21.15 Markt. Economisch magazine:
afgewisseld met muziek.

22.45 Laatste nieuws.

België/Tele 21
18.30 Follow me, cursus Engels. Les 3
11 en 12. 19.00 Spreek met ons mee, ss
cursus Nederlands. Les 27 en 28. Ss
19.30 Journaal met simultaanvertaling, ss
in gebarentaal en weerbericht. 20.00 =
Le rêve d'lcare, documentaire serie ss
over de geschiedenis van de lucht- ss
vaart. Afl. 9: Le vol vertical. 20.55 Art =
21: Groosland, documentaire, (herh.). =
21.55 Journaal, (herh.). Aansl.: Weer- =
bericht en beursberichten. 22.15-23.20 =
Rally van Corsica. 22.30 On a caché 3
Hilary, BBC-documentaire over dit ze- 3
venjarig meisje dat door haar moeder 5
verstopt is ter bescherming tegen in- Es
eest. (herh.). Ss

TV5
16.05 TV5 Infos. 16.15 Sept sur sept. =
17.15La chance aux chansons. 17.45 =
Cuisinez Avec. 18.00 Des Chiffres et =
des Lettres. 18.20 Iniminimagimo. 5
18.35 C'est pas juste. 19.00 Animalia. 3
19.30TV5 Infos et Météo. 19.40 Papier 3
Glacé. 20.00 Parcours. 21.00 Thalas- ss
sa. 22.00 Journal Télévisé et Météo. 3
22.30 Club Tv5. 22.40 Les Ballets Jazz 5
deMontreal. 23.35-00.35Mille Bravo. S

Radio 1

radio3 Elk heel uur nws: 7.07 Hier en nu.
3 (7.30 Nws.) 7.51 Het levende
S woord. 8.10 Hier en nu (vervolg).
3 8.50 Introductie M.M. Magazine
S met o.m. M.M.-pastoraal. 9.07
3 Maandagmorgen magazine. (12.30
jS Nws.). 12.32Boeren tuinder. 12.55
3 Meded. t.b.v. Land- en tuinbouw.
S 13.10 Hier en nu. 14.07 Veronica
3 nieuwsradio (17.30 Nws.). 1903= Club Veronica trend. 20.03 Peper
3 en zout. 21.03 KRO's jazz connec-— tion. 22.03 Op de eerste rang.
3 22.50 In het spoor van Willibrord.
3 23.06 Met hetoog op morgen. 0.02
3 Easy listening. 2.02AVRO'sNacht-
-3 dienst. 6.02-7.00 Auto in? AVRO
3 aanl

Radio 2
SS Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
S de morgen met Ron-Brandsteder.
: 9.04TROS Gouden uren. 11.04 Op

Sj vollet0eren.,.12.04 André van Duin.
SS 13.04 TROS Aktua. 13.15 Zwijgen
S is fout. 15.04 Met muziek het hele
SS land door. 16.04 Open huis. 16.57
S EO-Metterdaad Hulpverlening.
SS 17.04 Ronduit-radiokrant. 18.04
3 Tijdsein. 18.25Kom er es uit. 18.50
■S Grabbelton. 19.03 Jongerenkoren.E 19.35 Hemelsbreed. 20.03 De bes-
S ten van orkesten. 20.20 De con-
: frontatie. 20.45 Begrijpt u wat u

S leest? 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
S Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
3 van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
5 nen. 12.04 Pays-Bas. 14.04 Top-
3 P°P radio. 16.04 Topop discovery.
SS 18.04 De avondspsits. 19.03 Het
a steenen tijdperk. 20.03 Muziek met

Meta. 22.04-23.00 Candlelight«

televisie en radio maandag

Nederland 1
i 'f-13.05 Nieuws voor doven en, B,echthorenden.
R 0
"15 Onweer in mei. Duitse speelfilm
J" 1987 van Xaver Schwarzenbeg-
*r- Wanneer de marine-officier Leo-P°'d terugkeert haar zijn dorp, wordt
■Jl verliefd op de mooie Regina, niet
Tiende dat zij verloofd is met zijn

«l^este vriend.
( & Neighbours. Australische serie.
;15 Kresj. Oren van de kop, Neder-

poppenserie. Afl. 20: Verge-

s Liflaflab. Kinderkookcursus.
'"30 ""Journaal.

i Kresj. Eindexmenjournaal, na-
\]'5S Bij Bep. Dierenmagazine met
IjfP en Nellie Frijda. Afl.: Het paard.

«""«O Poëzie clip. Gedichten van jon-
Je,ren-
„ lk geloof het wel. Serie over
gel oof Afl. 5: Mormonen.100 ""Journaal.

Anita and the Kids. Anita
j^Verop zoek naar kinderen en hun
/"fiek in Europa. Vandaag: Portu-
-991.
fi Mulu, een woud in Borneo.
Jatuurdocumentaire over het oudste
°Pische regenwoud in het Hoogland, an Serawak.

I' J*o Legal eagles. Amerikaanse
J^elfilm uit. 1986 van Ivan Reitman.

'met een vrouwelijke collega,
jobeert een advocaat het mysterie

t^. een bij een brand omgekomen
ujj'der op te lossen,
jjr" Brandpunt. Actualiteitenru-

M ""Journaal.
J Street legal. Canadese

S^ocatenserie. Afl. 13: Kat en muis.
Vb'a krijgt de kans een inbreker teledigen. Dit valt haar echter niet
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Radio 4
7.02 Nws. 7.04 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek op maandag-
morgen: Berliner Philharmoniker.
11.50 KRO literair: over poëzie.
12.00 Radio vierklank. 13.50Over
kunst en cultuur. 14.00 KRO-Klas-
siek op de maandagmiddag. 15.45
In antwoord op uw schrijven - klas-
siek. 16.45 Zin in muziek. 17.00
Jean Sibelius. 18.00 Nws. 18.02
De klassieken. 20.00 Nws. 20.02
Rotterdams Filharmonisch Orkest
0.1.v. Bernard Haitink m.m.v Groot
Omroep Koor speelt Symfonie nr.
2. Aufstehung, Mahler. 22.00 Jazz-
op-vier. 23.00-24.00 Het zout in de
pap.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Waar moet dat
heen?. 10.00 Faktor 5, met om
11.00 1940,terugkijken op een ge-
beurtenis van 50 jaar geleden.
12.00 Nws. 12.05 Het protest.
13.00Nws. 13.10Faktor 5, metom
14.45Gesproken portret; 15.00 Be-
richt uit het Koninkrijk; 16.00Over
deRooie. 16.30 NOS Kindermaga-
zine. 17.00 NOS-Taal. 17.30 De-
serteurs in nazi-Duitsland. 17.55
Meded. en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Even muziek.

18.20 Uitz. van de WD. 18.30
Progr. voor blinden en slechtzien-
den. 18.40 N.I.K. 18.55 Program-
ma voor buitenlandse werknemers.
20.30 Jazz uit het historisch ar-
chief. 21.00-21.30 Hobbyscoop.

RTL Plus
s 06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine.
s 06.05 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. (herh.).
as 06.30 European Business Channel.
as 08.35 Tele-Boutique. (herh.).
a= 09.10 Die Springfield Story. Ameri-
as kaanse serie. (herh.).

E 10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
=s (herh.).

E 10.35 Dr. Who. Engelse serie. (herh.).= 11.00 Glück und Liebe in Monaco.
Speelfilm, (herh.).

E 12.00 Einfach tierisch. Dierenmaga-
s' zine. (herh.).
as 12.30 Klassik am Mittag. Met het gra-
as te RTL-Orkest.
sa 13.00 Tele-Boutique.
as 13.30 California Clan. Amerikaanse
sa serie.= 14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie..= 15.00 Lieber Onkel BUI. Amerikaanse
serie. Afl.: You like Buffy better.

sa 15.30 Spiel mit.
E 15.40 RTL aktuell.

sa 15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
as 16.00 Tammy. Amerikaanse serie.
as- Afl.: Die grosse Entdeckung. (herh.).
sa 16.30 Der Sechs-Millionen-Dollar-
sa Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Steve
sa ausser Kontrolle. (herh.).
sa 17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
sa 17.45 Spiel mit: Sterntaler.= 17.55 RTL aktuell.= 18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-
sa rie. Afl.: Auf Biegen und Brechen (1).== (herh.).

E 18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
E 19.05 Weerbericht.
E 19.15 Pazifik-Geschwader 214.

sa Amerikaanse serie. Afl.: La Cava re-
as vue.
sa 20.10 Airwolf. Amerikaanse serie.
as Afl.: 40 Millionen für Santini.
sa 21.05 Orca, der Killerwal. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1977 van Mi-
chael Anderson.

E 22.50 RTL aktuell.
E 23.00 10 vor 11. Cultureel magazine.

Vandaag: Günter Gaus in gesprek
as met bekende mensen uit het Oost-
Es blok.
as 23.30 Mannermagazin M.
as 00.05 Catch up.
sa 00.40 Airwolf. Amerikaanse serie,
as (herh.).
as 01.25-01.30 RTL plus-Aerobics.

SAT 1
= 06.00 Guten Morgen. 08.30 .SAT.1| Bliek. 08.35 Nachbarn. Afl. Der Überra-

s schungskandidat. 09.00 SAT.1 Bliek,
s 09.05 Love Boat Amerikaanse serie.= Afl. Vicki's erste Liebe. 09.50 Teletip= Reise. 10.00 SAT.1 Bliek. 10.05 SAT.1
E - Teleshop. 10.30 Ein Koffer aus Lau-___ sanne. Frans/Italiaanse misdaadfilm uit___ 1975 van Roger Pigaut. Aansl. teken-

as film. 12.15 Glücksrad. 13.00 Telebörse.
as 14.00 Programmaoverzicht. 14.05
sa Casimir & Co, Amerikaanse tekenfilm.
=a Afl. Auf Schatzsuche. 14.30 Teletip -5 Haushalt. 14.40 Love Boat. Afl. Liebe
SS per Telefon. 15.30 Verliebt in eine

s Hexe. Afl. Neues von Serange (1).
SS 15.55 SAT.1 - Teleshop. 16.05 Daniel
aa Boone. Amerikaanse western. Afl. Min-
33 goi der Falie. 17.00 SAT.1 Bliek. 17.10
sa: Nachbarn. Afl. Harry kehrt zurück.
gs 17.35 Teletip - Natur. 17.45 Program-
ga maoverzicht. 17.50 SüBes Gift. Ameri-
SS kaanse serie, afl. Alles oder nichts.
SS 18.45 SAT.1 Bliek. 19.05 Glücksrad.
S== 19.50 SAT.1 Wetter. 20.00 Trapper
SS John, M.D. Amerikaanse serie, afl. Am
r~ Muttertag. 20.55 SAT.1 Bliek. 21.00 Die
£~ Pariserin, Frans/Italiaanse sppelfilm uit
SS 1957 van Michel Boisrond. 22.30
SS SAT.1 Bliek. 22.40 News & Stories.
sa 23.05 Spiegel TV. 23.35 Allonsanfan,
£3 Italiaanse speelfilm uit 1974 van Paolo
jss en Vittorio Taviani. 01.20 So gsehen.
BS- 01.25-01.35 Programmaoverzicht.

Omroep Limburg
07.07 Ochtendmagazine. 09.02,
10.02, 11.02 Kort nieuws. 12.05
Middagmagazine.' Limburg aktueel,
Limburg en de wereld, agenda en
muziek. 14.02, 15.02, 16.02 Kort
Nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
richt. 17.05 Limburg Aktueel. (editie
Noord en Zuid). 17.25 Maandag-
avondmagazine.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De gouden
geeuw. (Nieuws 6.30 - 7.00 en
7.30). 8.00 Nieuws. 8.10 Het vlie-
gend tapijt. 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek. 11.50Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Pluche
en plastiek. 14.00 De eerste dag.
16.00Vooruit, achteruit. 17.00Lim-

burg Vandaag. 18.00 Nieuws 18.10
Hitrevue. 20.00 Slowtime. 21.00
Een plaat voor Margriet. 22.00
Nieuws 22.05 Manoeuvres in het
donker. 23.30 Nachtradio (Nieuws
24.00, 05.00 en 05.30 uur).

België/BRF
6.35 Radio Frühstück (+ Spiel

'Glückstreffer'). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Besinnliche Worle. 9.10 Musi-
kexpreß. 10.00-12.00 Gut aufge-
legt. 12.00Veranstaltungskalender
Musik bei Tisch. 12.15 Veranstal-
tungskalender. 13.00 Frischauf.
14.05 Schulfunk: DerSprache auf
der Spur. Der Dachstuhl brennt.
14.15 Musikzeit heute: Operette &
Musical. 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight: US-charts. 17.05
Oldiekiste. 18.10 BRF Aktuell.
18.40-20.05 Jazz.

WDR4
4.05 Radiowecker. 5.59 Station-
sansage. 6.05 Morgenmelodie.
9.05 Musikpavillon. 12.05 Zur Sa-
che. 12.07 Gut Aufgelegt. 14.05
Wirtschaft. Aansl. Auf der Prome-
nade. 15.00 Café Konzert. 16.05
Heimatmelodie. 17.00 Der Tag urn
fünf. Aansl. Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum traumen. 22.30
Nachtexpress.

SSVC
12.30 For schools.
12.50 Micro mindstretchers.
13.00 Allsorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.15 Cartoon time.
14.25 Knots landing.
15.15 Country ways.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Is that a fact?
16.10 Bravestarr.
16.35 Spatz.
17.00 Press gang.
17.25 Sporting triangles.
17.50 Home and away.
18.15 Sciencefiction.
18.40 News and BFG weather.
18.55 You rang m'lord.
19.45 Coronation street.
20.10 The BUI.
20.35 Brush strokes.
21.05 Capital city.
22.00 News and BFG weather.
22.30 Wrld in action.
22.55 Film '90.
23.25-00.00 Grand prix.

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast.
10.00 News and weather.
10.05 Open air.
10.20 Gloria.
11.00 News and weather.
11.05 Matchpoint.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and weather.
12.05 Open air.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 The naturel world.
15.20 History file.
16.00 News and weather.
16.05 The last place on earth.
16.50 News and weather.
17.00 Volgens aankondiging.
17.25 The clothes show.
18.00 Newsround.
18.10 Blue Peter.
18.35 Westminster south and cast.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.35 That was then, this is now.
21.00 In sickness and in health.
21.30 Joint account.
22.00 Nine o'clock News.
22.30 Panorama.
23.10 The moneyprogramme.
23.50 Newsnight.
00.15 The Late Show.
00.55 Weatherview.
01.00-01.05 Tuesday's viewing.

Eurosport
06.00 International business report.
07.00 The D.J. Kat show. 09.30 Wiel-
rennen. 10.30 Autosport. 12.30 WK
voetbal 1974, film. 14.30 Duitse open
tenniskampioenschappen. 17.00 Hor-
sebox. 18.00 NHL IJshockey. 19.30
Boksen. 20.30 International motor-
sport. 21.30 Eurosport - what a week!
22.30 NHL ijshockey. 00.00-01.30 Bas-
ketball: NBA play-offs.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and wea-
ther. 08.15 Mediterranean Cookery.
08.45 The mix. 16.00Hotline. 17.00 On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 News
and weather. 19.45 Time Warp. 20.00
Touristic Magazine. 20.30 Journey to
India. 21.30 Perspectives on Science.
22.00 News and Weather. 22.15 Paris-
Langkawi-Paris air race. 22.45 Trave-
lers in time. 23.15 Touristic Magazine.
23.45 Perspectives on Science. 00.15
News and Weather. 00.3081ue Night.
01.30 Time Warp. 01.45 The Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 MTV
at the movies. 12.30 VJ Kristiane Bac-
ker. 14.00 MTV's Afternoon Mix. 17.00
3 from 1 at 5. 17.15 MTV's Afternoon
Mix. 17.30 MTV's Coca Cola Report.
17.45 MTV's Afternoon Mix. 18.30
MTV's Greatest Hits. 19.30 MTV At the
Movies. 20.00 Saturday Night live.
20.30 VJ Ray Cokes. 21.00 MTV un-
plugged. 21.30 XPO. 22.00 VJ Ray Co-
kes. 23.00 MTV's Coca Cola Report.
23.15 VJ Maiken Wexo.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik 5.30 Guten Morgen.
9.00 Ein Tag wie kein Anderer.
11.00 Treft nach Elf. 12.00 RTL
Themen. 12.15 Casino-Parade.
14.00Viva. 16.00 Entenjagd. 17.00

RTL Themen. 17.15 Musikduell.
19.00Neunzehn - Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traumtanzer.
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Samenwerken
Er is zelfs overwogen om uitslui-
tend vrouwen in opleiding te ne-
men. Dat werd echter onwense-
lijk geacht, omdat de rijkspolitie
een goede samenwerking tussen
mannen en vrouwen in de werk-
situatie noodzakelijk acht.
Tijdens de twintig maanden du-
rende opleiding wordt hieraan
aandacht geschonken door de in-
voering van de cursus 'man-
vrouw, samenwerking bij de po-
litie. Bij een klas met uitsluitend

vrouwen schiet deze cursus zijn
doel voorbij, zo was de redene-
ring.
Dat het de rijkspolitie ernst is om
meer vrouwen in dienst te ne-
men blijkt volgens Geelof ook
uit het feit dat er bij de algemene
inspectie een adviseur minder-
heden- en emancipatiebeleid
wordt aangesteld.

Eindexamen geschiedenis op Havo en VWO

Les in feminisme
Vrouwen in het verleden. In de geschiedenisboeken op de
middelbare school zijn ze praktisch op een hand te tellen.
De mannen waren er om voor helden te spelen en de vrou-
wen bleven thuis. Slechts enkelen kunnen wij ons nog her-
inneren. Jeanne d'Arc, de maagd van Orleans, die zich door
God geroepen achtte om Frankrijk te bevrijden. Hannie
Schaft, het meisje met het rode haar, die in het verzet ver-
der ging dan het spelen voor koerier. En Arme Frank, wier
dagboeken ons een heleboel leerden over het leven van on-
derduikers in de Tweede Wereldoorlog. De examenkandi-
daten Havo en VWO leerden het afgelopen jaar meer over
vrouwen. Geen pure Dolle Mina-geschiedenis, maar alles
over hun positie in het verleden.

De ontwikkeling van de vrouw
in de loop van deze eeuw. Wat is
er veranderd in de rol van de
vrouw in het gezin, op het werk
en in de politiek tijdens de eco-
pomische crisis, de Tweede We-
reldoorlog en de wederopbouw.
Als het goed is weten examen-
léerlingen Havo en VWO er het
fijne van. Hun geschiedenisles-
sen draaiden om dit onderwerp.

De minister van Onderwijs J.
Ritzen en zijn staatssecretaris J.
Wallage wilden het feminisme
een bewuste stimulans geven.
Om de hedendaagse jeugd van
het verleden te laten leren hoe zij
nu moeten handelen. Daarom
hebben zij voor 'vrouwenge-
schiedenis' gekozen. Officieel
heet het programma 'Continu-
ïteit en verandering, de positie
van de vrouw in Nederland en de
Verenigde Staten, 1929-1969.
Hoe komt het dat vrouwen
steeds minder kinderen krijgen,
dat de gemiddelde huwelijks-
leeftijd verandert en de dat op-
voeding van de kinderen een om-
mekeer ondergaat. Allemaal za-
ken waarover de leerlingen dins-
dag 22 mei vragen kunnen ver-
wachten.

Geen kennisvragen, maar wer-
ken met het materiaal en de fei-
ten, die je het afgelopen jaarver-
gaard hebt. Dat verwachten de
docenten van de Philips van
Home Scholengemeenschap in
Weert.
Een voorbeeld: Maandag was-
dag. Tegenwoordig heeft ieder
huishouden een wasmachine.
Hoe komt het dat vrouwen toch
evenveel tijd binnenshuis door-
brengen als in de tijd van de was-
tobbe? Het antwoord zou kun-
nen zijn dat de opvoedingvan de

kinderen meer aandacht vraagt.
Of dat de er meer tijd besteed
wordt aan uiterlijke verzorging
en aan gezelligheid binnenshuis.

Vreemd
Om de twee jaar wordt er een
nieuw onderwerp gekozen voor
de eindexamenkandidaten ge-
schiedenis. Gerrit Hasendonckx
is leraar in ditvak op de schoolin
Weert. Vrouwengeschiedenis
was voor hem en de andere lera-
ren een heel nieuw onderwerp.
„We moesten ons in de stof in-
werken. De literatuur over vrou-
wen in de geschiedenis is nog
jongen ongeordend."

„De wegen die man en vrouw
gaan zijn op een gegeven mo-
ment uit elkaar gegroeid. De
vrouwen eisen nu dat die wegen
weer bij elkaar komen. Waar ligt
de oorzaak dat de vrouw moest,
moet en zal moeten vechten om
gelijk behandeld te worden? Om
die vraag draait het."

Braaf
Een moderne geschiedenisles.
De afgebakende periode (1929-
-1969) valt precies tussen twee fe-
ministische golvenin. „De minis-
ter heeft dus een heel vooruit-
strevend onderwerp gekozen,
maar daaruit een bijna 'braaf
stukje. Toch is dezeperiode heel
belangrijk geweest voor de
vrouw. De economische crisis
begon en het fascisme, dat toch
een bepaald beeld van vrouwen
had, kwam op. Dan volgt de oor-
log, een periode waarin veel
vrouwen alleen ervoor stonden.
En tenslotte de wederopbouw,
zowelvan de samenlevingals het

gezin," legt de docent uit
Hij «ertelt over het groeiende be-
wustzijn bij vrouwen die vinden
dat ze niet onder hoeven te doen
voor mannen. „De moeder, waar
het hele gezin om draaide, leert
steeds meer voor zichzelf opko-
men. Getrouwde vrouwen willen
niet langer minder verdienen
dan hun mannelijke collega's.
Uiteindelijk ontstaan er interna-
tionale vrouwenorganisaties."
„Hier krijg je dan weer het pro-
bleem van de begrippen feminis-
me en emancipatie. Deze woor-
den worden vaak ten onrechte
door elkaar gebruikt. Feminisme
komt van het latijnse femina
(vrouw). Het is een beweging die
opkomt voor het vrouw-zijn.
Emancipatie is ook vanuit het
Latijn te verklaren. Letterlijk'be-
tekent het 'uit handen nemen.
Deze beweging probeert vrou-
wen onder de duim van de man-
nen uit te halen."

Wilhelmina
De leerlingen moeten deze ter-
men op 22 mei dus kunnen ge-
bruiken. Net als begrippen als
fascisme en anti-semitisme. Ze
moeten Arme Frank kunnen
plaatsen, maar ookkoningin Wil-
helmina. Gebeurtenissen en na-
men, die in de hele geschiedenis
van belang zijn. Geschiedenisle-
raar Evers: „Ik betrap mezelf
erop dat ik in andereklassen, bij
de behandelingvan de Franse re-
volutie, er ook meer aandacht
aan besteed. Ik haal de positie
van de vrouw in die tijd steeds
meer naar voren."

Toch merken de leraren geschie-
denis op de Philips van Home
Scholengemeenschap dat de
leerlingen moeite hebben om de
gebeurtenissen te vertalen naar
hun eigen leven. „De bereidheid
om zelf sociaal-politieke actie te
ondernemen is miniem. Ook al
zijn ze soms verontwaardigd
over de positie die de vrouw in-
neemt."
„Ze hebben moeite om te verge-
ten dat het een eindexamenon-
derwerp is. Zij zien het puur als
leerwerk. Het effect komt denk
ik pas als ze zelf getrouwd zijn en
kinderen hebben."

Havo 5-leerlinge Maud is het
daarmee niet eens. „Ik heb nu al

een heel ander beeld gekregen
van de vrouwen van vroeger.
Hierdoor ga ik nadenken en krijg
ik zelf andere ideeën. Ik denk dat
ik mijn kinderen inderdaad be-
wuster ga opvoeden. Wat dat be-
treft heb je echt iets aan dit on-
derwerp."

Haar klasgenoot Harm is éénvan
de twee jongens die geschiedenis
in hun eindpakket hebben. „Ik
wist niet wat ik moest verwach-
ten, maar ik vind het zeker niet
saai. Soms ontstaan er wel dis-
cussies. Hier wordt bijvoorbeeld
gesteld dat vrouwen wel man-
nenwerk kunnen verrichten,
maar andersom niet. Daar ben ik
het niet mee eens."

Daniëlle weet na deze lessen in
ieder geval hoe ze haar kinderen
niet gaat opvoeden. „Niet vol-
gens Spock. Hij heeft een boek
geschreven > over de opvoeding
van kinderen. Zijn idee was dat
de moeder thuis moet blijven en
meer tijd aan het kind moet be-
steden. Dat doe ik dus beslist
niet."
De klas is tevreden over de les-
sen. „Het zijn niet alleen feiten.
Eerder een verbreding van je
kennis, jekunt er iets mee. Daar-
om is het goed dat ze volgend
jaar dit onderwerp weer ter spra-
ke brengen", zegt Tamara.

alexandra van geleuken

" Enkele leden van de actiegroep 'Dolle Mina' tijdens de
verbranding van een corset in 1970 bij het beeld van de Ne-
derlandse feministe Wilhelmina Drucker. De groep, die de
afschaffing van de 'vrouwenslavernij' voorstaat, wilde
zich hiermee symbolisch van een dwangbuis ontdoen, (ar-
chieffoto)

vrouw

Driekwart
politieschool
voor vrouwen
Driekwart van de plaatsen
op de opleidingsschool van
de rijkspolitie is voortaan
bestemd voor vrouwen. Met
deze maatregel wil de rijks-
politie zo snel mogelijk het
aantal vrouwen bij de poli-
tiekorpsen uitbreiden.

De klassen van de oplei-
dingsschool in Harlingen
zullen dan uit vijftien vrou-
wen en vijf mannen be-
staan. De totale opleidings-

capaciteit van de rijkspoli-
tie is verhoogd van tachtig
naar 120 per jaar. Er is dus
plaats voor negentig vrou-
wen en dertig mannen.

Volgens woordvoerder Geelof
van de rijkspolitie is de maatre-
gel ingegeven door de wens van
de beide politieministers om het
aantal vrouwen bij de politie op
te voeren tot ten minste 25 pro-
cent. Om niet tot ver in de vol-
gende eeuw bezig te zijn met

deze inhaalsactie is besloten om
de 25 procentsnorm in de oplei-
ding op mannen toe te passen.

Volgens Geelof maakt de inhaal-
actie een goede kans van slagen,
omdat de landelijke wervingsac-
tie van vrouwen, eind maart, al
ruim vijftig serieuze sollicitaties
van vrouwen heeft opgeleverd,
terwijl er nog honderden verzoe-
ken om informatie zijn gedaan.

De klassen van de opleidings-
school bestaan op dit moment
slechts voor een minderheid uit
vrouwen. De aantallen variëren

van vijf tot zeven. " In de toekomst zal drie-
kwart van de klassen op de
politieschool uit vrouwen
bestaan. archieffoto

Vrouwen bij de
arbeidsinspectie

Ter gelegenheidvan het 100-jarig
bestaan van de Arbeidsinspectie
is bij uitgeverij SDU het boek
'Onder vrouwelijke hoede' ver-
schenen. Marianne Bousardt be-
schrijft hierin de geschiedenis
van de vrouwelijke medewer-
kers bij deze dienst.

In het boek is te lezen datinspec-
trices van de arbeid vanafhet be-
gin van deze eeuw een grote rol
hebben gespeeld bij het verbete-
ren van arbeidsomstandigheden
van vrouwen en jongeren, werk-
zaam in fabrieken en werkplaat-
sen. Prijs 19,50 gulden.

Eerste groep Limburgse cursisten krijgt getuigschrift

Theologie vanuit een
vrouwelijke invalshoek

„Feministische theologie is
geen andere theologie. Je
neemt alleen een andere in-
valshoek. Je bekijkt de ge-
schriften met andere ogen,
leest tussen de regels door.

Altijd is er aandacht ge-
weest voor ervaringen met
God van mannen. Maar
daardoor is een gedeelte on-
zichtbaar gemaakt, verloren
gegaan," zegt Jos van Soest-
Linssen, secretaris van de

werkgroep Vrouw, Geloof
en Leven.
De werkgroep is in 1987 begon-
nen met een driejarige inlei-
dingscursus Theologie vanuit
Feministisch Perspectief. De
eerste groep cursisten heeft de
studie onlangs afgerond en ont-
ving vorige week het getuig-
schrift uit handen van debeken-
de theologe prof. dr Tine Hal-
kes.
Feministische theologie is vol-
gens Jos van Soest en decursus-
coördinator Trees Janse-Brugge-
man heel bevrijdend. „Het is een

erkenning van je eigen authen-
tieke beleving. Je hebt een visie,
die je onderbouwt met gegevens
uit dezelfde theologische bron-
nen. En dat wordt wetenschap-
pelijk getoetst. Het is niet zo dat
je de theologie kneedt naar je
eigen visie. Je houdt je aan de
boodschap."

Theologe Tine Halkes reikt het getuigschrift uit aan Miek van den Besselaar. Trees Jan-
se(l) is alsvolgende aan de beurt. Foto: JEROENKUIT

Meer
Acht jaargeleden nam de emeri-
tus hoogleraar theologie en femi-
nisme Tine Halkes het initiatief
voor een cursus feministische
theologie in Nijmegen. Dat de
Limburgse werkgroep dat inti-
tiatief enkele jaren later navolg-
de, kwam door het grote aantal
vragen van Limburgse vrouwen
naar 'méér', aldus Trees Janse-
Bruggeman.

„Er was een bewustwording op
gang gekomen. Vrouwen vroe-
genzich af hoe hun ervaringen te
combineren waren met hun ge-
loofsleer. Ze wilden méér weten.
Hoe de dingen gegrdeid zijn.
Waarom gevoelens tegenstrijdig
zijn."

De cursus in Nijmegen kende
een wachtlijst en bovendien was
de afstand naar Nijmegen voor
veel Limburgse vrouwen te
groot. Vandaar het plan om in
Limburg een eigen cursus op te
zetten. De specifieke situatie in
Limburg - het beleid van bis-
schop Gijsen - speelde daarbij
ook eenrol, aldus Jos van Soest.

Voortrekster van het eerste uur
was Tiny Augustus die samen
met anderen en via goede con-
tacten met de Universiteit voor
Theologie en Pastoraat in Heer-
len een cursusprogramma opzet-
te, een lokatie vond en docenten
aantrok. Veertig cursisten kon-
den aan de eerste cursus in sep-
tember 1987 beginnen. Er waren

echter zoveel aanmeldingen da
er onmiddellijk een wachtlijs
van 21 personen ontstond.

Confrontatie
Van de veertig cursisten die rtf
spits afbeten, hebben er 33 de jl'
nishlijn gehaald. De reacties zij'
zeerpositief, zegtTrees Janse die
zelf ook haar getuigschrift oi>>'
ving vorig week. „Het is cc"
stukje zelfbewustzijn, grond o"1'
der de voeten, maar het is oo*
een confrontatie met jezelf. "
merkt hoe diep die oude zekef'
heden in jezitten. Als je hier dr>£

jaar intensief mee bezig be^
kun je dat niet naast je neer les'
gen. Dat draag je mee."

Prof. Tine Halkes vergelijkt fcursus met een gangin de dièp^
„Een sprong in de diepte vanr
zelf, in de ruimte en de verbC1'
denheid. Het zijn geen piepjong
meisjes die meedoen. Zon cU>'
sus is een inbraak in het leven, "*positieve zin."

Een grote verscheidenheid a 3:
vrouwen volgde en volgt de cUr'
sus. De leeftijden variëren van *
tot 65. Ze komen van Maastric'1

tot Venray, zelfs uit Noord-B^bant. In andere bisdomm^wordt een dergelijke cursus n'f,
gegeven. Jos van Soest: „Da^
zijn ze niet zo actief."

De nu 'afgestudeerden' kunne\
nog een bijscholingscursus gaa.
volgen, waarin breder en diepê
op de materie wordt ingegaan- "
september start de werkgrooj
Vrouw, Geloof en Leven met e£
derde groep cursisten. De IJI
schrijving hiervoor staat r>°*
open. Morgen, 15 mei, is er cv
introductieavond in de mdg"
school in Roermond. Voor a 3'
meldingen en inlichtingen: Tre?
Janse-Bruggeman, ® 0475u'
21350.

Cursus preventie
seksueel geweld

Het Landelijk Overleg Prevg
tiewerkers tegen Sexueel Q
weid heeft een handleiding fl
een cursus ontwikkeldvoor lefl
krachten. De cursus moet <*
leerkracht helpen de signalen^
herkennen van kinderen die W
slachtoffer zijn geworden v»
seksueel geweld.

Volgens de preventiewerk^
van de Riaggs krijgen de le«J
krachten in het basisondertfif
de laatste jaren in toenemen»1
mate te maken met leerlinge
die problemen hebben omdat &
het slachtoffer zijn gewordt
van seksueel geweld binnen e&
gezin. Vaak ontbreekt het "*leerkrachten volgens de preve?
tiewerkers echter aan de keni^
en vaardigheden om hier ade
quaat mee om te gaan.
In de cursus wordt de leerkrac*1
ten geleerd de signalen van
deren, zoals angst voor aanrake'
en piasproblemen, te herkenne'
Ook worden zij gemotiveerd h*
onderwerp „seksueel misbruik
bespreekbaar te maken. Wof
dat bereikt, dan kunnen de le^krachten de kinderen volgens <»
preventiewerkers weerbaar W
ken in onveilige situaties en h'
leren om hulp te vragen. ,

Mannen gevoeliger
voor spierschade

Bij het beoefenen van sport ofbij andere lichamelijkeactiviteiten V[
pen mannen eerder spierbeschadigingen op dan vrouwen. Het hor'
moon oestradiol blijkt bij vrouwen een beschermende werking Jhebben.Vooral ongetrainde vrouwelijke sporters profiteren daarva?.
De neuroloog in opleiding G.J. Amelïnk heeft dit vastgesteld bij zU (
promotie-onderzoek. Hij promoveert op 22 mei in Utrecht op he
proefschrift „Door inspanning veroorzaakte spierbeschadiging". ,
Amelink ontdekte tijdens een fietsproef toevallig dat mannen ro^e
kans lopen hun spieren te beschadigen. Hoe dat kwam ging hij fi
door 250ratten een marathon te laten lopen. Na anderhalf uur test^hij hun bloed op de aanwezigheidvan creatine kinase (CX). Dat is e£,
eiwit dat normaal gesproken in de spieren zit, maar dat „weglek 1

naar het bloed als de spieren beschadigd raken.
De spierbundels van de vrouwtjesratten vertoonden na gelijke jP

spanning veel minder scheurtjes dan die van de mannetjes. Oestf3

diol bleek de schade te berperken.

Belfleur opgeheven
Voor de lezersvan hetvrouwenweekblad Belfleur zal nummer 20^10 mei de laatste zijn.De uitgever van het blad,Kiekover Holding**stopt met onmiddelijke ingang met de uitgave, ruim een halfjaar r 1
dat de eerste op de markt verscheen. „
Doordat er te weinig advertenties binnenkwamen, bleven de inko'L
sten sterk achter bij de ramingen. Om diereden bestaat volgens °\
uitgever 'geen uitzicht meer op een verantwoorde exploitatie binn
afzienbare termijn. eHet js nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de circa 35 werk 11
mers (15 in vaste diensten 20free-lancers), aldus uitgeverJohnDfle
kens in eén toelichting.

Maandag 14 mei 1990 "10
f limburgs dagblad j



Romarionog niet
zeker van WK

kp °VEN -Romario heeft vori-
Pfc e training hervat. De Bra-Cnse spits van PSV brak in de
fcgttfiewedstrijd tegen FC Den
tó 2Un been. Romario zal uitge-
tifj Setest worden alvorens beslist
Iv.j.of hij bij de selectie voor hetjjfranse elftal blijft. De spits is
L^v aan de loop- en krachttrai-
tefj e§onnen. De Braziliaan heeft
kij(jger»s zijn contract bij PSV nog
kji;:'üet verlengd. In januari deed
Kd ovense clubalpogingen de
K j?Volle spits langer vast te leg-
kw Pc huidige verbintenis loopt
*s j Juni 1991 af. PSV wil er drie aar aan vastknopen.

Niels Smits
klimkoning

£>e Brabander Niels Smitsas gisteren de beste klim-rer in de Col van Nijswil-
t r- De 17e uitgave van het

°-ditionele bergcriterium. erd gekenmerkt door een
geiend en wisselend strijd-
O
ertaop, waaraan voorall^d-profrenner Patrick van
°-ssel ten grondslag lag. De

,°°rmalige Zeeuwse belofte
£*■ de 'Col' echter niet op

erelijst bijschrijven. De"-Jarige Niels Smits ging
met de eer strij-

'l£n' ®nze fotograaf Harrie
bracht een van de

p'e vluchtpogingen van
I atpcfc van Passel (op kop)
jy yeeld. De streekrenners

°ë{ Van c jer j^gy (midden)
Berrie Thoolen (links)

zich voor eigen pu-
lefc niet te laten verrassen

o 0r het vroegere lidvan deuPercbnfexploeg.

Ile Pagina 15 voor wedstrijdverslag
van de Col van Nijswiller.

Verjaardag
„Hoe mooi kan sport zijn", liet een
glunderende VGZ/Sittardia-trainer
Jo Maas zich ontvallen. „Dit over-
treft de stoutste dromen. Ik ben een
leugenaar als ik zeg dat ik dit nog
verwacht had. Je hoopt wel dat het
daar gelijk wordt en dat je nog een
beslissingswedstrijd mag spelen.
Maar dit, nee. Wat een verjaardags-
kado van de jongens". Uitgerekend

op de dag dat VGZ/Sittardia zijn
veertiende landstitel in de wacht
sleepte zag Jo Maas Abraham.
„Maar dieverjaardag wordt nu even
naar de achtergrond geschoven. Wij
zijn kampioen. We hebben een heel
sterk seizoen gespeeld, hebben de

meeste tijd aan de leiding gestaan
en zijn in dat oogpunt de terechte
kampioen". " VGZ/Sittardia, landskampioen: zittend van links naar

rechts: Ron Jacobs, John Vreuls, 'Gerrit Stavast, Dick Masten-
broek, Leon Tummers, verzorger Budé en Wien Schmeitz.
Staande: de begeleiders Jan Brands en Jos Köhlen, Igor Jans-
sen,Roel Goffin, Remco Vijgeboom, Paul Louwers, Guido Con-
sten,Lambert Schuurs en trainer JoMaas. Foto: peterroozen.

Concurrent Tachos sneuvelt onverwacht in Den Haag

Alsnog titel voor Sittardia
Van onze medewerker

JOHNBANNIER

SITTARD - Wat niemand
meer voor mogelijk had ge-
houden gebeurde gistermid-
dag rond kwart over vier in de
Sittardse stadssporthal dan
toch nog. VGZ/Sittardia werd
handbalkampioen van Neder-
land. Omdat concurrent Ta-
chos in Den Haag onderuit
ging met 21-10 tegen Hellas
kon VGZ/Sittardia, zij wonnen
gemakkelijk met 33-18 van
Esca, de veertiende landstitel
in de wacht slepen.

Vier minuten voor het eindevan het
duel tussen VGZ/Sittardia en Esca
kwam het bericht dat Tachos verlo-
ren had van Hellas. De vonk sloeg
toen meteen over op het in grote ge-
talen opgekomen publiek. Het
duurde echter even voordat de spe-
lers beseften wat er aan de hand
was. Aanvoerder Lambert Schuurs
hierover: „Ik geloof dat de vader
van Leon Tummers ons op de hoog-
te bracht van de eindstand brj Ta-
chos. Eerst geloof je dat dan nog
niet omdat we vorige week bij Her-
mes ook een verkeerde uitslag door-
kregen. Maar het bleek juist te zijn.
Ongelooflijk, maar wel terecht
dacht ik. We hebben per slot van re-
kening achttien weken bovenaan
gestaan en slechts twee maal verlo-
ren".

sport

Hockeysters
prolongeren
wereldtitel

- Tot
.'n de nachtelijke uurtjes
S de in oranje kleuren uit-
j*°ste Nederlandse kolonie

helemaaluit zn bol.
send, drinkend en dol van

vierden speelsters en
"Seleiders van het Neder-As vrouwenteam na de 3-1
ijSt in definale op Australië

' binnenhalen van de derdereldtitel op rij.
succes van het team

u*jde niet in de laatste plaats af
8 ..bondscoach Roelant Oltmans., 5-Jarige Oegstgeestenaar diena
ie 11lale tegen Australië letterlijk
(tl Suurlijk op handenwerd gedra-
v deelde volop mee in de talloze
,^6blijken. „Het was een prachti-

meteen fantastisch slot",
hij vannacht bij terugkeer in

k hotel op de afgelopen acht
P'Jden terug. „Als ik zie wat wetotale begeleidingsgroep met
j. in korte tijd hebben
jjkt, dan is datronduit geweldig.

het toernooi zijn we ge-
-0

'd en hebben we op de juiste, enten gepiekt. Zoals in de hal-
tegen Engeland. Dat

g' ons enorm veel vertrouwenIstVeri voor de finale tegen
f tralië. Er is slechts een moment
o^st dat ik het gevoel had dat we

|(cderdoor zouden gaan. Dat was
at Australië vlak na rust tot 2-1.teruggekomen. Maar toen we

iti ?rrn e Daas waren en het ini-
l?^f terugpakten, waren bij mjj
tijfels weggenomen".
üPerieure wijze waarop Austra-

Jte gouden medaillewinnaar van
{^ »in eigen land van een nieuw
j en verbeelding sprekend resul-

afgehouden, imponeerde
f'Seen. Zo goed als ook de eind-es van het toernooi (zes over-

-1lr^gen, een gelijkspel en een
ai saldo van 19 tegen 1) duidelijke
j sPraken.
ukliste Lisanne Lejeune, met

Soals topscoprster, werd echter
!Sk n vanw*cSeeSe dat aspect totijj^ sPeelster van het toernooi uit-
jp2en. De technisch vaardige
m "?ter, die twee jaar lang uit de
'Sfar was vanweSe twee knie-
'°r h es' zorëde met haar inbreng
5. °-e toegevoede waarde van het
k]' het prolongeren van de
i\, haakte Roelant Oltmans als'Ser van Gijs van Heumen zijn

faam in Australië voor de zoveelste
keer waar. Tijdens zijn sportloop-
baan bracht Oltmans Leiden in de
hoofdklasse om vervolgens met de
mannen van Bloemendaal onder
meer vier landskampioenschappen
op rij en een Europese titel binnen
te slepen. „Ik een succescoach? Tja,
daar begint het langzamerhand in-
derdaad wel een beetje op te lijken"

"De felbegeerde beker
gaat van hand tot hand.

Bondscoach Oltmans
(tweede van links) kijkt

toe.

'Eerste plaats in A-klassieker groot succes

Strouken bevestigt
klasse in Kempen

Van onze sportredactie
VELDHOVEN/EINIGHAUSEN
Patrick Strouken (20) heeft gisteren
in de Omloop van de Kempen zijn
bijzondere aanleg voor het grote
wielerwerk dik onderstreept. De
tweedejaars amateur uit Einighau-
sen won met groot machtsvertoon
de 42e editie van deze amateurklas-
sieker over liefst 225,5 kilometer.
Rob Mulders uit Well maakte met
zijn tweede plaats het Limburgse
succes compleet.

„De mooiste overwinning in mijn
carrière," noemde Patrick Strouken
zijn succes in de nationale topkoers.
„De eerste plaats in deze A-klassie-
kër kan ik als een heel groot succes
beschouwen. Ik ben dolgelukkig.*'
Sinds zijn overstap naar de ama-
teurrangen maakt de talentrijke Pa-
trick Strouken deeluit van de natio-
nale selectie. De jongere broer van
ex-profAlain Strouken is een bege-
nadigd sprinter. Tijdens het afgelo-
pen voorseizoen leverde zijn vlijm-
scherpe eindschot hem daarentegen

slechts één overwinning op. Dat ge-
beurde in het Waalse Oreye, waar hij
ruim tweehonderd concurrenten in
de sprint versloeg. „Het werd tijd,
dat ik weer eens won. Ik begon aan
mezelf te twijfelen. In het voorjaar
reed ik niet slecht, maar 'ik zat er
vooraan nooit bij. Dan kun je ook
niet voor de eerste plaats sprinten.
Aan mijn sprintkwaliteiteh heb ik
geen moment getwijfeld. Ik maakte
taktische blunders. Dat was mijn
fout."
Een fout, die Noordlimburger Rob
Mulders zelden maakt. Mulders kan
in iedere klassieker voorin rijden,
winnen echter is hem dit seizoen
nog niet gelukt. De aanvoerder in
het individuele amateurklassement
had gisteren in de Omloop van de
Kempen zijn gebruikelijke plaats in
de kopgroep, maar volgens traditie
ook een snellere sprinter in zijn ge-
zelschap: de vlijmscherpe Patrick
Strouken.

Brusselers rond met Fortuna

Heracles polst
De Vries
Van onze verslaggever

SITTARD - Fortuna Sittard en He-
racles bereikten afgelopen dagen
een akkoord over de transfer van
Richard de Vries naar de Almelose
eredivisionist. Als de linkerspits
overeenstemming met Heracles be-
reikt, staat een overgang niets meer
in de weg. „Peter Gerards, mijn
zaakwaarnemer, heeft een gesprek
met Heracles gevoerd. Hoe de stand
van zaken nu is, kan ik nog niet zeg-
gen omdat ik geen contact meer heb
gehad. Ik verwacht echter geen gro-
te problemen, anders had Gerards
mij wel gebeld".
Inmiddels hebben Fortuna Sittard
en Geert Brusselers een mondeling
akkoord bereikt. Brusselers die af-
gelopen seizoen op huurbasis bij
Fortuna speelde is gekocht van
PSV. De aanvaller en de Sittardse
club kwamen een verbintenis van
een jaar overeen.

Gullit tevreden
na 90 minuten

REGGIO EMILIA - Ruud Gullit
heeft zaterdag zijn eerste volledige
wedstrijd van dit seizoen gespeeld
voor AC Milan. De regerend wereld-
kampioen oefende met het oog op
de Europa-Cupfinale van volgende
week tegen Bologna, dat voor deze
gelegenheid speelde als Benfica.
Eén maand na de doelpuntloze re-
mise in de competitie won AC Milan
met 1-0 dankzij een treffer van Mar-
co van Basten in de 19e minuut.
Gullit maakte een fitte indruk en zal
naar alle waarschijnlijkheid vanaf
de aftrap spelen tegen het 'echte'
Benfica.
De aanvoerder van het Nederlands
elftal was zelf zeer tevreden na het
oefenduel, waarin hij ondanks ver-
woede pogingen niet scoorde: „Het
was voor mij niet belangrijk om te
scoren. Ik wildevooral weten hoe ik
er conditioneel voorstond. Ik moet
eerlijk zeggen dat ik nooit had ver-
wacht dat het nu al zo goed met me
zou gaan. Ik wilde me in de eerste
helft nog sparen om niet na rust in
te storten. Maar in de tweede helft
bleek ik nog zoveel lucht over te
hebben, dat ik voluit kon gaan. Ik
geloof dat ik nu op 50 procent van
m'n kunnen speel, maar met het oog
op de Europa-Cupfinale moet ik
nog meer vooruitgang boeken. De
weg is nog lang, maar het mooiste is
dat het nu zo goed gaat. Dit is een
mooie avond. Woensdag hoop ik
m'n eerste doelpunt sinds m'n ren-
tree te maken". Dan speeltAC Milan
nog een oefenwedstrijd tegen de
Zwitserse club Lugano, waar de Ne-
derlanderEdwin Gorter speelt.
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sport

scorebord
nacompetitie

EERSTE DIVISIE
Groep A
NAC - Go Ahead Eagles 0-2 (0-1). 5. Linford
0-1, 76. Linford 0-2. Scheidsrechter: Van
den Ende. Toeschouwers: 7335. Gele kaart:
Smit, Van Gils (NAC), Hofstede, Linford
(GA Eagles).

Stand
GA Eagles 2 2 0 0 4 5-2
Heerenveen 10 0 10 2-3
NAC 10 0 10 0-2
Groep B
Emmen - Wageningen 2-0 (0-0) 48. Schaap
1-0, 59. De Jonge 2-0. Scheidsrechter: Bak-
ker. Toeschouwers: 5252. Gele kaart: Bosch
en Haak (Emmen).

Stand:
Emmen 110 0 2 2-0
Heracles 10 10 1 0-0
Wageningen 2 0 10 10-2
Loting: groepswinnaar poule B heeft eerste
thuisvoordeel in finalewedstrijd 27 mei.
Tweede ontmoeting drie dagen later. Win-
naar finalepartij promoveert, verliezer
speelt met NEC om plaats in eredivisie.

buitenland

BUNDESLIGA
Fortuna Düsseldorf - St. Pauli 7-0
Bayer Leverkusen - WerderBremen 1-3
VfLBochum - Karlsruher SC 2-0
Kaiserslautern - Nürnberg 0-2
Hamburger SV - WaldhofMannheim 1-0
Eintracht Frankfurt - FC Köln 3-1
Vfß Stuttgart -Homburg 2-2
Uerdingen - Bor. Mönchengladbach 0-0
Bayern München - BorussiaDortmund 3-0

Eindstand: Bayern München 34-49; FC
Köln 34-43; Eintracht Frankfurt 34-41; Bo-
russia Dortmund 34-41; Bayer Leverkusen
34-39; Vfß Stuttgart 34-36; Werder Bremen
34-34; FC Nürnberg 34-33; Fortuna Düssel-
dorf34-32; Karlsruher SC 34-32; Hamburger
SV 34-31; Kaiserslautern 34-31; FC St. Pauli
34-31; Bayer Uerdingen 34-30; Borussia
Mönchengladb. 34-30; VfL Bochum 34-29;
Waldhof Mannheim 34-26; Homburg 34-24.
Mannheim en Homburg degraderen. Bo-
chum speelt prom/degr.wedstrijd.

BELGIË
Charleroi - KV Mechelen 0-3
KV Kortrijk - AA Gent 1-0
StandardLuik - Ekeren 2-0
Beerschot - Club Brugge 0-0
SintTruiden-LierseSK 2-0
Cercle Brugge - Beveren 0-1
Anderlecht - FC Luik 4-2
Lokeren - Waregem 1-1
Racing Mechelen - FC Antwerp 0-0
Stand: Club Brugge 34-57; Anderlecht 34-
-53; KV Mechelen 34-50; FC Antwerp 34-43;
Standard Luik 34-42; AA Gent 34-36; KV
Kortrijk 34-33; Beerschot 34-32; Cerkel
Brugge 34-32; Lierse SK 34-28; Lokeren 34-
-28; FC Luik 34-28; Ekeren 34-27; Charleroi
34-27; Sint Truiden 34-27; Waregem 34-25;
Beveren 34-24; Rac. Mechelen 34-21. Beve-
ren en Racing Mechelen degraderen.

ENGELAND
Finale Engelse beker
Manchester United - Crystal Palace 3-3

na verlenging
Wedstrijd wordt overgespeeld op 17 mei.
FRANKRIJK
Lyon -Auxerre 1-1
Nantes - Mulhouse 3-2
Toulouse - Paris SG 4-1
Nice - Bordeaux 1-0- Metz-Cannes 2-2
Montpellier - Monaco 0-0
RPI-Brest 1-1
Sochaux - Toulon 1-0
Lille - Saint-Etienne 2-2
Marseille - Caen 1-0

Stand: Marseille 37-53; Bordeaux 37-49;
Monaco 37-44; Sochaux 37-43; Auxerre 37-
-40; Paris SG 37-40; Nantes 37-39; Toulouse
37-38; Lyon 37-37; Brest 37-36; Cannes 37-
-35; Metz 37-34; Saint-Etienne 37-34; Mont-
pellier 37-33; Lille 37-33; Toulon 37-33; Caen
37-32; Nice 37-31; RPI 37-30; Mulhouse 37-
-26.

PORTUGAL'
VitoriaGuimaraes - FC Porto 0-2
Estrela Amadora - Benfica 0-1
Belenenses - Sporting Lissabon 1-0
Nacional Funchal - Chaves 1-1
VitoriaSetubal - Portimonense 3-1
Boavista Porto - Sporting Braga 2-0
Tirsense - Feirense 1-1
Beira-Mar - Penafiel 0-0
UniaoFunchal -Maritimo Funchal 0-0

Startd: FC Porto 33-58; Benfica 33-53; Spor-
ting Lissabon 33-44; Vitoria Guimaraes 33-
-43; Belenenses 33-36; Vitoria Setubal 33-36;
Chaves 33-36; Boavista Porto 33-32; Tirsen-
se 33-30; Estrela Amadora 33-28; Beira-Mar
33-28; Sporting Braga 33-27; Maritimo Fun-
chal 33-27; NacionalFunchal 33-26; Penafiel
33-26; Uniao Funchal 33-23; Portimonense
33-21; Feirense 33-20; FC Porto kampioen.
Uniao Funchal, Portimonense en Feirense
gedegradeerd.

SCHOTLAND
Finale Schotse beker
Aberdeen -Celtic Glasgow 0-0
Aberdeen wint na strafschoppen (9-8)

OOSTENRIJK
Finale Oostenrijkse beker
Austria Wien -Rapid Wien 3-lnaverl.

oefenduel

Rome: Lazio Roma - Costa Rica 2-1 (1-0). 24.
Medford 0-1, 72. Di Canio (strafschop) 1-1,
81. Pin 2-1.

lotto/toto
Nederlandse lotto: 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 36.
Reservegetal 35. Cijferspel: 970178. Deelne-
mers: 536.562, prijzengeld: 1.137.661,00.
Westduitse lotto: 3-4-19-21-29-43. Reserve-
getal: 16. Spiel 77: 2711624.
Belgische lotto: 2-3-18-23-28-35. Reservege-
tal: 29. Joker: 7643627.
Nederlandse toto: winnende kolom: 3-1-
1-1-3-3-2-1-2-1-1-3. Deelnemers: 15.620, prij-
zengeld: 34.455,00.
Cijferspel: 970178. Deelnemers: 264.232,
prijzengeld: 158.439,00.
(Onder voorbehoud).

Vanderlijde
sluit seizoen
waardig af

LEVERKUSEN - Superzwaarge-
wicht Arnold Vanderlijde heeft zijn
vijfde seizoen in de Westduitse
bokscompetitie afgesloten met een
zege op JurgenBerg. Na in deeerste
ronde al twee keer acht tellen rust te
hebben gekregen, gaf de Westduit-
ser in de tweede ronde op. Vander-
lijde is nog altijd ongeslagen in de
Bundesliga. Leverkusen, de club
van de Sittardse bokser, won met
16-11 van tegenstander Flensburg.
Achter kampioen Frankfurt eindig-
de Leverkusen op de tweede plaats
in de competitie.

Gerard Nijboer stelt
kandidatuur voor EK

AMSTERDAM - De Amster-
damse marathon en Gerard Nij-
boer zijn één. Tien jaaren zeven-
tien dagen geleden liep de Drent
in de hoofdstad de 42 kilometer
en 195 meter in 2.09.01, toen een
officieus Europees record. Zon-
dag was de aanstaande bruide-
gom niet naar de vijftiende editie
van het Amsterdamse evene-
ment gekomen om te winnen.
Hij wilde echter wel bewijzen dat
hij zich als een serieus kandidaat
beschouwt voor deelneming aan
de strijd om de Europese atle-
tiektitels.

In die opzet slaagde Nijboer vol-

komen. Naast de reeds aangewe-
zen Marti ten Kate zullen de na-
men van Nijboer en de voorgese-
lecteerde John Vermeule wel op
de voordracht komen te staan,
die bondscoach Bob Boyerman
binnenkort aan het bestuur van
de atletiek unie doet toekomen.
Nijboer voldeed met zijn 2.13.38,
waarmee hij als vierde eindigde,

dan weliswaar niet aan de limiet
die was gesteld, maar Boyerman
en technisch directeur Arie
Kauffman hebben herhaaldelijk
verklaard dat die 2.13.00 een
richttijd is.'
De ervaren Nijboer wist dat zijn
voorbereiding niet voldoende
was geweest om in de hoofdstad
mee te gaan met de Etiopiër Wo-

dajo Bulti, de Mexicaan Jesus
Herrera en de Tanzaniaan John
Burra. Dat favoriete ■ drietal
moest het echter afleggen tegen
een in de internationale mara-
thonwereld onbekende Etiopiër
Zerihun Gizaw.
De 26-jarige militair uit Addis
Abeba liep een bekekenrace. Na
het verlaten van de Bosbaan, na
bijna 35 kilometer, schudde hij
eerst Herrera af en vervolgens
ook dekleine JohnBurra, in 1986
tweede en een jaar later winnaar
in Amsterdam. Met bijna een mi-
nuut voorsprong op Burra,
kwam Gizaw in 2.11.52 als eerste
over de eindstreep op de Dam.

Jeroen van der Meer
pakt Gouden Spike

LEIDEN - De atletiekbaan in de
Leidse Hout heeft iets voor speer-
werper Jeroen van der Meer. Zater-
dagmiddag tijdens de traditionele
wedstrijd om de Gouden Spike ver-
beterde de 31-jarige in Rotterdam
wonende en voor het HaagseVLTC
uitkomende Brabander het nationa-
le record speerwerpen tot precies 80
meter. Het was de derde keer dat
Van der Meer in Leiden een record-
prestatie leverde.
Om zeker van uitzending te zijn
naar de Europese titelstrijd dient
Jeroen van der Meer na 29 juni in
ieder gevalnog een keer de B-limiet
(76,00 m) te werpen. De recordworp
bleek zaterdagmiddag niet alleen de
Gouden Spike maar ook een prijs
van 1500 gulden waard.
Een leuke beloning (1000 gulden)
kreeg ook discuswerpster Jacqueli-
ne Goormachtigh voor haar win-
nende worp van 58,76 meter.

John van den Berk
dichtbij GP-zege

NYKOPING- Johnvan den Berk is
op de weg terug. In het Zweedse
Nyköping was hij dichtbij zijn eer-
ste Grand Prix 250 ce-zege in dit sei-
zoen. De 21-jarige coureur uit Oss
moest op de harde ondergrond al-
leen zijn Italiaanse teamgenoot Pu-
zar voor laten gaan.

„Ik voel me 85 procent", zei Van den
Berk na de kleine nederlaag. „Met
mijn knie gaat het steeds beter. De
topvorm komt er aan." De ontbre-
kende vijftien procent kostte de
Brabander de overwinning. Vooral

in de eerste manche had hij een
riant uitzicht op de zege. Van start
tot de driehonderd meter voor de fi-
nish lag hij op kop. Puzar kroop in
de race van de twaalfde naar de
tweede. Lag bij het ingaan van de
laatste ronde twee seconden achter
Van den Berk. En profiteerde van
een stuurfout van de Ossenaar.

De Australiër JeffLeisk heeft deGP
motorcross van Frankrijk op zijn
naam geschreven. Met een tweede
en derdeplaats in respectievelijk de
eerste en tweede manche vergaarde
hij 32 punten, waarmee hij zijn

ploeggenoot bij Honda Eric Ge-
boers (31) en de Fransman Billy Li-
les (28) net voorbleef. Liles, die de
tweede manche winnend afsloot,
bleef leider in de stand om de we-
reldbeker.

GP Frankrijk: 500 cc eerste manche: 1. Ge-
boers (Bel) Honda 47.16,22, 2. Leisk (Aus)
Honda op 0.02.44, 3. Martens (Bel) KTM
0.06.70. Tweede manche: 1. Liles (VSt) Ka-
wasaki 47.30.41, 2. Rossi (Ita) KTM op
0.02.17, 3. Leisk 0.09.23. Dagklassemenfc 1.
Leisk 32 punten, 2. Geboers 31, 3. Liles 28.
Algemeen klassement: 1. Liles 124, 2. Ge-
boers 109, 3. Thorpe 87, 4. Nicoll 83, 5. Geu-
kens 80.
250 cc eerste manche: 1. Puzar (Ita) Suzuki
46.16,70, 2. Van den Berk (Ned) Suzuki
46.19,40, 3. Parker(Ita) KTM 46.25,90, 4. Van
Doorn (Ned) KTM 46.44,70, 6. Strijbos (Ned)
Kawasaki 47.03,40. Tweede manche: 1. Pu-
zar 44.43,20, 2. Herring 45.05,20, 3. Van den
Berk 45.13,60, 4. Strijbos 45.18,00, 5. Van
Doorn 45.18,60. Dagklassement: 1. Puzar 40
punten, 2. Van denBerk 32, 3. Herring 26, 4.
Van Doorn 24, 5. Strijbos 23. Algemeen
klassement: 1. Puzar 113 punten, 2. Parker
86, 3. Fanton 76, 4. Van den Berk 71, 7. Strij-
bos 51, 9. Van Doorn 38.

TENNIS
sport in cijfersKiawah Island (VSt): 460.000 gulden,

mannen,kwartfinales: Wheaton - Taran-
go 6-2 6-7 7-6, Mronz - Rostagno 6-3 6-2,
Washington - Wolstenholm'e 6-4 4-6 6-3,
Kaplan - Tim Wilkison 6-4 6-2. Halve fi-nales: Wheaton - Mronz 2-6 7-5 6-2, Ka-
plan - Washington 6-2 6-3.
Hamburg: 2.000.000 gulden, mannen:halve finales: Becker - Leconte 6-3 3-6
6-3, Aguilera - Forget 7-5 7-6. Finale:
Aguilera - Becker 6-1 6-0 7-6.

Rome, Open Italiaanse vrouwen,
950.000 gulden: halve finales: Navratilo-
va - Sabatini 7-6 7-5, Seles - Kelesi 6-1
6-2. Finale: Seles - Navratilova 6-16-1.

TRIATHLON
Superprestige, Purmerend (1 km
zwemmen, 45 Tim fietsen, 10km lopen):

1. Veeger 1.54.50, 2. Everts 1.55.15,3. Pit
1.56.42. Vrouwen: 1. De Koning 2.18.04,
2. Van Boven 2.21.16, 3. Verbij 2.22.08.

ATLETIEK
Amsterdam, marathon: 1. Gizaw (Eth)
2.11.52, 2. Burra (Tan) 2.12.42, 3. Bulti
(Eti) 2.13.01, 4. Nijboer 2.13.38, 5. Reye-
nierse 2.14.13, 6. Perszke (Pol) 2.14.53, 7.
Herrera (Mcx) 2.15.02, 8. De Maat
2.15.14, 9. Yano (Jap) 2.19.24, 10. Tesse-
laar 2.20.51. Vrouwen: 1. Kokowska
(Pol) 2.35.31, 2. Camberg (Pol) 2.38.39, 3.
Van Stiphout 2.42.52,4. Ptuciennik (Pol)
2.44.10, 5. Panovska (Bul) 2.51.04.
Gouden Spike: vrouwen: 100m: 1. Van

Heezik 11,70, 2. Valkenburg 11,85 400 m:
1. Tromp 54,15, 2. Schutte 54,57, 3. Van
Dorp 55,14 800 m: 1. Van der Plas
2.05,27. 3000 m: 1. Vriesde 9.18,36, 2.
Harms 9.27,98ver: 1. Hidding 6,08 m dis-
cus: 1. Goormachtigh 58,76 m, 2. Van
Hees 49,08 m, 3. Nienhuis 48,42 m Man-
nen: 100 m: 1. Reiziger 10,61, 2. Perry
10,65, 3. Achthoven 10,73 400 m: 1. Van
Gelderen 48,04, 2. Terol 48,58, 3. Vol-
mers 49,06 3000 m: 1. Gommer 8.12,34, 2.
Vroemen 8.23,76, 3. Van der Wilt 8.21,70
3000 m snelwandelen: 1. Huntjens (Uni-
tas) 13.37,36, 2. Maassen van den Brink
13.25,66,3. Schippers 13.37,09 hoog:
l.Gebben 2,13 m,2. Kramer 2,05 m pols-
hoog: 1. Keysers (AV Weert) 5,05 m, 2.

Kruk 4,90 m, 3. Tavenier 4,80 m speer: 1.
Van der Meer 80,00 m (NR), 2. Beard
73,88 m. Gouden Spike voor Jeroen van
der Meer.

Soest, 20 km: 1. Mulder 1.02.54, 2.
Arends 1.03.39, 3. Visser 1.04.52. Vrou-
wen: 1. Van der Linden (Achilles Top)
1.20.31,2. Mijwaard 1.21.31.
Baanwedstrijden Goes: mannen: 200
m: 1. Mellaard 21,40, 2. Maas 21,61. vijf-
kamp: 1.De Wit 3900punten (110 m hor-
den 14,58, kogel 14,65 m, ver 6,76 m,
speer 56,68 m, 400 m 51,33).

AUTOSPORT
Imola tweede race, Opel GM Lotus
Euroseries: 1. Sospiri (Ita) 28.25,78, 2.
Barrichello (Bra) 28.26,49, 3. De Ferran
(Bra) 28.27,05, 7. Albers (Ned) 28.37,96.
Stand: 1. Albers 25 pnt, 2. Sospiri, Di
Palma (Arg), De Ferran 20.

'Oudgediende' boekt derde overwinning in 195 Grand Prix-races

Daverende stunt Patrese
IMOLA - Met gemengde gevoelens verlieten de ruim 120.000
Italiaanse toeschouwers het Enzo en Dino Ferrari circuit in
Imola. Met twee Italianen op het podium, Patrese op de eerste
en Nannini op de derde plaats, hadden de tifosi na de derde
Grand Prix van San Marino voor formule 1-coureurs geen re-
den tot klagen. Dat slechts één Ferrari de finish haalde, wereld-
kampioen Alain Prost kwam als vierde binnen, was echter
voor het chauvinistische publiek een grote teleurstelling.
De vreugde in de Williams-stal was
na de verrassende overwinning van
Riccardo Patrese groot. Niemand in
het formule 1-circus hield eigenlijk
nog rekening met de 36-jarige Ita-
liaan, de oudste van allemaal. Patre-
se voltooide zijn 195ste Grand Prix
in grootse stijl.

Met een voorsprong van ruim vijf
seconden op Gerhard Berger kwam
de oudgediende in een tijd van 1
uur, 30 minuten en 55,478 seconden
over de finish (gemiddelde snel-
heid: 202,876 km/u). Het was pas de
derdezege voor Patrese in zijn lange
loopbaan. In 1983 was hij in Zuid-
Afrika voor de laatste keer winnaar.

De start van de Grote Prijs van San
Marino verliep zonder ongelukken.
Voor de 44ste keer in zijn loopbaan
en de zesde maal in Imola vertrok

Ayrton Senna uit „pole position".
De Braziliaan, winnaar van de eer-
ste Grand Prix in het Amerikaanse
Phoenix, viel al in de'vierde ronde
uit. Door een lekke achterband
raakte Senna de macht over het
stuur kwijt. De voormalige wereld-
kampioen kwam met zijn bolide in
een zandbunker terecht en liep he-
vig balend terug naar het renners-
kwartier. Ook de Belg Thierry Bout-
sen moest zich na achttien ronden
met motorpech gewonnen geven.

Het uitvallen van Senna maakte
voor teamgenoot Gerhard Berger de
weg vrij. Lange tijd voerde de Oos-
tenrijker het veld aan. In zijn spie-
gels zal Berger voortdurend Nigel
Mansell opdoemen, die tot groot en-
thousiasme bij het publiek grote ri-
sico's nam. In de veertigste ronde
was ook voor de populaire Brit de
race afgelopen. Met rokende motor
meldde Mansell zich bij zijn mon-
teurs, die snel tot de conclusie kwa-
men dat de storing niet teverhelpen
was.

Met zijn landgenoot Nannini in zijn
kielzog zette Patrese de achtervol-
ging op Berger in. In de 49ste ronde
pakte de nestor de kop, die hij niet
meer'afstond. Met amper één secon-
de voorsprong op Nannini stelde
Berger de tweede plaats veilig.

In de strijd om het wereldkam-
pioenschap behield Senna met der-
tien punten de leiding. Prost en Ber-
ger verkleinden hun achterstand op
de Braziliaan tot één punt. De vier-
deGrandPrix is over twee weken in
Monaco.
Uitslag GP: 1.Patrese (Ita) Williams 307,440
km in 1.30.55,478 (gem: 202,876 km/u), 2.
Berger (Oos) McLaren op 0.05,117, 3. Nanni-
ni (Ita) Benetton 0.06,240, 4. Prost (Fra) Fer-
rari 0.06,843, 5. Piquet (Bra) Benetton
0.53,112, 6. Alesi (Fra) Tyrrell, 7. Warwick
(GBr) Lotus, 8. Donnelly (GBr) Lotus, 9. Al-
liot(Fra) Ligier, allen op eenronde, 10. Lari-
ni (Ita) Ligier op twee ronden. StandWK na
drie races: 1. Senna (Bra) 13 punten, 2.
Prost en Berger 12,4. Patrese 9, 5. Alesi 7, 6.
Boutsen (Bel) 6.

" De Japanner SetoruNakajima is deweg kwijt. Meteen na de start draaide Nakajima met zijn

bolide honderdtachtig graden. Niemand raakte gewond tijdens deze spectaculaire manoeuvre.

Van Rijthoven heeft
meeste reserves

in Grindmerenloop
Van onze verslaggever

HEEL - De Nederlandse marathon-
kampioen Jan van Rijthoven heeft
de vierde internationale Grindme-
renloop op zijn naam gebracht. De
Brabander nam daarmee revanche
voor zijn tweede plaatsen in de vori-
ge editie en in de halve marathon
van Geleen.

De meute had startplaats Heel nog
maar net verlaten, toen het aantal
kanshebbers tot vier was geredu-
ceerd. Behalve de uiteindelijkewin-
naar waren dat de Belg Werner
Mory, de Duitser Achim Börner en
de Gelderlander Kees Kraarjeveld.
De koplopers plaagden elkaar
voortdurend met tussensprints.
Börner spande de kroon door elke
versnelling met een nieuwe tem-
poverhoging te beantwoordden.
Volgens zijn vluchtmakkers zou de
Duitser daarbij nogal eens arrogant
hebben omgekeken. Mori die in de
Midlimburgse semi-klassieker al-
tijd uitstekend gepresteerd heeft,

I

werd na negen kilometer al slacht-
offer van dieDuitse plaagstoten ter-
wijlKraaijeveld er driekilometer la-
ter ook aan moest geloven.

Van Rijthoven bleek over reserves
te beschikken. Na 16 kilometer was
hn' de irritaties van Börner zat en re-
kende voorgoed met hem af. Een-
maal op veilige voorsprong, scha-
kelde VanRijthoven naar een lagere
versnelling om zich te sparen voor
de komende wedstrijden. Van Rijt-
hoven finishte in een nieuw par-
koersrecord: 1.05.55.

Mori herstelde zich in de slotfase zo-
danig dat hij toch nog tweede werd
op 6 seconden van de winnaar. De
Poolse deelnemers waren het plot-
seling overlijden van hun ploegge-
noot Boguslaw Psujek nog niet te-
boven. Wislaw Furmanek werd bij
de heren elfde op meer dan zes mi-
nuten van V. Rijthoven, terwijl
Anna Kroll zelfs 12 minuten moest
prijsgeven op de Tsjechische Lud-
milla Melicherova. Swift-atlete Pat-. ty Hameleers werd tweede.

Uitslagen, 21.1 km: heren: 1. v. Rijthoven
1.05.55; 2. Mory 1.06.01;3. Börner 1.06,31; 4.
Kraaijeveld 1.07.30; 5. Driessen 1.09.33; 6.
Dierickx 1.10.00; 7. De Veen 1.11.43; 8. Kur-
vers 1.12.13; 9. Furmanek 1.12.24; 10. Beijns-
berger 1.13.41; 11. Schoonbrood 1.14.01; 12.
W. Mory 1.14.12; 13. V. Hameren 1.14.40; 14.
Hupperts 1.14.58; 15. Lenaerts 1.15.18. 40-
-plussers: 1. Pollen 1.11.22; 2. Lenders
1.14.11; 3. Beckers 1.15.30; 4. v. Beekurn
1.16.22;5. Lebens 1.16.47.50-plussers: 1.v.d.
Honing 1.18.44. Rolstoelers: 1. Goessens
1.08.28. Dames: 1. Melicherova 1.16.51; 2.
Hameleers 1.21.39; 3. Kroll 1.28.54; 4. Cuy-
pers 1.36.13; 5. Caris 1.39.33. 7,8 km-loop: 1.
Donders 25.49; 2. Ritchie 26.02; 3. Maynard
26.38;4. v. Es 26.50; 5. Vergoossen 27.11. Da-
mes: 1. v.d. Laan 29.32; 2. Hannen 33.05; 3.
Royakkers 33.18. 40-plussers: 1. v. IJzen-
dooren 29.10; 2. v. Gameren 29.50; 3. Her-
mans 30.52. 2 km jongeren tot 17 jaar: jon-
gens: 1. Erdmann 7.41; 2. Stroucken 7.44; 3.
Bender 7.49. Meisjes: 1. Veugelers (Weert)
8.26; 2. Straetemans (Swift) 8.30; 3. V.d. Lin-
den {Heythuysen) 9.31. '

iSfeerbeelduit de Grindmerenloop,waaraan weer honderden lopers aan deelnamen.
Foto: PAULKUIT

Toernooiwinst gravelspecialist Aguilen

Becker weerloo
HAMBURG - Boris Becker is een
groot kampioen. Maar hij heeft één
zwakte: op trage banen is hij zo nu
en dan weerloos als een kind. De
Spaanse gravelvreter Juan Aguilera
maakte er in de finale van de Open
Duitse tenniskampioenschappen in
Hamburg op bijna genante wijze ge-
bruik van en pakte de titel (en
125.000 dollar) met de alleszeggende
cijfers 6-1 6-0 7-6 (8-6).

Voordat de inmiddels 28-jarig^
talaan door een overvloed aan'
sures en persoonlijke besogne
rugzakte naar de 350 plaats o|
wereldranglijst had hij aleen lw
Hamburg gezegevierd; in 1984.
In zijn zevende seizoen als tel
prof wacht drievoudig WimbW
kampioen Boris Becker nog l
op zijn eerste overwinning op
vel. Hij leek zich deze week é
lijk waar te gaanmaken. Zondei
verlies was hij tot de halve &
doorgedrongen.

Daarna bleef hij voor het eer*
een trage baan de meerdere
Henri Leconte: 6-3 3-6 6-3, te'
Aguilera in zijn halve finale me
7-6 won van een andere Frans'
Guy Forget. Achteraf beschC
leidde die overwinning tot jj
spannen verwachtingen in het*se kamp, waaraan Becker in ctë
ste verte niet kon voldoen.

De vastheid en loopvermogen
ren de Spanjaard heel wat *waard dan het geweld en de a
sic, die Becker trachtte te ontW
len. De Duitser werd verslagen'
een tegenstander, die vrijwel'
naar voren kwam. Tegen het e
van de tweede set gaf een rege'
Becker de kans te overdenken
er allemaal fout was gegaan.

Het resulteerde in een come"
die er veelbelovend uitzag. To^
Duitser echter bij 6-5 in de tiet*
van de derde set een setpoint"
nut had gelaten, trok Aguile"
overwinning tot zich met een
toon van snelvoetigheid, W*
vergeleken Becker plomp en "holpen overkwam. Aguilera f
nu als éénvan de favorieten v&
rijs; vooral nu Ivan Lendl zich
niet zal laten zien.

GTR/NIP in
problemer
Van onze tennismedewerK(

HEERLEN - Het hoofdklasse'
lijkt te zijn gevallenvoor GTR''
Tegen mededegradatiekandl'
GoldStar 2 uit Amsterdam lede'
Limburgers een 6-2 nederlaag
de enkelspelen zag het er al p*"
matisch uit voor de formatie
coach Geert Quaedvlieg. Geen
kele singlekon in winst worden
gezet. Stefan Koch had nog de'
ste adem: 6-7; 6-3; 6-3 tegen P'
Taphoorn.

In de dubbelspelen was C^i
succesvol. Eerst won hij met >
van van Eekeren en Taphoorfl
3-6; 6-2) en later met Marinka.
tels in het gemengd dubbel.'
twee punten zullen waarscM'
te weinig zijn om GTR/NIP vo"
hoofdklasse te behouden. QJvlieg; „In de laatste twee wed-
den kunnen we het nog red'
maar dan moeten de andere pl°'
ons wel helpen."
SLTC 1 heeft in Amsterdam Wl
peye GS 2 de wedstrijd niet uit'
nen spelen. Met alleen nog he
rendubbel te spelen staan de S 1
denarenmet 6-1 voor. Voor de e
nederlaag was Tony Bokhorsj
antwoordelijk. Tegen Richard
Steenwijk verloor hij met 6-'i
6-2. Voor Jenny Tielman blijft"
enkelspelen 100% score overeill
In de tweede klasse heeftBru"s
1 de derby gewonnen van Vai>
ne. Vóór de gemengd dubbels*Van Home was de stand nog 3"
twee mixedspelen werden do°
Brunssummers in winst ornj>
Van Home krijgt het moeiliF
zich te handhaven in deze >t
Kimbria verloor met 6-2 van i
kaan Tennis 2.
Rob van Oppen uit Heerlen
met zijn Club Schwarz WeisS
len met 6-3 van stadgenoot
Weiss gewonnen. Van Oppen
sloegin het enkelspel Torsten'ka met 6-7; 6-4; 7-6.

Rallyrijders
Vaesens en Meye
blijven overein
in modderballe

Van onze verslaggever
BOCHOLT - Zaterdag brak^harde tijden aan voor de d*Jmers aan de Seizoensrally. V° i
hevige regenval waren de kie^gen veranderd in glijbanen. Ve^det'nemende teams uit Li"1?.
hanc . lafden zich uitstekend J

modaerballet. Willy Vaessel»']
Winnie Lardenoye gleden me j
Opel Manta naar een 24steplaffde eindrangschikking. Het n
team Meyers-Muijsenberg uit
100 finishten als 35ste.

De overwinning,ging naar stre
der Jos Boon. Boon wist me(
Mazda RX-7, een excentrieke,,
in de rallysport, de concurl^achter zich te houden. Valere,
dermaesen moest met de BMyÉbijna anderhalve minuut PTtisL
op de Mazda: Jean-Marc fjv
bleef zelfs meer dan twee ml'l
achter met de Porsche 911. D D,jj
regenval had derally veel uity3

Uitslag: 1. Boon/Pauwels (B.) Mazd^2.08.32; 2. v.d. Maesen/Aarts (B.)B^2.09.59; 3. Gaban / Max (B.) Porscfji
2.10.37;4. Dexters / Jaspers (B.) Forö „
Coswoth, 2.11.13; 5. Toilet / Depo^
Porsche 911, 2.13.51; 24. Vaessens h *noye (Ned.) OpelManta 2.30.38; 35. 'Muijsener (Ned.) Lada 2105 2.36.
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Linford legt basis
voor eredivisievoetbalinDeventer

BREDA - Go Ahead Eagles staat
met éénbeen in de finale van de
nacompetitie. De ploeg van tijde-
lijk hoofdtrainer Henk ten Cate
bezorgde het favoriete NAC in
eigen huis een ijskoude douche:
2-0. Beide doelpunten kwamen
op naam van John Linford. De
onverbeterlijke Brit bewees in
Breda het scoren en provoceren
nog niet te zijn verleerd.
Met vier punten uit twee wed-
strijden gaan de Deventenaren in
groep A fier aan de leiding. De
verliezer van het duel dinsdag
tussen Heerenveen en NAC, bei-
de nog puntloos, is in vroegtijdig
stadium uitgeschakeld voor een
plaatsje in de eindstrijd.

Het duel aan de Beatrixstraat
was de nacompetitiewaardig. De
toeschouwers (ruim 7000) zorg-
den voor sfeer, de spelers voor
spektakel. Arbiter Van dé Ende

had moeite het harde en bij vla-
gen emotionele treffen onder
controle te houden. Afgezien van
enkele beoordelingsfouten
bracht de Hagenaar de kracht-
meting tot een goed einde.

Van de Ende trok vier gele kaar-
ten, keurig over beide partijen
verdeeld. Spits Linford en NAC-
verdediger Smit mochten de
leidsman dankbaar zijn. Beide
spelers kregen het voordeel van

de twijfel in situaties waarbij een
rode kaart op zijn plaats zou zijn
geweest.
Linford trapte zijn bewaker
Schrijvers na, Smit ging op de
rug van Heering staan. Voor
Arno Hofstede zijn de groeps-
wedstrijden in de nacompetitie
voorbij. De door SVV begeerde
aanvoerder van deDeventenaren
kreeg zaterdag zijn zesde gele;
kaart, na dinsdag tegen Heeren-
veen zijn vijfde in „ontvangst" te

hebben genomen. In de finale
mag Hofstede eventueel pas
weer zijn opwachting maken.

John Linford leefde zich naar
hartelust uit. Vloekend en vech-
tend baande de Brit zich een weg
door de geïmponeerde NAC-ver-
dediging. Met twee gave doel-
punten, op aangeven van Van de
Brink en uitblinker Decheiver,
en (slechts) één gele kaart was'
Linford de onbetwiste man van
de wedstrijd.

Emmen heeft tegen Wageningen
gedebuteerd in de nacompetitie-
debuut met een overwinning. In
de matte tweestrijd waren doel-
punten van Schaap en De Jonge
na rust doorslaggevend, 2-0. De
volle winst was toereikend om
de koppositie in groep B in han-
den te krijgen. Eerder speelde
Heracles gelijk tegen Wagenin-
gen, 0-0.

Manchester United en Crystal Palace op herhaling

Dynamisch evenwicht
infinale FA-cup

'J jP^DEN - De thriller, die de bekerfinale tussen Manchestern
ai en Crystal Palace was, had aan één aflevering niet ge-„ eeg- Met 2-2 aan het eind van dereguliere speeltijd en.3-3 in de
i 6 enging bleef de 80.000 toeschouwers een beslissing onthou-

■ü> 'i- De wedstrijd wordt donderdagavond overgespeeld.
doen spreken in de bekercompetitie
en toen de halve finales bereikte,
opende door verdediger OReilly het
doelpuntenfestijn. Bij de vrije trap
van Phil Barber torende hij ver bo-
ven de Engelse international Gary
Pallister uit. United-aanvoerder
Brian Robson maakte in de 35ste
minuut gelijk. Hij gebruikte daarbij
het been van John Pemberton als

Hkaats-object. Manchester United
Bhad al voor rust de leiding kunnen
Bnemen. Maar McClair kopte in vrije
Bpositie naast.

fsstal Palace leek met twee tref-
ilLVan de in de 70ste minuut inge-
Isl lail Wriënt °P WeS naar een~ ationele overwinning. Maar

J jj, minuten voor tijd temperde
l est Hughes, de opborrelende

f 'Vreugde met een tweede tref-
rl Nal Palace, dat voor het laatst in
H?Jseizoen 1975/76 van zich had

Na de hervatting kwam die voor-
sprong toch. Manchester United
drong steeds sterker aan. Bij een
half afgeslagen schot van Neil Webb
stond Hughes in de rebound klaar
voor de beslissende actie. De vroe-
gere speler van Bayern kreeg twee
minuten later opnieuw een kans,
maar zijn kopbal werd van de lijn

gewerkt door Andy Thorn. Deson-danks bleef Manchester de beste
kansen houden. Dat veranderde
met de komst van lan Wright. De
aanvaller, die voor het eerst aantradsinds hij zijn been tweemaal in een
tijdsverloop van drie maandenbrak, draaide bij één van zijn eersteacties tweemaal om Gary Pallisterheen voordat hij onder Leighton
doorschoot.Pallister blesseerde zijn
enkel en volgens Manchester Uni-
ted-manager Alex Ferguson is hetniet zeker of hij donderdag weer fit

In de tweede minuutvan de verlen-
ging bracht Wright de Palace-sup-
porters op de banken door een voor-
zet van John Salako in het doel te
werken. Het laatste woord was ech-
ter aan Hughes. Acht minuten voor
tijd pikte hij een verre pass op, glip-
te tussen twee verdedigers door en
misleidde doelman Nigel Martyn.

" Spectaculair moment
uit de FA-cupfinale.
Doelman JimLeighton en
zijn ploeggenoten Gary
Pallister (rechts) en
Andy Gray hebben het
nakijken bij de treffer
van O'Reilly.

AlemanniaAken
gedegradeerd

,0. Van onze sportredactie■ FR.LEN/AKEN - Het doek is ge-
"lo voor Alemannia Aken. De
n Jf6 van Eckhardt Krautzun ver-

-1 |J "iet 3-0 in en tegen Bayreuth.
;c ruiee isAlemannia, met nog een

e„ agvoor de boeg, definitief ge-
i a%?^ccrd uit de tweede Bundesli-
i!'on 6 p^oeS verliest daardoor haar
iWicentie en komt volgend sei-

-1 't in de oberliga Nord-Rhein uit.
1 0f}et duel tegen Bayreuth, dat zelf
jlij, ?iet uit de gevarenzone is, wek-
-oek Akenaren, die zonder de ge-
lj rsten Damgen en Delzepich
jj Q lraden, geen moment de indruk
ji4

r hun laatste kans te vechten. Al
,«.()Veertien minuten scoorde Wolffvoor de thuisclub. In de 35ste
y n,jjuut was het weerWolff die doel-
I^Ue: 2-0,. In de laatste minuut

,t £?"et duel was het de Bayreuther
jijden, die Alemannia de gena-
i e5aP gaf: 3-0. De Akenaren bezet-na ditresultaat de laatste plaats.

; c?ni?erdag neemt het team af-
jlL^'d van de tweede Bundesliga.
1 ijV, speelt Aken dan om 19.00

tegen Stuttgarter Kickers.

49 arrestaties
bij cupfinale

LONDEN - De politie heeft de
FA finale op Wembley tussen
Manchester United en Crystal
Palace (3-3) goed in de handkun-
nen houden. Tijdens de wed-
strijd deden zich onder de 80.000
bezoekers geen ongeregeldhe-
den voor. Voor aanvang waren 49
dronken supporters opgepakt.
Uit vrees voor een herhaling van
de rellen van vorige week in Bo-
runemouth, waar muitende hool-
igans voor duizenden guldens
schade aanrichtten, was de poli-
tie extra versterkt.

voetbalpanorama
Maradona 'ere-ambassadeur'

Nijj^OS AIRES - Diego Marado-
-4rl door de Argentijnse president, iiriK0s Menem benoemd tot „ere
jle van zijn land. Me-
)e tekende daartoe een decreet.

V°or Napoli uitkomende voet-jfyj 6? kreeg als opdracht het imago
W^rgentinië in het buitenland te
Iqjj eteren. De beeltenis van Mara-
pin 2a^ SeDruikt worden in een re-

ter verbetering
eBe - imag° van Argentinië. De
Qog,r,ngMenem wil met de actie het

' e toerisme bevorderen en bui-
!ejj dse investeerders aantrek-

President oefent met internationals
V.DE JANEIRO -De Braziliaan-
m^esident Fernando Collor de
'M\? heeft zaterdag meegedaan; 2i j?t laatste oefenpartijrje dat de
l^jj haanse internationals speel-
den' v°or de vriendschappelijke

'Cftrrjd vai{ tegen de DDR De
l'jj Collor de Mello, die
% middenveld stond, mocht
% Coren tegen de nationale doel-

■taffarel, van de strafschopstip.

Rodaxnaar Atletico
*Hv nID ~ Atletico Madrid heeft

ler Gerhard Rodax gekocht.
fri A°?*enri.ikse international komt
k s .drnira Wacker. Rodax maakte

oen 35 doelpunten. Atletico
i>f 'Id-> dat met de BraziliaanBalta-
'4lw"e Portugees Futre al topaan-
*tj d

s *n huisheeft, gafdevoorkeur
'*H je 24-jarige Oostenrijker boven
Si en' °e speler van Roda JC

VlJfkeer bekeken door de de-
lQofrf Van de club uit de SpaanseIc*stad.
(\ „

10.000 agenten bij WK
e- Italiaanse autoriteiten heb-

ntlerklaard dat 10.000 politie-
zullen worden ingezet, om

tijdens de eindronde van het toer-
nooi om het wereldkampioenschap
voetbal rellen met supporters te
voorkomen. De minister van Toeris-
me, Carlo Tognoli, bevestigde ver-
der te overwegen in Gagliari (Sardi-
nië) een alcoholverbod in te voeren,
als Engeland daar op 16 juni tegen
Nederland speelt.

WK-selecties
BONN - Franz Beckenbauer heeft
zijn Westduitse selectie voor het
wk-voetbal teruggebracht van 27
naar 23. De afvallers waren Hans
Dorfner en Roland Grahammer van
FC Bayern, Stefan Kuntz van 1 FC.
Kaiserslautern en Alois Reinhardt
van Bayer Leverkusen. De Duitse
bondscoach moet uiterlijk 29 mei
zijn definitieve selectie van 22 spe-
lers bij de FIFA indienen.

De 23 zijn: doel: Aumann (Bayern Mün-
chen), Illgner (1. FC Köln), Koepke (1. FC
Nürnberg) verdediging: Augenthaler, Koh-
ier, Pflügler, Reuter (allen Bayern Mün-
chen), Berthold (AS Roma), Brehme (Inter
Milaan), Buchwald (Vfß Stuttgart), Steiner
(1 FC Köln). midden: Bein (Eintracht
Frankfurt), Fach (Bayer Uerdingen), Hasz-
ler,Littbarski (beiden 1 FC Köln), Hermann
(SV Werder Bremen), Matthaus (Inter Mi-
laan), Möller (Borussia Dortmund), Thon
(FC Bayern München). voor: Klinsmann
(Inter Milaan), Mill (Borussia Dortmund),
Riedle (SV Werder Bremen) en Voller (AS
Roma).

Selectie Roemenië: doel: Silviu Lung
(Steaua), Bogdan Stelea (Dinamo) en
Gheorghe Lilian (Petrolul Ploiesti); verde-
diging: Dan Petrescu en losif Rotariu
(Steaua), lon Andone, Mircea Rednis, Mi-
chaelKlein en Ovidiu loan Sabau (Dinamo),
Gheorghe Popescu en Emil Sandoi (Uni
Craiova) en Miodrag Belodedici (Rode Ster
Belgrado); middenveld: Gheorghe Hagi en
Ilie Dumitrescu (Steaua), Daniel Timofte en
Danut Lupu (Dinamo); aanval: Marius La-
catus en Gavrila Balint (Steaua), Florin Ra-
ducioiu (Dinamo) en Marian Popa (Farul
Constanza).

" BOEKAREST - losif Rotariu, de
middenveldervan Steaua Bukarest,
speelt het komende seizoen voor de
Turkse club Galatasaray.

sport

Laatstekans
Canton Reiss
' - In de strijd om het Ne-

Wands kampioenschap zaalvoet-
f*speelt Canton Reiss vanavond in

igeFthal de Varenbeuk in Heerlen
n etl de kampioen van het district
nerp I> Molier Impact. Na hetverliesJ(le eerste wedstrijd, Canton Reiss
kef'oor met 6-3 van Bax, moet de
:4. rrlense ploeg winnen om niet bij
rrbaat in een moeilijke positie te-

'ïat ** komen.
ilefnavond worden ook de halve fi-
! T!es om de Limburgse zaalvoetbal>ppter gespeeld. In sporthal Glaner-elf°k in Geleen (20.00 uur) het duel
lüT 6r> Jabeek en Eijsden en in
"T^mond (Donderberg) om 19.45
r Roermond Tim Oil tegen Ne-

jfWeert. De finale staat gepland
,Jr vrijdagavond (21.00 uur) in
fit.

Meerssen Limburgs beste Van onze medewerker
JANLEYSTEN

VENRAY-MEERSSEN 0-1 (0-0). 75. M.
van Dijk 0-1. Scheidsrechter P. van de
Rieth. Boeking: Lenssen (Venray) en
Scheffers (Meerssen). Toeschouwers:
450.
Venray: Jacobs, Poels, Lenssen, Beer-
kens, Van Haren, Sengers (75. Drab-
bels), Spee, Cuppen, Van Dijck, Philip-
sen, Vievermans.
Meerssen: Dusseldorp, R. Smeets, Van
Dijk, Scheffers, E. Smeets, Van Wijhe
(75. Van Deyck), Quesada, Alfonso, Cou-
mans, Kleinen, Ploemen.

VENRAY - Voor slechts 450 toe-
schouwers maakte Meerssen via de
1-0 zege op en in Venray de Lim-
burgse voetbalbeker buit. De frank
en vrij acterende Zuidlimburgers
kozen brutaal de aanval met een
hoofdrol voor de offensieve Eric
Smeets. Een kwartier voor het eind-
signaal scoorde Math van Dijk de
enige treffer. Gehinderd door Ploe-
men verkeek Venray-doelman Ja-
cobs zich op een afstandschot (35
meter) van Van Dijk.
Even later had Eric Smeets aan alle
spanning een einde kunnen maken,
doch hij miste precisie. Doelman
Jacobs trok in het slotoffensief te-
gen de massaal verdedigende gas-
ten ten aanval, maar een dolgeluk-
kig Meerssen gaf zijn minimale
voorsprong niet meer uit handen.
Daardoor mocht René Scheffers
enige ogenblikken na het slotsig-
naal uit handen van competitielei-
derVerkoyen defel begeerde cup in
ontvangst nemen.

" Meerssen in de bloemen na
het behalen van de Limburgse
beker. Foto: JANPAULKUIT

Olympique Marseille voor zesde maal Frans kampioen

Beveren degradeert
BRUSSEL - SK Beveren verge-
zelt Racing Mechelen naar de
tweede klasse van de Belgische
voetbalcompetitie. Na een onaf-
gebroken verblijf van zeventien
jaar in de hoogste klasse degra-
deerden de Waaslanders. Het
duurde even voor het tot de spe-
lers doordrong, dat de luid beju-
belde treffer van Messagie in
blessure-tijd tegen Cerkel Brug-
ge (0-1) niet toereikend was voor
klasse-behoud.
Mede-degradatiekandidaat Wa-
regem had zich even eerder
dankzij een kostbaar gelijkspel
(1-1) bij Lokeren veilig gesteld.
Bij dat nieuws verstomden de
toejuichingen. Op het veld werd
menige traan geplengd. Wie dat
niet meemaakte was doelman
Dirk Rosez, die even eerder met
twee gelekaarten naar de kleed-
kamer was gestuurd.

PARIJS - Evenals verleden jaar
heeft Olympique Marseille zich
op de voorlaatste competitiedag
verzekerd van het Frans kam-
pioenschap; voor de zesde maal.
Zelf won Marseille thuis beschei-

den met 1-0van Caen, waarbij de
Franse international Vercruysse
voor het enige doelpunt tekende.
De enig overgebleven concur-
rent Bordeaux werd met 1-0 ge-
klopt door OGC Nice, waardoor
het verschil tussen de koplopers
opliep tot vier punten en een
enorm verschil in doelsaldo:
Marseille +42, Bordeaux +25.

GLASGOW - Theo Snelders,
ooit te nerveus om als sluitpost te
dienenvan het Nederlands elftal,
was zaterdag de heldbij definale
van de Schotse FA cup op
Hampden Park tussen Aberdeen
en Celtic. Bij de strafschoppen,
die het doelpuntloze treffen
moesten beslissen, dook de doel-
man van Aberdeen laag naar de
linkerhoek, toen Rqgan had aan-
gelegd voor de tiende strafschop
van Celtic. Hij tikte de bal buiten
de palen. Enkele minuten later
schoot Irvine raak. Aberdeen
had het prijsschieten met 9-8 ge-
wonnen. De beker ging voor de
zevende maal richting Pittodrie.
Aberdeen won eerder het sei-
zoen al de league-cup.

HAMBURG - VfLBochum moet
een promotie/degradatie-wed-
strijd spelen tegen de nummer
drie van van de tweedeBundesli-
ga. De formatie met de Nederlan-
der Reekers had óp de slotdag
van de competitie in de Bondsre-
publiek onvoldoende aan de
overwinning van 2-0 op Karlsru-
her SC.

Walfdhof Mannheim werd als
verwacht de tweede degradant.
De ploeg deed op de slotdag nau-
welijks nog moeite het „onmoge-
lijke" te presteren. HSV, tot en-
kele weken geleden ook in ge-
vaar, won met 1-0. Homburg ver-
keerde al in een kansloze positie.

Bayern München sloot het sei-
zoen af met een overwinningvan
3-0 op Dortmund. In het Olympi-
sche stadion waren 61.000 toe-
schouwers present om het feest
van de landskampioen mee te
maken. De wedstrijd werd bijna
een halfuur onderbroken, omdat
fans het veld oprenden. Michai-
lovic, Strunz en ,Grahammermaakten de doelpunten.

Verzwakt Ajax
speelt gelijk

tegen Amerika
WASHINGTON - Met negen inval-
lers heeft Ajax in Washington met
1-1 gelijkgespeeld tegen het Ameri-
kaanse nationale elftal. Het was
voor de Amerikanen een oefenwed-
strijd ter voorbereiding op het
werldkampioenschap in Italië. Ajax
kwam verzwakt het veld in, omdat
het zonder de voor Oranje geselec-
teerde internationals naar Amerika
was afgereisd. Ook Larsson en Pet-
tersson ontbraken vanwege ver-
plichtingen voor het Zweedse natio-
nale elftal.

Ajax domineerde in de eerste helft,
en nam na een kwartier de leiding
toen de Amerikaanse keeper Keiler
bij een eenvoudige terugspeelbal
blunderde, de bal liet glippen en
Ronald de Boer eenvoudig scoorde.

In de tweede helft kwamen de Ame-
rikanen in het met 18.000 toeschou-
wers goed gevulde stadion sterk te-
rug. Aanvankelijk bepaalden de
Amsterdammers nog het spel, maar
in het laatste kwartier verhoogde de
Amerikaanse ploeg de druk op het
Nederlandse doel. Vijf minuten
voor tijd leverde dat de verdiende
gelijkmakerop: middenvelder John
Harkes verraste Ajax-keeper Storm
met een boogbal.

Voetbaloorlog in Zagreb
ZAGREB - Een ware veldslag tussen rivaliserende voetbalsuppor-
ters was er zondag de oorzaak van, dat de wedstrijd Dinamo Zagreb -
Rode Ster Belgrado op de laatste competitiedag niet gespeeld kon
worden. De rellen braken een uur voor de aftrap uit. De horden vech-
tende supporters van beide ploegen bleken veruit in de meerderheid
ten opzichte van de politiemacht, die zich ondanks honden, wapen-
stokken en schilden gewonnen moest geven. Volgens artsen in de
twee grootste ziekenhuizen van Zagreb waren tenminste 37 gewon-
den, van' wie dertien politiemensen, opgenomen. De toestand van
drie gewonden was kritiek.

PSV zet mes in selectie

PSV contracteert
Koeman en Bosman
EINDHOVEN - Philips stoot dure
mannen af om het gehawendeimago
op te poetsen, PSV koopt er een
paar. Zondag stelde de onttroonde
landskampioen in de Bordeaux-zaal
van het Eindhovense stadion twee
nieuwe spelers voor: Erwin Koe-
man en Johnny Bosman. De inter-
nationals werden van KV Mechelen
overgenomen voor ruim 6,5 miljoen
gulden.

Koeman tekende voor drie seizoe-
nen, tot juli 1993, Bosman voor vier,
tot juü 1994. Bovendien verlengde
aanvoerderEric Gerets zijn contract
met drie jaar, waarvan een als'spe-
lers en de laatste twee als lid van de
technische staf. Ook Hans Dorjee
tekende bij. Voor één jaar. Als assis-
tent van de nog te benoemen tech-
nisch directeur, met als werkterrein
het eerste elftal.

De naam van de technisch directeur
werd niet vrijgegeven. Voorzitter
Ruts, wiens functie bij PSV bijna
even wankel lijkt als die van presi-
dent Van derKlugt bij het moeder-
bedrijf, deed voorkomen alsof de
Eindhovense club peentjes zweet
bij de klopjacht op een ervaren lei-
der. „We hebben een paar ijzers in
het vuur, maar echt heet zijn ze nog
niet."

Manager Ploegsma klonk heel wat
reëler. „Op 16 julistaat de man voor
de ploeg." De zakelijk leider kon de
komst van Bobby Robson niet offi-
cieel bevestigen. Beide partijen
moeten nog enkele details invullen.
Maar veelbetekend was de perscon-
ferentie dieRobson na de finale van
de FA-Cup in Londen gaf. Daarin
kondigde hij aan na de wereldtitel-
strijd in Italië zijn functie als bonds-
coach van Engeland neer te leggen.
Hij was gezwicht voor een lucratie-
ve aanbieding uit het buitenland.

De miljoenen verslindende investe-
ringen moeten mogelijk gemaakt
worden door verkopen. De botte
bijl wordt niet in de selectie gezet,
de club doet het liever met een phi-
lishave met roterende scheerkop.
Het vertrek van Wim Kieft is zeker.
Bosman kreeg min of meer die toe-
zegging. „Anders had .ik zeker toch
niet getekend." Kiefts transferprijs
ligt officieel op zes miljoen gulden,
maar makelaars weten dat PSV be-
reid is tot onder de vier miljoen te
zakken. Nantes, FC Köln, Bari en
Genua hebben belangstelling voor
de spits. PSV is nog niet benaderd.

Met Kieft moeten nog meer spelers
vertrekken. Het liefst vrijwillig, zo-
als Lerby en Nielsen. „We willen de
selectie terugbrengen naar zeven-
tien man", aldus Ploegsma. Namen
van spelers gaf hij niet. „Daarover
moeten we ons nog beraden." Het is
evenwel een publiek geheim, dat
Kalusha, Chovanec, Boerebach,
Koot en Linskens vrij zijn met een
andere club te onderhandelen. Van
die vijf mogen er een of twee ver-,
trekken.

Van de huurlingen worden Veld-
man (Willem II) en Lodewijks (FC
Groningen) aan de eigen selectie
toegevoegd. Lodewijks neemt de
plaats in van Fortuna-doelman
Hesp, wiens komst financieel niet
langer haalbaar was na de entree
van Bosman en Koeman. De overi-
ge verhuurde spelers, o.a. Van der
Gaag (NEC), Samuel (Volendam),
Viscaal (SK Beveren), mogen w4

eg,
of worden gestald bij Sparta,' de
nieuwe satelliet-dub van PSV.

MVV wint
twee keer

MEDANG - MW heeft tijdens de
twee weken durende trip naar Indo-
nesië de eerste twee oefenwedstrij-
den in een overwinning omgezet.
Afgelopen weekeinde won de ploeg
van trainer Sef Vergoossen met 6-0
van Tongerang en met 3-1 van Ta-
pauli Utara.
Het eerste duel vond plaats onder
tropische omstandigheden en op
een zeer slecht speelveld. De tegen-
stander was echter dermate zwak
dat MW, dat niet geacclimatiseerd
aan de wedstrijd begon, gemakke-
lijkhet hoofd boven waterkon hou-
den. Via twee treffers van Mark
Quaden en Edwin van Berge-Hene-
gouwen en ieder een doelpunt van'
Frank Verbeek en Raymond
Smeets werd de eindstand op 6-0
bepaald.
Het tweede duel vond in de stro-
mende regen plaats. Tapauli Utara
toonde zich een meer dan respecta-
bele oppononent, die via snelle aan-
vallen de Maastrichtse defensie re-
gelmatig in de problemen bracht.
Verder dan een treffer kwamen de
Indonesiërs echter niet. MW scoor-
de drie keer via Frank Verbeek, die
twee keer doel trof, en Reginald
Thai.

sport kort

" ROTTERDAM - Steve de la Roy
heeft tijdens een NK voorselectie mo-
torcross 60 cc beslag weten te leggen
op een eerste plaats. Motorcoureur
Ben Mattheij uit Geleen eindigde in
Assen na veel pech als tiende in een
wedstrijd 250 cc om de KNMV-cup.
Tijdens de nationale motorcross 250
cc in Nistelrode bezette Peter, de Jong
(Landgraaf) de eerste plaats.
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Gemakkelijk, diskreet en snel! UCLU IIvUHIX I HUISBEZITTERS
Wij garanderen strikte geheimhouding EXTRA LAGE LASTEN
**s ?6x 72x 6ox 42x Dinrmr» aaw a»~ u^^k-, zonder taxatie-kosten

3.000,- - - 72,- 93,- Binnen een dag beschikbaar ". l^""
6.000,- - 123,- 139,- 181,- VZVWFPWWPPVTPfV lehVP' 2e en 3e hypoth.

12.000,- 199,- 238,- 271,- 355,- 'I*l*J I ["] »IHll* l AIH* I[tj M 360it 240 x 180 x i2ox
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,- É^SfÉÉSSPTf*^ 10.000,- 117,- 127,- 149,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,- bedno. mcl.rente por jaar loopt.' 15.000,- 176,- 190,- 224,- '36.000,- 598,- 716,- 813,- 1066,- 5.000,- 100,- 14,6% 75 X 25.000,- 196,- 294,- 317,- 374,-
-50.000- 800,- 966,- 1101,- 1453,- 11.000,- 220,- 13,9% 73 X 40.000,- 313,- 470,- 508,- 599,-
E^ag.o./.m000.-enandereioop.dmogelijK. JJgJ- «J" JJg %* 588,- 882, 952,- 1123,-
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij *'">" .°"«>" ">" ;£ x Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 8,6%. 2e en 3e hyp, en pers.overiyden meestalkwijtschelding. 50.000,- 1000,- 13,4% 72 X leningen vana, 12.1 %. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling

m^E^^S^33SSIJBSSSS3iü B^r^^^^^^^rT^^^i^^^^^^^sai vanaflossenmogelijk, v^a info.

SPECIALE AANBIEDING I

1 ■ I
Bureau L-combinatie
Hoofdbureau, Afm. 50x75 Oftg
1 lade + dossierlade + 110x50 cm Ol^i 11

typebureau, 3 laden met slot, Afm. 170x85 jC*
aanbouw links of rechts +110x50cm 7# Ji"
Stoel, 2 jaar garantie X II J»""

excl. BTW
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

5-=i Van Dooren Kantoormeubelen
%^i| Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg),
W^f Sittard, telefoon 04490-14867.

's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur.
Prijzen excl. BTW. Franco levering door heel Nederland en België.

LET OP HET JUISTE ADRES!

.-" — " ■ - — --

VERGADERING/ VAN DE
RABOBANK te ÜBACHSBERG

Hierdoor roept de Coöperatieve
Rabobank te Übachsberg haar le-
den op tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering, die
gehouden wordt op dinsdag 29
mei 1990 om 20.30 uur in zaal H.
Conemans, Kerkstraat 53,
Übachsberg. De Rabobank is

een coöperatieve
Verkorte agenda: bank- Dus een

bank met leden.

" opening; Leden die door

" notulen vorige vergadering; middel van leden-

" jaarrekening 1989; vergaderingenen
het door hen

" verkiezing leden bestuur en gekozen bestuurraad van toezicht; invloedkunnen '

" mededelingen en rondvraag. uitoefenen op het
beleidvan hun

De volledige agenda, de notulen plaatselijke bank.
van de vorige vergadering alsme- Dat is een
de de jaarrekening 1989 liggen garantie voor u,
vanaf heden op het hoofdkantoor datbij elkadvies
van de bank voor de leden ter in- dat deRabobank
zage. geeft het belang

van de leden en
Het bestuur. cliënten zwaar

weegt.

Rabobank S

Epilepsie?
Zet jezelfniet

buitenspel
Nederland telt ruim
90.000 mensen met
epilepsie. Is datook

bij u deel van het
leven? Praat mee.

Word lid.

INFORMATIE:
(030) 66.00.64.
Postbus 9840,

3506 GV Utrecht.
EPILEPSIEVERENIGING NEDERLAND

EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

Wij verstrekken alie
soorten leningen.

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

5.000,-148,-122,-113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581 ,-.476,-440,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken

240x180x120 x
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. j7BBa

Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

VANDAAG openen wij onze nieuwe showroom voor tegels en sanitair. .

JOMA'
TEGELZETTERSBEDRIJF EN TEGELHANDÊI

Bezoek vrijblijvend onze showroom; ook voor vakkundig advies^
Verkoop van alle tegelmaterialen voor de doe-het-zelver.

Verkoop en plaatsing van wand- en vloertegels van o.a. de bekende merken Mosa, .
Sphinx en Villeroy & Boch. I

Profiteer van diverse aanbiedingen van deze bekende merken.j; (

Open: ma. t/m vrijd. 10.00-18.00 uur, donderdag koopavond, zaterdag 10.00-15.00 uur.

J. van Haaren l
Veldkuilstraat 43, Kerkrade, tel. 045-462450. J
i 1 H(
■ Vanaf nu wordt elke tuinklus een cI kluitje van een cent! $.*./* I e
I Aamegoionderhoud van uw tuinsiaaioivalt / —-is- jlfnEJ/y Niet voor iedereen zijn gezondheids^" J(

geward."he'ma,enaa' / / (wL^Sii J^sm en onderwijs vanzelfspreke" Ij

modemeen efïiënte T A &^ur^fösy WmjmïS VjGGT. ■■ ■ /Aw^L
middelen in J, £ / J&CyJlajtrft |$£

,©>98S ÖT#) Machines, speciaal I Bk s^*. **m** *^ * ■■~^** " lj|

Ij-Sn j^Fs^\^^Mm-Il JU -sj? J BANK: 69.99.10.49 ;>
|co»eSUtar<J %^èJ~^ \ >t.OMM#^ SS ■Wi Ü^ -*. Jp^lF Actie Sympatia BiltsevveS1Ivoorverkoop, „ Tuintrekkers iW _, ""^*5S ■ jÉÉÜWP*' 3735 ME Bosch en DU' 11*
■"servloeen «Gazonmaaiers KO„,iCV SITTABO ■ ÉMF 'JÈÊËËF Tol mnOSIR?9 'l1 reparatie. \ * Tuintrezen «o»'«sßoscH.,sSe"uTHWI """»» --^WT Tel. 030-281Ü2Z
1 ' * Motorzagen Nusterweg 90 rinn H

Zijn uwoude deuren ofkeuken niet meer naar uwzin? Dan heeft u twee mogelijn
heden: uitbreken - nieuwe kopen; of door PORTAS laten renoveren. Ons alterk
natief heet: kwaliteit en uiterlijk als "nieuw" - bovendien ook nog voordelig
snel en zonder rommel. Passend bij uw interieur, van rustiek tot modern. 1r Bei op of bezoek ons! Van Wel BV, Hoekerweg 4, Bunde, tel. 043-647833- jt
■ -■ ■ . ■ "; ■

K

OMDAT JE HART VOOR
EEN ZAAK NOET HEBBEN.
i

MlllMlMJilftlliir i
i

a&a, inerra en inova, INERRA b.v. is een onderneming van kantoren hebben, kunnen wij zeer efficiënt
gerenommeerde accountants en bedrijfs- . .... _ .. ,
adviseurs, manifesterenzich onder de naam registeraccountants. Wij maken deel uit van en met korte lijnen werken. Daarom zijn
deskundigheid o^hetgebied^an bedrijS Va° e A&A Groep en kunnen daarombeschikken onze tarieven zeer concurrerend.
administratie, belastingen, bedrijfseconomie en over fe ervaring en de knOW-hoW van een
automatisering. °De groep biedt een compleet gerenommeerde groep specialisten. Vanzelf- Hak die knoop meteen door en maak
dienstverleningspakket aan, waartoe ook . .
notariële, juridische en arbeidsrechtelijke sprekend dat wij de typische problematiek vandaag nog even een afspraak met ons.orerenregEccZ^^ van het Midden- en Kleinbedrijf erg goed Daar wordt uw onderneming alleen maar

ÏSSÜ^ kennen, zodat wij de voor u beste oplossingen beter van!
automatiseringsadviseurs. Zij allen werken kunnen aandragen!
nauw samen, zodat steeds de totale kennis van 'de groep en een ruim 60-jarige ervaring voor INERRAkan veel VOOr U doen.
cliënten beschikbaar zijn. r> " " j ± * *. 1

De a&a Groep is metruim 260 mede- Primair de accountantscontrole,
werkers en il vestigingen de grootste groep onze bevindingen worden vastgelegd in deaccountants en adviseurs in de provincie o o o
Limburg. De a&a Groep verleent haar uit- Management Letter, bestemd voor de leiding
gebreide dienstenpakket grotendeels aan het . . ■■■■■■■■■■■■
Limburgse Midden- en Kleinbedrijf. van de onderneming. Wij attenderen hierin INERRA

" op leemtes, risico's en geven oplossingen. register accountants

wM JM Daarnaast bepalen wij onder andere de Swalmerstraat 50
BifewJ^ waarde van uw onderneming. Beoordelen de 6041 CZ ROERMOND

IQjmyj liquiditeitspositie. Adviseren over uw Telefoon 04750-19170
hart voor uw zaak! financieringen. Omdat wij overal in Limburg Fax 04750-16939

" Vestigingen te: Bergen, Heerlen, Horst, Maastricht, Parmingen, Roermond, Valkenburg, Venlo, Venray en Weert.



sportkort
jOATTLE - Voordat het eersteKj °t gevallen is, bedraagt hetHjses van de tweede Goodwill Ga-
fck, twintig miljoen gulden. Dat| J^te de organisator, Turner Broad-, i^g Networks (TBS), bekend. De

os,6 Games, vier jaar geleden in
e„ °u, had een verlies van 52 mil-

Sulden.

'IK zal Marco Gio vannettiuitputten '
Ruiz-Cabestanykondigt

greep naar macht aan
h^GOZA - Pello Ruiz Cabesta-
i^ Marco Giovannetti tot 24 se-
&t 6

etl genaderd. Twee dagen voor
bt^de van de Ronde van Spanje
!"„, l de Spanjaard, gisteren win-
r^i yan de tijdrit, een serieuze be-
!fl' ng voor de Italiaan, die al lan-
i(ldari verwacht de eerste plaats in
JO 6tl heeft. Pedro Delgado, die
(hj^terstand verkleinde tot 1.28,
It! ,'d de kansen op prolongatie
llis?e eindzege door als tweede te
'ïts voor e debuterende Oost-er Uwe Ampler.
6rfae<jrfsend was het optredenvan de
jf^Janders in de rit tegen het
itj jrk, ook al hadden zij profijt
itj: e betere weersomstandighe-
ief n. de ochtenduren. Erwin Nij-- 11 .^'ndigde op de achtste plaats
>;>',}. van dewinnaar. Gert Jakobs

*U^ a 6 moet Giovannetti op-
-6 ï een krachtsinspanning leve-
je karavaan moet vijf cols ne-

*'Wn noorden van Madrid. Ruiz-
'Ov any kondigde, gesterkt door
Hle 6rwinning, aan de leideraan te
Itj y\ '.Giovannetti is aan het einde
iloffn krachten. Ik ga meteen in
■tij teHsief op de eerste berg, ik zal
Ü6 H^Putten", aldus de strijdvaar-

kj^etti gaf toe een slechte dag
% b.en gehad: „Ik heb de hele
l fitten denken dat ik de gele

trui zou verliezen. Het zal maandag
met vijfbeklimmingen niet gemak-
kelijk worden de eerste plaats te be-
houden", aldus de Italiaan.

De laagst geklasseerden in het klas-
sement reden hun tijdrit onderbete-
re omstandigheden dan de top uit
de rangschikking, 's Middags stak
een stevige wind de kop op, waar-
door de tijden van de groten enigs-
zins tegenvielen.

In de etappe van zaterdag, gewon-
nen door door Saitov, veranderde
niets wezenlijks. De Sovjetrus ver-
sloeg in Zaragoza Uwe Raab uit de
PDM-ploeg in een massasprint. Ad
Wijnands finishte als achtste.

" Om defotograaf een
plezier te doen wilden de

Spaanse favorieten Pedro
Delgado (links) en Pello
Ruiz-Cabestany (rechts)

afgelopen weekeinde wel
even dollen op defiets.

Vandaag zal dat beslist niet
het geval zijn, want zowel

Ruiz-Cabestany als
Delgado willen een poging

wagen om de Italiaan
Giovannetti uit de

leiderstrui van de Vuelta te
rijden.

VELDHOVEN/EINIGHAUSEN
Sprintkanon Patrick Strouken kon
door onoplettendheid en zijn aver-
sie tegen het waaierrijden zelden
zijn unieke vaardigheid in de klas-
siekers tot uiting brengen. In de
Omloop van de Kempen werd de
beslissing niet in waaiers afgedwon-
gen. De scheiding tussen de sterken
en de meerijders werd voornamelijk
afgedwongen door de afstand van
225 kilometer. „Velen hebben
steeds beweerd, dat ik lange afstan-
denniet zou aankunnen en dat ik na
veel kilometers niet snel meer zou
zijn. Het tegendeel heb ik nu bewe-
zen," gaf Strouken zijn binnen-
pretjes bloot.

Pas vijftig kilometer voor het einde
in de Omloop van de Kempen von-
den zeventien renners uit tien ploe-

gen elkaar in een machtige kop-
groep, die door zijn evenwichtige
samenstelling geen reactie van het
peloton meer behoefde te vrezen. In
de slotfase scheidden Mulders, Vos-
kamp, Goense en Ophof zich af. Met
een jump sloot Strouken als laatste
aan bij de koplopers.

Rob Mulders vreesde alleen nog
Strouken. Drie keer probeerde hij
daarom nog eens weg te komen, de
laatste keer in de slotküometer. Het
was iets tevroeg, hij werd het ideale
richtpunt voor Strouken, die in de

finale een keer alleen had moeten
terugkomen na een lekke band.
Voor Mulders restte er niet meer
dan de lagere plaats op het podium,
zoals in de Dorpenomloop van Ruc-
phen, deRonde van Drente, de Ster
van Zwolle en de Hel van het Mer-
gelland.

„Ik had voldoende over om de wed-
strijd naar mijn hand te zetten," al-
dus Strouken, nadat hij zijn naar
Veldhoven meegereisde moeder
Coby als moederdaggeschenk de
bloemenruiker overhandigd had.

„Driehonderd meter voor de finish
had Mulders nog tien meter voor-
sprong. Met nog tweehonderdvijftig
meter te gaan ben ikzelf aangegaan.
De andere koplopers sprintte ik
meteen uit het wiel. Vijftig meter
voor de streep snelde ik Mulders
voorbij. Vorig jaar won ik reeds de
Westduitse klassieker Köln-Schuld-
Frechen. Met de overwinning in de
Omloop van de Kempen meen ik
mijn plaats in de nationale selectie
bevestigd te hebben."

Evenals Sittardenaar Danny Nelis-
sen, 12e in de Omloop van deKem-
pen, heeft bondscoach Piet Kuys
Strouken opgenomen in de nationa-
le ploeg voor Olympia's Ronde van
Nederland, die zaterdag van start
gaat. „In Olympia's Ronde mik ik op
een ritzege. De Ronde van Limburg
en het kampioenschap van Neder-
land zijn mijn volgende doelen."

# Patrick
Strouken:
„Plaats in
nationale
selectie
bevestigd".

Foto: PETER
ROOZEN

wielrennen in cijfers%(,? v«m Spanje, 19e etappe Benas-
5.j9"£aragoza: 1. Saitov 223,6 km in
5. K >2. Raab, 3. Passera, 4. Kummer,
8. ty^inquez, 6. Gutierrez, 7. Jalabert,
fclj; 'Jnands, 9. Moreda, 10. Esparza, 11.y jtl. 12. Hernandez, 13.Ruiz-Cabesta-
öfL *" Giulani,ls. Rodriquez-Magro, 16.
Qij^aini, 17. Reina, 18. Camarillo, 19.
Il 7,°1, 20. Navarro, 32. Suykerbuyk,
k^oondert, 79. Vos, 81. Van den Ak-
2°e p, Jakobs, 138. Nijboer op 7.32.
Ca^*taPpe, tijdrit in Zaragoza: 1. Ruiz-
S/, fany 39 km in 48-34 <ëcm- 48-34h\\ 2- Delgado op 0.36, 3. Ampler
I.oa' „4- Indurain 0.51, 5. Giovannetti
Vr Ec have z.t., 7. Mauri 1.11, 8. Nij-
U J,2-t-, 9. Louviot 1.21, 10. Fuerte 1.25,VQ *\°minger 1.30, Ï2. Emonds 1.32, 13.
FC s 150. 14-Roux 1.53,15.Julian Go-
2.j sye5ye 1.53, 16. Raab 2.13, 17. Bernard
h V.l». Jakobs 2.18, 19. Camargo 2.21,
W'Sl'a 2.37, 28. Wijnands 2.52, 30. Van
Vi, kker 2.59, 34. Hoondert 3.19, 44.
Alg Kerbuyk 3.56, 74. Vos 4.59.
N 4,meen kLassement: 1. Giovannetti; öelp'L6' 2. Ruiz-Cabestany op 0.24, 3.

,3.0faao 1.28, 4. Fuerte 1.48, 5. Parra! *W.,6- Indurain 3.26, 7. Echave 3.52, 8.
$"55, ? 6-35, 9. Ivanov 6.48, 10. Vargas
V'l- Ampler 7.15, 12. Pino 7.26, 13.
Me i °°. 14-Gaston 8.19, 15. Jaramillo
'8 i,16- Herrera 9.07, 17. Cadena 11.30,
j!0 Y>driguez 11.40, 19. Rominger 11.41,
Si! an Gorospe 13.02, 62. Suyker-. <oj* 1.03.10, 108. Van den Akker
JN*/ u- H5. Jacobs 2.06.01, 122. Nijboer

2.14.08,128.Wijnands 2.20.13,130. Hoon
dert 2.27.12, 133. Vos 2.30.30.

Trump Tour, criterium Hew Vork: 1.
Kaczmarczyk 80 km in 1.43.41, 2. Lafis
0.04, 3. McCarthy 0.12, 4. Eaton z.t, 5.
Bauer 0.15, 6. Phinney 1.45,7.Ludwig, 8.
Reiss, 9. Dorper, 10. Caldwell allen z.t.
Negende etappe: Catskill - Albany: 1.
Urbanos 4.55.45, 2. Speaks 0.25, 3. Reiss,
4. Ekimov, 5. Alcala, 6. Mulder, 7. Dhae-
nens,B. Kaczmarczyk, 9. Hampsten, 10.
Van Aert. Tiende en laatste etappe: Nor-
thampton - Boston (174,7 km): 1. Zanoli
4.20.55, 2. Ludwig, 3. Phinney, 4. Dor-
per, 5. Ekimov, 6. Casado, 7. De Clerq, 8.
Lafille,9. Francken, 10. Huber. Eind-
stand: 1. Alcala 45.20.09, 2. Kvalsvoll
0.43, 3. Breukink 1.44, 4. Zdanov 1.52, 5.
Ekimov 2.13, 6. Speaks 2.23, 7. Sheehan
3.01, 8. Kaczmarczyk 3.49, 9. Hampsten
4.02, 10. Van Aert 4.43, 78. Le Mond
1.40.26.

Ronde van Romandië, vierde etappe
Bulle-Nendaz: 1. Millar 167 km 4.23.34,
2. Mottet op 0,04, 3. Roosen 0.09, 4. Jero-
me Simon 2.26, 5. Cornillet 2.31, 6. Hod-
ge 2.35, 7. Fuchs 2.50, 8. Pascal Simon
2.50, 9. Wilson 3.01, 10. Arroyo 4.01. Vijf-
de etappe Nendaz-Genève: 1. Freuler
194 km in 5.05.52, 2. Skibby, 3. Verstre-
pen, 5. Dag-Erik Pedersen, 6. Rolf Sö-
rensen, 7. Thierry Richard, 8. Marki, 9.
Vitali, 10. Dernies. Eindklassement: 1.
Mottet 22.20.01, 2. Millar 2.00, 3. Roosen

2.10,4.Wilson 2.41, 5. Hodge 3.08, 6. Pas-
cal Simon 3.39, 7. Jerome Simon 3.45, 8.
Cornillet 4.52, 9. Jarmann 4.55,10.Fuchs
5.23, 11- Philippot 6.46, 12. Dernies 7.50,
13. Anderson 8.28, 14. Caritoux 8.43, 15.
Fignon 8.46.

Willebroek, Omloop van de drie Zus-
tersteden: 1. Rik Van Slijcke 200 km in
5.22.00, 2. Cornelisse op 0.25, 3. Geuens,
4. Goessens, 5. Hanegraaf, 6. Frans
Maassen, 7. Scharmin, 8. Van Vooren, 9.
Van Leeuwe, 10. Pierre Raas, allen z.t.
als Cornelisse.
Arezzo, Ronde van Toscane: 1. Saligari
202 km in 5.00,30, 2. Lietti op 0,12, 3.
Pagnin 0.19, 4. Elli, 5. Rocchi, 6. Gelfi, 7.
Dahlberg, 8. Lecchi, 9. Konitsjev, 10.
Chiurato.-

Vredeskoers: Vierde etappe, Breitz - Pil-
sen: 1.De Clercq 195 km in 5.00.36 (met.
bon. 5.00.21), 2. Golloesjko z.t. (5.00.26).
3. Mackowski z.t. (5.00.31), 4. Svorada, 5.
Boden, 6. Artunghi 0.02, 7. Capelle,B.
Luppes, 9. Faivre-Pierret, 10. Verleden
Vijfde etappe, Pilsen - Jihlava: 1. jVtac-
kowski 185 km in 4.28.07 (4.27.52), 2.
Dietz z.t. (4.27.57), 3. Boden z.t. (4.28.02).
4. Svorada, 5. De Clercq, 6. Gouvenou, 7
Dvorsic, 8. Rein, 9. Smijevskoj, 10. Ley-

sen. Algemeen klassement: 1. Dietz, 2.
Svorada 0.07, 3. Boden 0.27, 4. Padmos
0.35, 5. VanVeenendaal 0.39, 6. Chignoli
0 44 7. Mackowski 0.45, 8. Rich z.t., 9. De
Clercq 0.52, 10. Rein 1.00.
Omloop van de Kempen: 1. Patrick
Strouken (Einighausen) 225,5 km in
5.23.34, 2. Mulders, 3. Voskamp, 4. Goen-
se, 5. Ophof zelfde tijd als Stroucken, 6.
Rutgers 0.14, 7. Polvorosa, 8. Startman,
9. Van Dongen, 10.Wolsink,ll. Ottevan-
ger, 12. Nelissen, 13. Hoffman, 14. Vis-
sers, 15. Groenendaal.Gazelle-klasse-
ment: 1. Mulders 27 pnt, 2. Compas 24,
Züiderwijk 23, 4. Kernper en Polvorosa
21, 6. Melsen 20, 7. Theus en Goense 18,
9. Kistemaker en Akkermans 17.
Zwanenburg: Schipholronde om de
Haarlemmermeer, 199 km: 1. Swers
(Badhoevedorp) 4.44,18, 2. Vergeer, 3.
Veenendaal, 4. Goossens, 5. Stuiver, 6.
Meulegraaf, 7. Mutsaars op 1.15, 8. Schil-
ler, 9. Spoor.lo. Van der Helm.
Lekkerkerk: Omloop van Lek en IJssel,
177 km: 1. Newton (Rotterdam) 4.00,57,
2. Boogers, 3. Visser, 4. Lagefweij, 5. De
Bruin, 6. Ottevanger, 7. Roger Hallin
(Beek) op 0.04., 8. Sienzen 0.08, 9. Bos
0.12, 10. Hermans 0.16.

Enschede - Munster, 175 km: 1. Liese
3.53,08, 2. Hartmann, 3. Moonen, 4.

Voogd, 5. Fretschot, 6. Michels, 7. Van
Zoelen, 8. Rudingh, 9. Brenza, 10. Re-
mijn.

Kampen, Flevotoer voor vrouwen, 90
km: 1. Monique de Bruin (Amersfoort)
2.20,17,2. Groen, 3. Cools, 4. Overgaag, 5.
Petra de Bruin.
Tilburg, criterium: 1. Manders (Some-
ren) 90 km in 2.08.14, 2. Van Seggelen, 3
Bokstein, 4. Matton, s. Burgers.

Tour de I'Aude: Achtste etappe, circuit
Coriques sur Orbiel: 1. Marsal 77 km in
2.14.39, 2-. Kelly op 3.30, 3. Chiappa, 4.
Van Moorsel, 5. Gyr, 6. Gornall, 7. Polja-
kova, 8. Gordon 3.34, 9. Matthes 4.57, 10.
Way 4.57. Negende etappe, tijdrit: 1. Ki-
bardina 5,6 km in 8.12, 2. Paulitz 0.03, 3.
Erdman z.t., 4. Van Moorsel 0.04, 5. To-
bin 0.05, 6. Riou z.t., 7. Way 0.06, 8. Mar-
sal 0.08, 9. Ranft z.t., 10. Mattes 0.09.
Eindklassement: 1. Marsal 16.41.26, 2.
Van Moorsel 8.05, 3. Kelly 8.40, 4. Polia-
kova 8.45, 5. Chiappa 8.54, 6. Orvosova
10.42, 7. Paulitz 10.50, 8. Lucas 11.12, 9.
Gyr 12.06, 10. Way 12.55.

Col van Nijswiller: amateurs: 1. Niels
Smits (Drunen) 80 km in 2.09.40 uur, 2.
op 7 sec L. Boelhouwers, 3. N. van der
Leij, 4. B. Thoolen, 5. op 13 sec R. Vaes-
sen, 6. op 15 sec P. van Passel, 7. op 23
sec T. der Kinderen, 8. H. van der
Schouw, 9. T. Wijnen, 10. B. Fey, 11. E.
van Eden, 12. J. Habets, 13. F. Groenen-

daal, 14. J. Krist, 15. A. Bernaerts, 16. P.
van der Vleuten, 17. A. Strouken, 18. J.
Benders, 19. R. Willemsen, 20. R. de
Poel. Leidersprijs: P. van Passet. Leider
Brand Bier Klimmerstrofee: L. Boel-
houwers.
Junioren: 1. Max van Heeswijk (Bae-
xem) 56 km in 1.32.20, 2. op 5 sec D.
Heemskerk, 3. op 45 sec R. Meijers, 4. R.
Görtzen, 5. R. Smeets, 6. op 1.20 S. van
Hout, 7. op 1.28 G. Bijnen, 8. op 1.42 E.
Pasquino, 9. op 1 ronde B. van denOete-
laar, 10. M. Lotz, 11. J. van Cadzand, 12.
J. Scheres, 13. H. Beveren, 14. M. Stob-
belaar, 15. M. Breibach, 16. T. Niekamp,
17. R. Moors, 18. P. Loenis, 19. op 2 ron-
den F. Habets, 20. E. Heugten. Leiders-
prijs: R. Meijers.
Nieuwelingen: 1. Ivo van Gelooven (Til-
burg) 30 km in 53.22 min., 2. W-J. van
den Broek, 3. A. de Haan, 4. op 15sec B.
Hoedemakers, 5. D. Koch, 6. R. Bax, 7.
G. Kissen, 8. A. van Melis, 9. J. Lauwe-
rijssen, 10. P. van Elven, 11. Chr. van
Deurse, 12. G. Koenraadt, 13. E. Gelens,
14. W. Buurstede, 15. P. van Biggelaar.
Leidersprijs: I. van Gelooven.
Liefhebbers/veteranen: 1. John Trois-
fontaine (Banholt) 50km in 1.21.53, 2. op
15 sec P. van Gelooven, 3. M. Wintraec-

ken, 4. M. Castelijns, 5. P. Castelijns, 6.
F. Borrel, 7. M. Steens, 8. P. Schmitz, 9.
J. Koch, 10. J. Roep, 11. M. Heuts, 12. D.
van Maren, 13. S. Spuybroek, 14. J. Stie-
nen, 15. J. Bremuurs. Leidersprijs: J.
Troisfontaine.

sport

Leon Boelhouwers nieuwe leider Klimmerstrofee

Smits en Van der Leij
lemen Van Passel in tang

van onze verslaggever

ÜSWILLER- Ooit werd Patrick van Passel als een veelbelo-
klimmertje beschouwd. Daarom bood Jan Raas zijn blon-

? Provinciegenoot een profcontract voor 1987 en 1988 aan. Pa-
ck van Passel kon in de hoogste categorie echter niet beves-
l.^t wat van hem verwacht werd. Ook als knecht van Jelle
,'Jdam, Rolf Gölz en Jean-Paul van Poppel voldeed hij niet.

.hij na een tweejarig profavontuur werd afgedankt, keer-
.hij noodgedwongen terug naar de amateurs. In deze wieler-
j^gorieprobeert Van Passel sinds vorig seizoen sportief aan

te komen. Zoals gisteren in de Col van Nijswiller.

j°Una 26-jarige coureur uit Sluis-
I v°elde zich in de Limburgse

in zijn element. Al vrij
ift ftadat het startschot weerklon-
t( goeide hij de knuppel in
im Van de eenenne-
L'g, koppige concurrentie was

Berrie Thoolen bereid zich
(. "an Passel in het vroege avon-
H 0 te storten. De vlucht van het„reikte echter niet ver genoeg.
l(1 ernaar kleiner wordende pelo-
ijL^et andere oud-profs als Jeans. Alain Strouken en Leon
4 "J°uwers in de gelederen, liet. °len en Van Passel niet te veel
jj sprong nemen. Met nog een
|J^twintigtal kilometer en twee-ü^'^tig beklimmingen van de

'Col' voor de wielen
jt Noël van derLeij als eerste bij
)k t etal aan. Even later volgden
'jh' t^eon Boelhouwers en René

Niels Smits, Evert van
en Roger Vaessen maakten

j na deoverstap van peloton naar

ÜriK dat moment bleef het wed-
Wbeeld steeds veranderen. Van. ej. Van derLeij en Smits waren
elangrijkste smaakmakers van
°eiende finale. De strijd om de

overwinning in de 17e Col van Nijs-
willer werd vooral door dit trio uit-
gevochten. Na een spervuur van de-
marrages moest Patrick van Passel
uiteindelijk zijn meerdere erkennen
in het duo Van der Leij en Smits.
Beide laatstgenoemden namen als
ploegmakkers van de Tijs-Impac-
formatie hun belangrijkste tegen-
stander VanPassel met succes in de
tang, ook al werd dat na afloop door
Smits ontkend.
Toen Niels Smits met nog twee
rondjes te gaan voor de zoveelste
keer een demarrage van Van Passel
had gepareerd en zelf in de aanval
ging, had de moedige Zeeuw geen
antwoord meer klaar. Niels Smits
soleerde vervolgens met succes
naar de overwinning. „Mijn eerste
zege van het seizoen. Dus ook de
mooiste," glunderde de amateur uit
Drunen tijdens de huldiging. „Het
klimwerk ligt me wel. Eigenlijk rijd
ik het liefst etappewedstrijden. Vol-
gendeweek start ik in deRonde van
Tsjechoslowakijke. Daarin hoop ik
ook zo goed als in de Col van Nijs-
willer te presteren."

De uitgebluste Patrick van Passel
moest in Nijswiller genoegen ne-
men met de zesde plaats. Zijn in-
spanningen hadden hem ook de lei-
dersprijs en een flinke premiebuit
opgeleverd. Achteraf gezien was het
fietsuitstapje naar Limburg toch lu-
cratief voor de voormalige beroeps-
wielrenner geweest. Zijn ex-prof-
collega Leon Boelhouwers maakte
na afloop van de Col van Nijswiller
eveneens tevreden de balans op.
Dankzij zn tweede prijs had hij
Raymond Meijs van de eerste plaats
in het klassement om de Brand Bier
Klimmerstrofee verdrongen.

Dietz blijft
koploper in
Vredeskoers

JIHLAVA - Frank Veenendaal
staat na vijf etappes in de Vredes-
koers op de vijfde plaats in de alge-
mene rangschikking. De Nederlan-
der heeft 39 seconden achterstand
op de Oostduitser Dietz. Zijn voor-
sprong op Svorada, de leidervan de
eerste dagen, is slechts zeven secon-
den. '
De rit van gisteren op Tsjecholso-
waaks grondgebied werd gewonnen
door dePool Mackowskivoor Dietz.
Zaterdag was de Belg De Clercq de
snelste in de massasprint in Pilsen,
waar bekend werd dat de Vredes-
koers volgend jaar ook wordt ge-
houden.

Het was dit jaar lange tijd twij-
fealchtig ofde roemruchte amateur-
koers plaats zou vinden. Voor 1991
werd een contract afgesloten met de
BDR (Bond voor Duitse Wielren-
ners). Ook werd medegedeeld dat
de laatste etappe volgend jaar in de
Bondsrepubliek eindigt.

Geen noodzakelijke FICP-pun tenvoor TVM
Eindzege Mottet in

Ronde van Romandië
GENEVE- Tien jaarna Bernard Hi-
nault heeft Charly Mottet Frankrijk
de eindoverwinning in de Ronde
van Romandië bezorgd. De 27-jarige
Fransman legde zaterdag in de 'ko-
ninginnerit' van Bulle naar Nendaz
de basis voor zijn overwinning. Ro-
bert Millar won de bergetappe voor
Mottet, die vier seconden achter-
stand had. Gisteren verdedigde

Mottet met succes zijn leiderstrui in
de laatste rit, die door Urs Freuler
uit de ploegvan Peter Post werd ge-
wonnen.

De Zwitser behaalde zijn tweede
zege in de etappekoers en de derde
van het seizoen. Voor Mottet was de
Ronde van Romandië de voorberei-
ding op de Ronde van Italië. Hij
won de proloog en de tijdrit.
Phil Anderson, de winnaar van vo-
rig jaar, verdween uit de top-tien
van het klassement. Ook zijn ploeg-
genoot Jesper Skibby duikelde in
de algemene rangschikking. Het
scheelt de TVM-ploeg van Cees
Priem weer een groot aantal nood-
zakelijke punten voor het FlCP-
klassement. Volgende week wordt
de balans opgemaakt. De eerste zes-
tien ploegen van de wereldranglijst
krijgen een startbewijs voor de Ron-
de van Frankrijk. TVM wordt door
een groot aantal ploegen bedreigd.

Laurent Fignon had zaterdag in de
voorlaatserit te kampen met een in-
zinking. Tijdens de beklimming van
de tweede berg moest de Fransman
afhaken. Hij verloor acht minuten.
Fignon verklaarde: „Dat is geen
goedezaak, zo vlak voor de start van
de Giro." De nummer twee van de
Ronde van Frankrijk vorig jaar,
schreef in 1989 de Ronde van Italië
op zijn naam.

Alcala wint
Trump Tour

ALBANY - Raul Alcala heeft de
Trump Tour gewonnen. In de slot-
etappe gaf de in PDM-dienst rijden-
de Mexicaan de eerder in het week-
einde veroverde leiderstrui niet
meer uit handen. De laatsterit werd
door de Nederlandse sprinter Mi-
chel Zanoli gewonnen. Zanoli was
in de eindsprint sneller dan Olaf
Ludwig en Davis Phiney en ver-
overde daarmee zijn tweede etappe-
succes in de Trump Tour.

Raul Alcala verdrong in de negende
etappe Bobrik uit de Sovjetunie van
de eerste plaats. In de bergrit, ge-
wonnen door de Amerikaan Urba-
nos, werd de Mexicaan vijfde. Breu-
kink is in het eindklassement met
de derde plaats beste Nederlander.
Wereldkampioen Greg Le Mond is
met bijna twee uur achterstand op
winnaar Alcala 78e in de eindstand.

Alcala, vorig jaar achtste in de Tour
de France, won eerder in de Trump
Tour de proloog en de achtste etap-
pe.

Zilver voor
turnsters

Coriovallum
HEERLEN - Tijdens de nationale
groepskampioenschappen ritmi-
sche gymnastiek in Sporthal Kal-
denbornveroverde het meisjesteam
van Coriovallum na een spannende
wedstrijd het zilver. Coriovallum
had zich als enige Limburgse ver-
eniging met twee meisjesteams in
de C-klasse weten te plaatsen. In
deze categorie won uiteindelijk de
formatie van Rivera Amerongen,
die voor hun hoepeloefening 0,55
punt hoger scoorde dan voor een
met linten uitgevoerde oefening van
Coriovallum.

De beste prestatie leverden de for-
maties van Quick Leeuwarden en
DGV Drachten, in de A-klasse. Deze
teams lieten iedereen genieten van
de echte ritmische gymnastiek.

Tijdens de play-off wedstrijden te
Rotterdam plaatsten zich onder-
staande Limburgse turnsters in de
nationale turnfinales (B-klasse): Ro-
nald Graumans (Roermond) en Jas-
per Hofkens (Echt). In de C-klasse
voor 2 juni te Almere plaatsten zich
Robert Janssen en Dennis v. Steijn
(Kerkrade), Richard Hamer (Schim-
mert) en Paul Einig (Roermond).

Uitslagen kampioenen: A-Klasse dames: 1.
DGV Drachten. Meisjes: 1.Quick Leeuwar-
den. B-klasse dames: 1. Bato Winschoten.
Meisjes: 1. Excelsior Nijkerk. C-klasse da-
mes: 1. Attila Utrecht. Meisjes: 1. Rivera
Amerongen; 2. Coriovallum Heerlen; 5. Co-
riovallum Heerlen.

Beslissing
EC-rentree

Engelse
clubs na WK

LONDEN - De Europese Voetbal
Unie (UEFA) neemt pas na de we-
reldtitelstrijd de beslissing over de
terugkeer van de Engelse clubs in
de Europese bekertoernooien. Dat
zijnvoorzitter Johanssonen deBrit-
se minister van sportzaken Moyni-
han zaterdag in Londen overeenge-
komen. De UEFA was aanvankelijk
van plan op haar vergadering van 24
mei in Wenen een besluit te nemen.
Na overleg met Moynihan is Jo-
hansson daarop teruggekomen. Het
gedrag van de Engelse supporters
in Italië is min of meer bepalend
voor het stemgedrag in het UEFA-
bestuur.

Vervolg van pagina 11 Strouken: bloemen
voor moeder Coby
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1piccolo'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 één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en Vermist
Gevonden ’ 1,00 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte 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 mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
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 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

Personeel aanbod Transacties
Voor VAKBEKWAME bin- COSMETICA partij te koop,
nen- en buitenschilderwerk- ook zonnebrillen, 04406-
-zaamheden: 045-210020. 12875.

Communie

Wilt u het communicantje
feliciteren?

Dat kan!
Bel nu het Piccoloteam voor meer informatie:

045-719966
Personeel gevraagd

1 — Gevraagd ervaren
ijzervlechters

Goede verdiensten. Tel. 04743-1613.

Met spoed gevraagd
verhuizer-chauffeur

Schoenmakers Verhuizingen, Ridderweg 47, Heerlen.
Tel. 045-411281.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direkt werk voor:

Medewerker m/v
die enthousiast is, voor het bedienen van computerge-
stuurde machines bij een textielreiniging in Hoensbroek.
Het betreft een baan voor langere tijd. Onze gedachten
gaan uit naar een kandidaat op HAVO-A/WO-niveau. Ook
kandidaten die avondschool volgen, kunnen reageren.
Leeftijd: tot 25 jaar. Hebt u interesse in deze baan neem
dan contact op of kom langs.

Voor informatie:
045-718366, Anita Dolk

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken'omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Heeft u rijbewijs en Havo/
Mavo/LTS-C? Wilt u snel
aan de slag? Wordt dan rij-
instructeur (m/v). Bij kader-
school in hele land 250
vacatures. In Utrecht en
Best starten in mei en sep-
tember nieuwe opleidingen
voor erkende KADER-
SCHOOLDIPLOMA. Nog
enkele plaatsen vrij. Gemo-
tiveerd? Bel dan 04998-
-99425 (ook 's avonds) voor
gratis studiegids.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.
DAMES gevr. v. privé, goe-
de verdiensten, werktijden in
overleg. 045-462805.
St. Tropezbar zoekt BAR-
DAMES, gar. loon. 04490-
-15828, na 21 uur 17402
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden. Er-
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
T.B. Industrieservice vraagt
met spoed voor werk in Bel-
gië en Nederland 12 IJZER-
WERKERS, 10 pijpfitters, 12
lassers eert. 1G en 3G
SMAW. Proeflassen onder
toezicht LLoyds. Hoog loon.
Tel. 01686-2205.
BUFFETHULP en part-time
chauffeur gezocht. Tel. 045-
-463616.
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem

Herenkapsalon vraagt part-
time KAPPER/STER en een
heren kapper/ster die een 3-
jarige MDGO-opl. gedaan
heeft. Br.o.nr. B-4535, L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
BABY-OPPAS gevr. Ift. 50-
-60 jaar, voor kind van 5 jaar,
vanaf aug. gedurende 2
jaar. Tel. 045-325862.
Wegens uitbr. van ons team
vragen wij een ERVAREN
full-time verkoopster; 1 er-
varen part-time verkoopster.
Prettige werksfeer in zeer'
modern bedrijf. Traiteur sla-
gerij Jos Aben, Hoensbroek.
Tel. 045-212813.
Met spoed gevraagd voor
Duitsland METSELAARS,
betontimmerlieden, ook co-
lonnes, tel. 0949-2234-
-81072 van 9 tot 14 uur b.g.g.
045-722539 ook in 't
weekend.
Dames, leuk bezig zijn en
bijverdienen met COSMETI-
CA, div. mogelijkheden. Nu
met startpremie. Bel vrijblij-
vend voor inlichtingen 045-
-228035.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. OPSLAG-
RUIMTE of schuur, iets op-
knappen geen bezwaar. Ca.
70 tot 125 m2. 045-750238.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

Kamers
Man, 34 jr. zoekt woonruim-
te in MAASTRICHT of in
Roermond. Tel. 045-316746
Gemeub. kamer te huur
Holtskuilenst. 1, EYGELS-
HOVEN.
Te huur KAMER, te bevr.
Akerstraat 134, Hoens-
broek, Taxi Breko.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur

Heerlen, Weltertuynstraat 67
Studentenappartementen met woon/slaapkamer,

kitchenette, douche en toilet. Huurprijzen v.a. ’ 308,95
excl. voorschot stook- en servicekosten. Huursubsidie
mogelijk. Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.

Direkt te aanvaarden.
Geleen, Burg. Lemmensstraat 11
Gerenoveerde kamers met medegebruik van douches,

toiletten en keukens. Voorzien van cv. Huurprijzen vanaf

’ 235,- excl. ’ 120,- voorschot stook- en servicekosten.
Direct te aanvaarden.

Vaals, Koperstraat 6
Zolderkamer (ca. 22 m2) met medegebruik van douches,
toiletten en keuken. Voorzien van cv. Huurprijs ’ 380,-

-incl. ’ 80,- voorschot stook- en servicekosten.
Direkt te aanvaarden.

Maastricht, Frankenstraat 184
Studentenkamer op de 1e verdieping met medegebruik
van keuken, douche en toiletten. Huurprijs ’ 385,- per
maand mcl. ’ 85,- voorschot stook- en servicekosten.

Uitsluitend vrouwelijke studenten. '

Heerlen, Valkenburgerweg 135 C
Woonruimte met woonkamer/kitchenette, slaapkamer,

douche annex toilet en gemeenschappelijke bergruimte.
Huurprijs ’ 417,80 excl. voorschot energie- en service-

kosten per maand.
Maastricht, Herbenusstraat 178

Nog twee kamers beschikbaar op de eerste verdieping
voorzijde en tweede verdieping achterzijde met

medegebruik van keuken, zitkamer1, kelder, tuin en
douchesannex toiletten. Huurprijs resp. ’ 350,- en ’ 295,'

per maand mcl. voorschot bijkomende kosten.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

Te huur
Roermond, Kapellerhof 11
Woonhuis met carport, voor- en achtertuin.

Indeling: hall, toilet, berging, cv.-ruimte, woon/eetkeuken,
woonkamer met balkon, badkamer met ligbad en tweede
toilet, 3 slaapkamers. Kale huurprijs ’ 725,- per maand.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen

Tel, kantoor: 045-417085
Te huur

Heerlen, De Thun
Garageboxen. Huurprijs ’ 60,- per maand.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen

Tel, kantoor: 045-417085

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop zeer goed onderhouden. bedrijfspand met vrijst. woonhuis
Gunstige ligging te Hoensbroek

Totale grondoppervlak 1.500 m 2BEDRIJFSGEDEELTE: Het bebouwde gedeelte van de
bedrijfshal is 600 m2. met een eigen parkeerplaats van 530m2. Afgesloten met een heras-hekwerk met schuifpoort.

Twee ingangen waarvan een ruime rolpoort met hoogte
voor vrachtauto's. Het bedrijfsgedeelte is voor diverse

doeleinden geschikt, o.a. autohandel, horeca, magazijn,
werkplaats, grossier, enz. Door een tussengang is er een

verbinding naar het woonhuis.
WOONHUIS: Vrijstaand luxueus woonhuis met achter-

bouw, voor- en achtertuin en garage. Begane grond inde-
ling: ruime'hal met trappenhuis en toilet, grote L-vorm.

woonkamer met open verbinding naar keuken, welke is
voorzien van een Amer. aanbouwkeuken, tuinkamer/serre,

garage-berging en waskeuken.
Verdieping: overloop met 4 slaapkamers, badkamer voor-
zien van vaste wastafel, ligbad, toilet en douche. Zolder-
vliering bereikbaar via vlizotrap. Het gehele pand is voor-

zien van CV., rolluiken en alarm-installatie.
Prijs ’475.000,- k.k.

Inlichtingen tel. 04756-3316.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

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

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.

VOCHTIGE
MUREN

Vraag gratis het boekje
VOCHTPROBLEMEN
EN DE BESTRIJDING

Door Nico Lardenoije
Beëd. vochtdeskundige

Postbus 3115 Maastricht
Tel. 043-436162.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Door samenwerking metDUITSE Makelaar, zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.
Te k. WONING met ruime
garage en tuin. Ook geschikt
als bedrijfspand te Kerkrade
Tel. 045-454729.

Woonhuizen gevr. tot
’125.000,-. Geen verkoop,
geen kosten, BOPA O.G.
Tel. 045-324133.

Bedrijfsruimte
HEERLEN. Sittarderweg/
Grasbroekerweg ca. 125 m2
bedrijfsruimte te h. geschikt
v. kantoor, showroom, han-
del etc. Inl. 04490-43275.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeurén met of
zonder afstandsbediening ir.
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
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
DINBALK lengte 4.10 m. x
20 cm. x 20 cm. Tel. 045-
-324280.

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

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
aontant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284. ——————_^_

Watersport
Te k. supersnelle SPEED-
BOOT, 80 PK buitenb. mo-
tor, 1 jr. oud, ’7.500,-.
Hommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.

Winkel & Kantoor

LIMBURG
Burg. Lemmensstraat 263A, Geleen. Tel. 04490-40444.

Fax. 04490-55979.
Het nieuwe adres voor al uw

telecommunicatie-apparatuur
Auto-telefoons * telefaxen * semafoons * centrales

* beantwoorders etc.
Officieel DEALER Panasonic, Storno, Okifax en Murata.

Bel voor onze interessante leaseprijzen.

Auto's

ANWB gekeurde auto's
met keuringsrapport. Peugeot 205 Accent als nieuw '87;
Opel Ascona 1.8S met extra's '87; Citroen BK '85, sport-
uitv.; Skoda 130LS, 28.000 km, '87, ’ 6.900,-; Volvo 340
Luxe '85, als nw.; Mini Metro GL '86; Nissan Cherry GLX
'85; Honda Civic 3-drs. nw. type '85; VW Golf 5-drs. '84;

Mitsubishi Tredia GLX in nw.st.; Ford Escort '82, div. uitv.

’ 5.700,-; Toyota Starlet '84, zeer mooi; Peugeot 205 die-
sel '85; Opel Kadett diesel '82; Fiat Panda 45, pr. ’ 3.900,-;
Ford Fiesta ’ 4.900,-; Fiat 127 Sport 5 versnelt ’ 4.900,-.

Degelijke garantie-inruil-financiering.
GG Auto's,

Heerenweg 284-286, Heerlen.
(grote weg Heerlen-Brunssum).

Alles schoon!!
Met KARCHER reinigingssystemen:

koud- en warmwater hogedrukreinigers, alleszuigers,
tapijtborstelzuigers, vloerreinigers en reinigingsmiddelen.

Het complete KARCHER programma vindt u bij

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon 045-716951.

RMW Wij geven de hoogste prijs inuivivv Limburg voor alle type AU-
-316, alpine-wit, 1-'B7; TOS, ’ 500,- tot ’ 50.000,-.

316, antracmet., 1-'B7; 316, 045-414372/422959.
318?rb^wmet 8

5-'B7- Te k. Opel Kadett STA-<£Kt 1 '87 TIONCAR 1.3 LS, bl.met.,
52502i°'an9Eet. 2888; l^ï^eV^X'525izwartmet 3-'B- LPG' trekh" 1e e'- scha"SSS!SI.34-S: ?$OO^oS57Êr*■'735iA, zwartmet., 4-'B9. ' n-*-900-'- 045-427827.

x. Te k. Ford Sierra STATION-
I\6TS CAR 1-6 L' klwit' iun''Bs,.. , _ LPG, stereo, trekh., 1e eig.,Kerkradersteenweg 5, schadevrij, verk. splinternw.,Kerkrade, tel. 045-452121. ’ i0.750,-, 04455-2588

GOKNIETMETGAS!
Zuiver en betrouwbaar

butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.

Inruilauto's
Fiat Panda diversen, vanaf 1986 ’ 5.900,-
Fiat Uno 45 - 55S - 60S - 75SX vanaf 1985 ’ 8.900,-
FiatTipol.4wit 1988 ’ 19.700,-
Citroën 2CV 6Transat wit 1984 ’ 3.900,-
Citroën AX 1.0 E rood 1988 ’ 12.900,-
Citroën BK 1.4RE beige 1983 ’ 7.900,-
Ford Escort 1.3Laser beige 1985 ’ 10.900,-
Ford Sierra combi wit 1983 ’ 7.900,-
Mitsubishi Colt 1.2GL blauw 1985 ’ 10.750,-
Opel Kadett 1.3 S- LS rood 1985 ’ 11.900,-
Opel Kadett Stationcar bruinmet 1981 ’ 4.900,-
Opel Ascona 1.6S-LS beigemet 1985 ’ 10.900,-
Seat Marbella wit 1989 ’ 10.900,-

Inruil - financiering - Bovaggarantie.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34
045-742121

Renault aanbieding
Renault 5 TL 3-drs. bordeauxrood 1985
Renault 5 TL Flash uitv. Wayt 3-drs. uitv 1987
Renault 9 GTL striping Becyl 1982
Renault 9 GTLBroadway 5-bak wit 1986
Renault 9 Louisiana uitv. bruinmet 1986
Renault 11 TL open dak 5-drs. wit 1986
Renault 11 GTL slechts 28.000km 5-bak goud 1987
Renault2l TL striping 5-bak wit 1986
Renault 21 GTS veel extra's, lichtgroen 1987
Renault 21 GTS Monaco uitv. bruinmet 1988
Renault2lGTSSymphoniemetall.gr 1988
Renault 21 Nevada Combi 5-drs. 5-drs. wit 1986
Renault 25GTX blauwmetall 1986
Renault 25 GTS veel extra's, bruin 1988

Met volledige BOVAGGARANTIE
Smeets Opel

De Griend 2, Maastricht.

Knutselkoopies Teko°p °Pel kadfitLPG
o j «<- */*«.. /«„„ m. trekh. en radio, APK sept.dWi 19Va'J ! o°cW ’ 900,--045-223484.Panda 45 dcc 1981 ’ 350,-; - ■Fiat 132 1980 ’ 750 -; Te kooP BMW 316 bwi- '81,

Opel Kadett 1980 ’ 1.750,-. APK 5-'9l- ’ 2.600,--zeer
Fiat Creusen, Heerlen, mooi. 045-223681.

Parallelweg 34. 045-742121 Ze,dz mooie BMW 316 bwj
Antn Unnan'? nov'B4, 1e eig., veel ace,MUIU Küpen f 51.000km., vr.pr. ’ 15.000,-

Nu tot duizenden guldens Gladiolenstr. 80, Kerkrade,
korting op al onze inruil- 045-415379.
mi^!nR.UimRM^Z| al!f Te kO°P CHRYSLER Sunnnli6",;?- B nWhF? TÓ ' beam b«J- '79, 1000 CC, i.g.Opel, Citroen, Daihatsu, st motorisch kl. defect t.e.Lada, Mazda, Nissan, - h t«i c\Aß.997nc\iPeugeot, Renault, Subaru, ab- Tel- 045-227803.
Suzuki, Toyota, Volvo, T.k. CITROEN BK 14 RE,. Volkswagen en Hyundai grijsmet., radio-cass.,

Pony automatiek. schade-vrij en geen roest.
Ai it/-»r>or-<3rt+ 1e lak' bwj.'B3, APK tot 12-Autouarant 90, vr.pr. ’5.750,-. mr.

Schelsberg 128, (tussen mog. Tel. 04490-79854.
Hendriks en'Bristol) citroen BK TRI met schuifd.Heerlen. Tel. 045-229080. 87; Citroen BK 1.9 GT '85

Te k. gevr. alle merken f;"tobf^ KOMPIER. Aker-
auto's, schade geen be- 7C!-50' Heer|en. 045-
-zwaar. Tel. 045-416239. '''/i>a-
ESCORT 1300, 5-drs., t.'Bl, INKpOP goede auto's, cont.
zeer mooi, vr.pr. ’ 3.950,-. 9e'd; Jo?st®n'^Shl'on,fwe9
Kasteellaan 57 Heerlen 3, Maastricht. 043-634978.
Te k. FORD Escort 1.3 Van, In- en verkoop goede ge-
nieuwste model, bwj. 10-'B6 bruikte AUTOBANDEN met
schadevrij, als nieuw. Tel. garantie. Passartweg 39,
043-213059. Heerlen. Tel. 045-222675.
Te koop Ford SIERRA 1600 Te k. GEVRAAGD auto's en
EML, bwj. nov.'B6, 3-drs., bedrijfsauto's, schade of de-
mod. XR4, APK, tel. 04490- fect geen bezwaar, ook
46159. Verl.-set, sportv. sloop. Tel. 045-720200

Te k. onder garantie en ser-
vice: Mercedes 190 D, 2.5
div. extra's, 1986; Mercedes
190 d, div. extra's, 1987;
Opel Omega 20, 1988; Opel
Kadett GSi, 1986; Opel
manta 2.0 GSi, 1984; Audi
80 LS, div. extra's, 1988;
VW Golf 1300 Manhattan
1988; Ford Escort 1600,
1986; Samba Cabriolet,
1983; MGB Cabriolet, 1977
Seat Marabella 1987; BMW
316, 1980; Ford Sierra 180C
1985; Ford Fiesta diesel,
1987; Opel Ascona 1600 S
1982; Inr. fin.gar. Autohan-
del L. FRANKEN V.O.F.
Ganzeweide 59, Heerier-
heide, 045-216475
Zeer mooie Ford ESCORT
XR3i, cabriolet, bwj.'B4, veel
ace, vr.pr. ’22.500,-. Gla-
diolenstr. 80, Kerkrade. Tel.
045-415379.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'84, 5-drs., Schievelbergstr.
4, Brunssum (Schuttersveld)
ESCORT type 13 L 5-drs.
'83, zeldz. mooi. kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Ford Sierra 1.6 Laser '86.
Autobedr. KOMPIER, Aker-
str. 150, Heerlen. Tel. 045-
-717755.
Ford Sierra 1.6 CL, nw. mo-
del, bwj.lo-'BB, kl.wit 48.000
km., centr.verg., schadevrij,
1e eig., verk. bijz.mooi,

’ 17.750,-, 045-427827.
Lancia Thema IE 4-drs. '87;
Lancia Thema IE 4-drs. '86;
Lancia Prisma Turbo Diesel
'86; Lancia Prisma 1.6 IE
'87; Lancia Prisma Symbol
'88; Lancia VlO Fire '87. Au-
tobedr. KOMPIER, Akerstr.
150, Heerlen. 045-717755.
MERCEDES 190 D, bwj.
'87, 124.000 km, voorzien
van extra's, evt. mr. bespr.
baar. Tel. 045-720654.
Te k. MERCEDES 190, bwj.
'83, sportvlg., schuifd., ver-
laagd, vr.pr. ’19.500,-.
Beekstr. 13, Brunssum, tel.
045-255027.
Nissan Cherry 1.3 DX 5-drs.
'84. Autobedr. KOMPIER,
Akerstr. 150, Heerlen. 045-
-717755.
Opel KADETT 13 LS, bwj.
'85, 4-drs., 1e eig., rood,
zeer mooi. Kissel 42 Heer-
len. .
Opel ASCONA 1600, bwj.
'85, op LPG, 4-drs., Schie-
velbergstr. 4, Brunssum.
(Schuttersveld).
ASCONA 18 E cabriolet 2-
drs. kl. grijs, div. extra's,
Irmscher uitgev., rood leer
inter., ATS-velgen, 55.000
km, evt. Pioneer cd-inst.
bwj. dcc '86. Collumbusstr.
85, Heerlen. Na 17 uur.
CORSA Hatchback sportv.,
5-bak, '85, zeldz. mooi, 1e
lak, ’ 7.750,-. 045-231678.
Te k. Opel KADETT 1300,
bwj.'Bo, nw. mod., APK 1 jr.,
vr.pr. ’3.150,-, i.z.g.st.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
Te k. PEUGEOT 515 GRD,
diesel, bwj. 1983, Apolloln.
43, Nieuwenhagen.
Peugeot 205 GR 1.4 '87.
Autobedr. KOMPIER, Aker-
str. 150, Heerlen. Tel. 045-
-717755.
Te k. PORSCHE 911 coupé
met Carrera 31 i, met veel
access.J.nw.st. 045-325955
Gave RENAULT 5 zeer zui-
nig, sportv., nw. bnd, rood,
APK, t.'B2, ’1.950,-. Marij-
kestr. 28, Landgraaf-Nieu-
wenhagen.
RENAULT 5 bwj.'B7, first-
uitv., km.st. 37.000, evt. mr.
mog. Tel. 045-228469.
Renault 5 Turbo '89. Auto-
bedr. KOMPIER, Akerstr.
150, Heerlen. 045-717755.
Te koop SAAB 900-i Special
3 deurs, zwart, 1987, 55.000
km., perfect onderhouden.
Tel. 045-425.425
Saab 900 C 5-drs. '88; Saab
900 4-drs. '87; Saab 900 3-
drs. '87; Saab 90 2-drs. '87;
Saab 900 4-drs. Turbo '85;
Saab 900 Turbo 3-drs. '78;
Saab 900 GLS 4-drs. '81;
Saab 900 EMS 3-drs. '80;
Saab 900 Turbo 3-drs. S 16
V '86; Saab 99 2-drs. '82;
Saab 99 GLE 5-drs. '78;
Saab 900 GLS '82. Auto-
bedr. KOMPIER, Akerstr.
150, Heerlen. 045-717755^
Te k. weg. omst. Seat IBIZA
GLX spec uitv. 11 mnd. oud
6.600 km. 04490-80169.
Talbot HORIZON LS, type
'82, kl. rood, benzineverbr.
1-15, APK tot 5-'9l, i.st.v.
nw. weg. omst. ’ 2.350,-.
Tel. 04490-29612. __
Toyota CARINA eind '79, 4-
drs., beige, APK '91,

’ 1.475,-. Tel. 045-320457^
Zeldz. mooie VW JETTA
diesel t. '82, 1e lak, hfdst.,
sportv., trekh., alarm, ste-
reo, APK etc etc ’4.950,-.
Schaesbergerstr. 136, Kerk-
rade-Terwinselen.
VW GOLF 1.6 CL, 10-'B6,
bijz. mooi, ’12.750,-. ml.
045-455778.
Golf GLi, CABRIOLET, con-
cours-cond. ’ 17.500,-. Re-
tersbeek 53, Klimmen.
VW GOLF 1600 cc M.'B2,
APK en sunroof, bijz. mooi.
’4.250,-. Tel. 045-454087.
Te k. GOLF Cabrio GLI
1800, bwj. '84, wit. Div. ex-
tra's. Tel. 04498-53498.
Te k. van Volvomedew.
VOLVO 340 DL, 1700, bwj.
1988, kl. rood, 24.000 km.
V. extra's. Vr.pr. ’ 17.500,-.
Te bevr. 04490-18362.
VOLVO 360 GL, '87, elke
keur. toegest., slechts

’ 14.750,-. 04490-12138.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.

■ Garage LOVEN Heerlen BV
i Topoccasions: Mazda 626
i Sedan 1.8 GLX '88; Mazda; 626 HB 2.0 LX'B7 met LPG;
I Mazda 626 HB 2.0 GLX '84
I en '85; Mazda 626 HB 1.6
i LX '85; Mazda 626 Coupé
; 2.0 '88 met LPG; mazda 626
1 Coupé 2.0 GLX '86 en 3x, '87; Mazda 626 Coupé 1.6, LX '83; Mazda 626 HB 2.0; Diesel LX '86; Mazda 323
/ Sedart 1.5 GLX '87; Mazda
j 323 Sedan 1.3 GLX 2x '87;, Mazda 323 Sedan 1.5 GLX, 2x '86;; Mazda 323 Sedan- 1.3 LX 2x '86; Mazda 323, Sedan 1.3 GLX 2x '85; Maz-- da 323 Sedan 1.7 Diesel
GLX '88; Mazda 323 1.7: Diesel GLX Estate '88; Maz-, da 323 HB 1.3 Sport '87;

1 Mazda 323 HB 1.1 LX '87;
Mazda 323 HB 1.3LX'B5 en
'86; Mazda 323 HB 1.5 GLX

■ '86; Mazda 323 HB 1.6 i
GTX '86; Mazda 323 HB 1.5
GLX aut. '86; Mazda 323 HB

I 1.3 aut. '83; Opel Kadett 1.3
Club Royal open dak 28-10--! '88; Opel Kadett 1.2 '85 en
'86; Opel Kadett 1.3 '87;

■ Opel Kadett Sedan 1.3 S
'86; Opel Ascona 1.6 S '83;
Opel Omega 1.8 S '87;
BMW 315 '81; Honda Civic. 1.2 '82; Ford Fiesta 1.0 C
'87; Ford Fiesta 1.1 S '88;

iFord Escort 1.3 C '86; Ford,Escort 1.3 Laser '86; Ford
Siërra 2.0 GL Laser LPG-
onderb. '86; Ford Siërra 1.6;Laser '85; Peugeot 405 SRI: 1.9 '87; Lada Stationcar
j2104 1.5L '86; Subaru Justy: GL aut. '88; Seat Ronda '85;
iRenault 25 TS zeer mooi' '85; VW Jetta '87; Volvo 340

'86. Goedkopere inruilers:
Datsun Laurel aut. 6-cyl. '82- 4.500,-; Datsun Bluebird
aut. 81 5.500,-; Opel Asco-

-1na 1.9 '79 ’3.500,-; VW
Passat aut. '74 ’ 750,-; VW
Polo '77 ’1.750,-; Volvo
343 DL'BO ’ 3.950,-; Mazda
323 HB 1.5 '81 ’4.250,-., Verzekering en eigen finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.

' Opel Rekord 2.0 LS '85 4-, drs.; Rover 216 SE nieuw-
staat bwj. '85; Metro 1300
sport 3-drs. '88; Mini Mayfair

' '87; Triumph acclaim 4-drS.
'83; BMW 318iautomatic en
stuur servo '82; Ford Escort
1600 GL 5-drs. '82; Rover
820 E fastback demo-auto
'89; Opel Rekord 2.0 '81;
Volvo 66 GL automatic als
nw; Volvo 343 DL automaat
'77; Fiat Uno 45 '84. Rover
dealer HAVE, Industrie-
straat 31, Sittard. Tel.
04490-15195. APK-keu-

iringsstation. Tevens verhuur
spuit/moffelcabine.
Voor een betrouwbare eh
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Corsa
1.2 rood type '88; Ford Siër-

ra 2.0 5-drs. blauwmet. '85;
Fiesta zilvermet. type '85;
Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; 2x VW
Golf 1.6 CL '84; VW Golf 3-
drs. geel '81; VW Jetta 1.6. LS groenmet. '80; Toyota, Corolla coupé zilvermetallic
'79 ’1.500,-; VW Caddy
Diesel wit '85. Inruil en fi-

| nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats.. Tevens het adres voor repa-
ratie en onderhoud.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiesta 11i
CL, t.'9o; Mazda 323 GLX. 1.3 5-drs. '88; Ford Escort
16 CL 5-bak '85; Ford Es-
cort 1100 Laser 5-bak, div.
extra's '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '85; Citroen BK
14 RE 5-bak 11-'B5; Nissan
Micra FDX '85; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; Mazda 626
GLX 20 diesel 11-'B4; Tal-
bot Horizon SX aut. '80; Su-
baru 1800 GLS autom. '82;
Mitsubishi Saporro '80; Ci-| troën Visa GT 5-bak '83;
Opel Kadett 13 S berl. 5-drs.
'81; Audi 100 5S '82; Peu-
geot 305 GL i.z.g.st. '79;
Ford Escort 13 GL aut. '78;
Opel Ascona 20 S '78; Fiat
127 speciaal 5-bak '82; Re-

i nault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic '78; Peugeot| 504 Tl aut. '78 ’ 1.500,-. In-! koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. 045-
-224425. Geop. van 10.00-

-j 19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Opel KADETT 12N '80; ’3.500,-; VW Golf'Bo
’3.900,-; VW Derby'79’2.200,-; VW Golf D'79
’3.600,-; Renault Fuego
GTS'BI ’3.900,-; Ford
160079 ’1.950,-; Honda
Civic aut.'Bo ’2.900,-; Mit-, subishi Galant'Bo ’ 1.900,-.
Oude Landgr. 101 Schaes-, berg-Landgr. 045-311078.

■ Volvo 740 turbo, '86; Audi
80 S '89, ’ 32.500,-; Volks-
wagen Golf Manhattan '89
’21.500,-; Volkswagen
Golf Tour '88 ’18.750,-;
Ford Scorpio 2.0 CL '88
’26.500,-; Ford Scorpio
2.0 i CL 5-bak, '86
’22.500,-; Ford Siërra 2.0
CL combi '88 ’23.500,-;
Ford Siërra 2.0 Laser aut.
'86, ’ 16.250,-; Ford Siërra
1.8 en 1.8 LPG Laser '87
’15.750,-; Ford Siërra 1.6

.CL '87 en '88 v.a.
I ’17.500,-; Ford Siërra 1.6
Laser '86 ’ 14.500,-; Ford
Escort 1.4 CL '87
’15.500,-; Ford Escort 1.6
Ghia Aut. bwj. '83 ’ 8.250,-;
Citroen BK 1.4 RE '86
’10.500; Citroen AX 1.0 E
'87, ’9.750,-; Ctroën Visa

.1100 '85 ’7.250,-; Opel O-
i mega I.Bi LS '87 ’ 18.500,-;
! Opel Rekord 2.0 S '85 LPG

’ 10.750,-; Peugeot 309 '87

' ’13.500,-; Renault 25 TS: '86 ’15.750,-; Volvo 340
Diesel '85 ’ 9.500,-; Mazda; 626 2.0 GLC Coupé '87

' ’17.750,-; Mazda 626 1.6
! '87 ’ 15.500,-; Nissan Blue-. bird 1.6 '86 ’14.500,-. Bo-r vaggarantiebewijs, Autobe-
t drijf P. van DIJK en Zn.

" Hompertsweg 33, Landgraaf
045-311729.

Omega 2L 1 '87; Kadett ca
5-drs. '85; Kadett 13 S '8f
Kadett 4-drs. 18 S '87; Xe
dett 16i 3-drs. '87; Kadett 1
N '88; Kadett car. nieuw '9(
Corsa 13 N 3-drs. '88; As
cona GT '88. Garage ,
BUISMAN, Stenen Brug (
Schaesberg-Landgraaf.
045-323800. Inr. en fit
mog., 1 jaargar.
VW PASSAT turbo diese
'87; Mitsubishi Colt GL dit
sel '86; Opel Manta 4x, o.i
2.0 GTE '83; Opel Monza 3
CE, autom. nw.st.; VW De
by LX m.'Bl; Fiat Panda 4
m.'B4; Ford Taunus Comt
'80; Ford Escort Sport ai
torn., '79; Opel Ascona n
'80; Citroen HY Camper '7'
Triumph TR7 cabriolet '8(
USA-uitv. nw.st.. Hoofdst
200 Hoensbroek. 04E
227395.
Tek. Ford ESCORT 1600 C
bwj.- '85. Div. extra's inru
mogel. 04498-53498.
Jeep Toyota Landcruisei
LX, FRD Top, Two tones
3,4 diesel, '86, alle ace, a
part mooi; Jeep Suzuki, 413
Softtop, '88, zwart; Audi 81
1,8 S, .'B9 brons; Mercedei
300 E diamantzw. type '88
Mercedes 190 E '86 brons
BMW 318 type '88 4-drs
rood; BMW 525i, '84 autom
3 x v.a. ’ 4.750,-; Golf GTi
'84, zilver; Golf GT diese
Turbo '85 antraciet; Gol
Manhattan '87 wit; Golf GTJ
'86 rood; Ford Sierra Comt
'87 zilver; VW Passat Comt
goud-brons '86; Opel Re
kord '85 combi zilver 5-drs.
Kadett combi zilver '8!
blauw; Kadett 5x v.a. bwj.'Sl
t/m '88; Opel Omega 2.0 i
'88, donkergrijs; Honda Ac
cord 4-drs. '88 zilver; Ac
cord coupe '83 wit; Fiat Pan
da rood, '85; Fiat Ritmo '81
zilver; Fiat Argenta '84 zilve

’ 3.250,-; Toyota Corolla 4:
'83 tot '87 v.a. ’5.750,-
BMW 318izwart '83; Alfa 3!
Ti '88 rood; VW Pick-up bus
'84 blauw; Mercedes 30'
gesloten veewagen kl. rooi
'82; VW Kharman Ghia
sportcoupe, rood-zwarl
topcond., ’ 10.000,-; BMV
sportcoupe 628 CSI, autom
diamantzwart, witleren intei
Mercedes 280E'82 autom
zilver; Ford Granada '8;
blauwmet. Div. inruilauto';
met APK vanaf ’ 500,-. Ga
rantie 6 mnd.-2 jr. Inkoop
inruil, directe financiering
LUCAR Automobielen Ker
krade, Holzstr. 67, tel. 045
456963.
Opel Kadett Stationcar '8(
’2.000,-; Opel Ascona 2.(
S '81 ’1.250,-; BMW 311
'80 ’2.750,-; Skoda 120 I
'83 ’1.750,-; Honda Civii
aut. m. '81 ’1.500,-; Alfs
Giulietta '80 ’1.000,-; W
Jetta S '80 ’2.750,-; Fon
Granada 2.3 '80 ’1.750,-
Fiat Ritmo '82 ’1.250,-
Renault 18 combi '8
’2.500,-; Opel Commodore
'80 ’ 2.500.-.Trichterwe<
109, Brunssum. "BMW520i aut. '88, 1e eig
’47.500,-; BMW 316 '8!
’5.500,-; BMW 320 '81
’7.500,-; BMW 323 i '8(

’ 6.500,-; BMW 520 '80-'B<
v.a. ’ 3.500,-: Volvo 440 Gl
'88 1e eig. ’22.500,-; 74(
GL 1e eig. '85 ’16.500,-
Volvo 340 aut. 84 1e eig
’7.750,-; Volvo 360 GLJ
'82 ’4.500,-; Volvo 240 Gl
'81-'B3 v.a. ’3.500,-; Volvt
240 van D '82 ’6.750,-
Saab 900 i '86 1e eig
’16.500,-; Saab 900i '8
’3.500,-; Opel Omega 2.;
D combi '87 1e eig
’21.000,-; Opel Omegi
aut. '87 ’16.000,-; Ope
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-
Ascona 1.6S'82 ’5.500,-
-opel Kadett combi I.SD li
eig. '86 ’11.750,-; For<
Scorpio 2.0 CL mod. '88 1<
eig. ’ 18.750,-; Scorpio 2.(
GL '87 1e eig. ’19.500,-
Scorpio 2.0 '85 ’ 12.750,-
Siërra 2.3 GLD '88 1e eig
’16.750,-; Siërra 2.3 GL[
'86 ’14.000,-; Siërra 1.1
Laser '86 1e eig. ’ 14.500,-
Siërra '83- 85 v.a. ’ 7.750,-
Escort 1.6 D '85 ’9.500,-
Escort 1.6 GL '87 1e eig
’16.500,-; Escort 1.3 Gl
'81-'B6 v.a. ’4.250,-; Mer
cedes 190 D '84 ’ 22.500,-
Mercedes 300 TD '8:
’17.500,-; VW Golf avanc<
'87 1e eig. ’16.750,-; VV
Passat GL 1.8 '88 1e eig
nw.mod. ’ 29.000,-; VV
Golf CLD '84-'B5 v.a
’10.000,-; VW Golf 1.6 '8-

’ 11.500,-; Jetta D '8:

’ 6.500,-; VW Passat D '81

’ 10.500,-; Jetta turbo D '8:

’ 4.500,-; Honda Accord 2.1
'87 1e eig. ’ 15.500,-; Hon
da Civic 1.5 GL '8!
’10.250,-; Honda Jazz '8!

’ 7.250,-; Nissan Bluebin
2:0 D mod. '88 ’ 14.250,-
Nissan Micra '83 ’6.250,-
Subaru Mini Bus '8!
’4.900,-; Toyota Cressidi
combi D '84 ’ 6.500,-; Maz
da 323 GLX '87 1e eig
’14.750,-; Mazda 626 L)
2.0 '84 ’8.750,-; Mazdi
929 combi '82 ’4.750,-
Mitsubishi Galant turbo C
'82-'B7 v.a. ’4.750,-; Ci
troën BK 19 D '87 1e eig
’12.500,-; Citroen BK 1'
RE '86-'B7 v.a. ’8.750,-
Citroën BK 16 TRS '8'
’5.750,-; Citroen Visa 1'
TRS '86 1e eig. ’7.500,-
Citroën 2 CV6 '85 ’ 4.500,-
Renault 25 TX '87 1e eig
’19.750,-; Renault 25 GTÏ
'86 .1e eig. ’ 13.750,-; Re
nault 11 GTL aut. '84 1e eig

’8.250,-; Renault 9 GTL '8t

’ 3.750,-; Audi 80 GT coup*
'81 ’9.750,-; Audi 100 CJ
'80-'B3 v.a. ’2.750,-; Auc
80 CL '82 ’4.000,-; Peu
geot 205 Accent '84-'B6 v.a
’8.750,-; Lada 2104 comt
'85-'B6 v.a. ’4.500,-; Ladi
2105 '85 v.a. ’3.500,-
Skoda 130 L '85 1e eig

’3.500,-; Fiat Uno 45 S '84
'85 v.a. ’ 6.000,-; Chevrole
Malibu combi '81 ’3.750,-
Tal van goedkope inruilau
to's v. ST MAARTENSDIJf
Trichterweg 109, Brunssum
045-229080.

%\M J J
O-' Proficiat

y Opa Wiel
q\ Met je 73ste verjaa'

V gewenst door kind#
' kleinkinderen ef
"i achterkleinkindere

) iA
iil Ford Siërra 2.0 5-bak* 1

'87; Corsa '83; Kade«e<- '86; Ford Siërra 1600 Ur- '87, nieuw model; OPiie5. cona 1600 5-drs. 'C.
>" Golf CL 1300 '86; Fort
*" ra 2.0 GL 5-drs. stal
0 '86; Opel Kadett 3-<Ml<s automatic; Opel Kadebn
>; dan '87; Opel Kadett ic
'>'" Stationcar '82; 2x Op%s
'■ sa 1200 S '87; Opel'm
!" 1300 '82 ’5.500,-; L,
'■ Civic aut. '83; Opel ' .\i;] 1600 '85; Mitsubishi C y
'l '79 ’1.750,-. Auto's j5 Bovaggarantie. Inruil ,
}l nancie/ing. APK-ke^31 station. Stan WEBEiy
'- bedrijf, Baanstr. 38 S' *berg. Tel. Q45-31417#'
2 Wij geven het MEESTE
i uw auto! U belt, wij K 1„.. 045-422610, ook 's a* y
:- Tek. DATSUN 180B,' 6-
i- type '80, APK tot '91, )t
6 metal., ’ 1.1-25,-. WC
sr nastr. 56, Nieuwenhaffin
* Sloopauto'sß. Te k. gevr. loop-, slc4et
7 SCHADE-AUTO'S. Ik'e
rt de hoogste prijs in Lirt at
1, Tel 045-254049. Ju
iTe k. gevr. sloopte
V SCHADEAUTO'S. AM
). perij Marxer, 045-720j)0
[■ Te k. gevr. SLOöA
p schade auto's, tev. *d verkoop gebr. auto-o' e
s C. Körfer. Tel. 045-22 Jfr> Te koop gevraagd: °{. sloop en SCHADEAÜ*U

-. Ik betaal de hoogste P *i- Urnburg. Tel. 045-254} *_ Te k gevr loop- en SLJ
0 AUTO'S. Tev. gratis af' u

0 Tel. 045-231513 A
[ Onderdelen/acfe_,—_ ;—ij—:—^c Gebruikte en "lrg ONDERDELEN v. L
JJ schade-auto's, tevens C|. auto's met sft
'" Deumens, Haefland
'y Brunssum. 045-2544831
e Nieuwe TREKHAAK
n Opel Rekord, compleeH

045-324280. J
2 (Brom)fietsen(
2 Te k. GILLERA-Citta, V
0 rood, als nw. snor-o8
4 brommer. Pannebefü
L Hoensbroek..
0 NIEUW excl. voor H«j
'■ en Hoensbroek PariCjk race- en mountainb1^
? sen, financ mog. va. „
J: per maand bij Rens J*,'
0 Ganzeweide 54-56, Hs"
;■ Tel. 045-211486. .}
)" rf »i1 De nieuwe kleuren »' r
3 VESPA Ciao zijn bini* *
1 de wit, zwart en gro«'"
a ’1.345,-. Fin. mogj?
>| ’4O,- p.mnd. Uit OT
-; leverbaar. Rens M"
■" Ganzeweide 54, H"e
e Tel. 045-211486.
d Te k. RENFIETS me*;
e zelle, maat 61, 4 mn" *0 nw.pr. ’1.436,- nu*
■; ’ 650,-. Tel. 04490-7^'
i' Vakantie "3 [ j*

B SINT-MAARTENSZËÉÉ
"; bungalow bij strand, %
■■ paradijs, weekend/m'^■; v.a. ’250,-,-. jum7
|. ’ 495,-. Tel. 02246-3J!,,
L Van Oostenrijkse #»
'" compl. ingerichte Vr"
■; TIEWONINGEN voor c
3 10 pers. v.a. ’l6,- PJ:e Tel. 05910-22293. *V :' 'ti Caravans r<
V -%
\ Arcon Campi
3 Grasbroekerweg 12i;
6 Heerlen; 045-722»" »
2 alle onderd. en acces-^
0 caravan en campj t
i- Bezoek onze showffic
5 Arcon CampJ'
d Grasbroekerweg A l■: Heerlen, 045-722566J;
■: comfortabele 2 peJl& campers, in 3 uüvs
£i Inruil en financ rl^ 'j" JAARSTALLING voofjL- vans, boten e.d. te 2,m.; ’ 180,-. Tel. 04492-2gl^i
-; Te k. GEVRAAGD all" j!

r> ken tourcaravans en n[j
i- wagens. Contant gel" i
|. 045-323178. H

'■■ André Jamet VO^ JGENS, nu nog bep«J t

* verbaar. Dealer voor 0| <* Limburg. Tentenhuis j

■! Stassar, Heisterberflii
": Hoensbroek. 045-22^

Te k. TOURCARAVANS~ ria 420 TL, met kop K'<. en gloednieuweMail|'J
3 voortent, rondzit, o"!
a ruimte, kachel, ijskas'',
s '84, ’ 7.250,-.045-3g^,
li Te k. 3 lichtgewicht ''
i- CARAVANS,4-pers-!
t. Adria, Kip, Berglan"',
)i ’1.500,- tot /2.000,'Vi
a met voortent.045-323j

i Mode Totaal^
st Te koop BRUIDSJU^\-; hoepel, mt. 36. Te'-
i- 244153. _^l
i. Voor Piccolo s

zie verder pagin^
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Stal Grift
in vorm

OSLO - Stal Grift is de laatste
weken in supervorm. Afgelopen
vrijdag werd de Schaesbergse
draver-trainer Hennie Grift na
sen magistrale inhaalrace twee-
de in het Europees kampioen-
schap voor beroepspiquers. On-
middelijk daarna reisde hij met
drie van zijn topdravers af naar
de Noorse hoofdstad Oslo, waar
lij gistermiddag deelnam aan
sen drietal leeftijdskoersen. Zijn
Delangrijkste troef was de 3-jari-
*e Incredible Crafts. Deze
lengst, twee jaar geleden voor
;en appel en een ei gekocht in
\merika, was in zijn vijf starts
ingeslagen. Daar heeft de koers
iie hij gisteren liep geen veran-
dering in gebracht. In een fabel-
ichtige km-tijd van 1.14.2 minu-
;en, won hij gemakkelijkvan een
lantal top 3-jarigen uit Frankrijk
ïn de Scandinavische landen.

Internationals
verlaten

Smoke Eaters
Van onze medewerkeri THEO KEYDENER

Poll ~ De Üsnockeyspelers
c Louwers en Hartogs van In-

!an Eaters zijn, als gevolgonduidelijkheid rond hun con-
lü
,cverlenging bij de Geleense

hirg' 6en verbintenis met het Til-L,Pe Agpo Trappers aangegaan.
[°nai n

» vertrek van de interna-
FUpHt ollen en Louwers en het[erf Tulent Tommy Hartogs, zég-

falen t° van Genven en Nico vantater hun komst naar Smoke
Rbpt af' ZiJ ginëen alsnog op een
krgo de aanbieding van de Til-
er j ê, 'Jshockeyclub in. Verdedi-
Ntr L Pellegrims van de Eaters
kriri? al eerder naar Utrecht. Bo-
Fgez■ heeft de Fries Van de Werf
"datenuVan zijn komst naar Geleen
r°nd de aanbieding te laag

Alarm Nederlands
kampioen poolbiljart

Van onze medewerker
ÜBACH OVER WORMS - Na in de
laatste twee jarende finalewedstrijd
te hebben verloren pakte de Heer-
lense Coriovallum-speler Rob
Alarm zondag eindelijk de Neder-
landse poolbiljarttitel. In een finale
waarin hij duidelijkdomineerde gaf
hij de Brunssummer Thomas Sub-
kowiak geen schijn van kans en
won in gamevan de best of seven de
titel. Kampioene bij de dames werd
de Sittardse Miriam Verhaeg die
voor de derde keer in successie op
deze titel beslag legde.' Ook zij
speelde een sterke finale, zoals zij al
het hele toernooi had gespeeld, te-
gen de Brunssumse Berkers.

volleybal

4^st«sse/Degradatle

TJ-is'e V°or Dlaats in de ere-

J-fc-To"8^ 2-3
l^egiri ? gldo 3-0Jt^l'do-Activia 3-1

JQÏ!rieBmas" 2-4\kv!a /V 2-2

iWs-, Jft in de le div.
a"sic v°orPlaats in de le di-

éwcfe" 3^lfefeßr vr 2 a
fer 2
Tm 2-2
T^d bluft " 2-2.'Nes-,, ln de 2e divisie
|(&je s-voor plaats in de2e di-

T'^Dn^epPer 3_!KaPPer-TDK2 2-3

ïr&tvok2 2^>lff> 'IJIKOs2 o o, *i;QePPer/WD 2-0VJsi6 'Ulkos2blijftinde3edi-
>Sie :v°°r Plaats in de eredi-

lil W onitas l_q

2-3

A-Vv 2-2

.. tl*Sn-v'1'11 in de eredivisie
ö lsie ' doorplaats in dele di-

lSan^ctivia 3-1

1 Sd Us"Leython 3-2

E» tl

''|visi'ea Pr°moveert naar de le

I isj*n:voor Piaats in de 2e di.
■?<*tZ°Cas 3-0'V« °°nenPap. 1-3

denPaP-Sterre 3-2

't^Papier 2-4, ,°cas 2-2
t,

2-0

Sïeri PaPier/VVK blijft in '.c «ivisie

District Zuid-Limburg
Promotie/Degradatie wed-
strijden
Dames:3 teams voor 1 plaats
in de Prom.klas
Elsloo-Fiscus 3-1
Fiscus-Jokers 2 0-3
Stand
Elsloo 1-2
Jokers 2 ■ 1-2
Fiscus 2-0
Fiscus blijft in de le klas
Dames:s teams voor 3 plaat-
sen in de le klas
Poule C
SEC 2-Datak/VCL5 1-3
Datak 5-SEC 2 3-1
Stand
Datak/VCL 5 2-4
SEC 2 2-0
Poule D
Avoc-Vluco 3-2
Vluco-BSV3 1-3
BSV3-Avoc 3-0
Stand
BSV3 2-4
Avoc 2-2
Vluco 2-0
Datak/VCL 5 promoveert naar
de le klas
BSV 3 promoveert naar de le
klas
Vluco degradeert naar de 2e'
klas
Heren:4 teams voor 2 plaat-
sen in de le klas
Rapid 2-Jokers 2 3-2
Jokers2-Volharding 3-0
Volharding 2-Furos 3 0-3
Furos 3-Rapid 2 2-3
Stand
Rapid 2 2-4
Furos 3 2-2
Jokers 2 2-2
Volharding 2 2-0
Jeugdcompetitie
Nagekomen uitslagen JA
SEC-Rapid 3_2
AMVJ-Datak/VCL 3-1
Jokers-Rapid2 o_3
Beslissingswedstrijd JA
AMVJ-SEC 3_i
Bekercompetitie
Heren
VCV-Jokers 2-1Sittardia-Avanti i_2
Avanti-VCV 3_2|
Sittardia-Jokers 3_oiDames
Dynamic-Jokers 2-0'VCV-Sittardia 2-1 ]
Dynamic-VCV 3_o ,
Jokers-Sittardia 1-3,

hockey
Dames hoofdklasse. ]
Nijmegen-Hattem 4_i ]

Wageningen-Kl.Zw'land 1-1
O.Zwart-Venlo 0-
Keep Fit-Qui Vive 2r3
Victoria-Were Di 2-0
R'dam-Hurley 2-0
Heren hoofdklasse.
HDM-A'dam " 2-
Schaerweijde-Bloemendaal

1-2
Kampong-Tilburg 3-0
O.Zwart-Kl.Zw'land 2-2
Hattem-SCHC 3-
Pinoke-HGC 0-1

zaalvoetbal
le klasse A.
Br.wapen-Loontjes - 2-4
Mat Vaes-SternB. 3-1
Up Quelle-Billy B. 2-5
Mat Vaes kampioen.
le klasse C.
Sitt.Boys-Sjuffelke 1-1
2e klasse A.
Bastings 3-Stap In 2 1-1
MatVaes 2-Bastings 3 4-0
2e klasse B.
Eijsden 2-Maasvog. 4-5
Up Quelle 2-Bastings 5 7-6
2eklasse C.
Marath.3-Kleykers 2 2-5
2eklasse F.
WagterWeg-Haantjes2 2-5
3e klasse A.
AZVV-UpQuelle 3 7- 6
Eijsden 3-Voliere 4-13
3e klasse B.
Sjotter-Maasboys 3-3
3e klasse C.
Willem 1-Delta 3 7-3
3e klasse D.
MKC-Sjefke2 5-2
Willem 1 2-Hemelke 3 6-3
3e klasse E.
Theunissen 3-Laumen 5 0-2
3e klasse G.
Maximiliaan-Adveo 4 7-2
3e klasse I.
Brunssum 4-Brikske 3 5-8
4e klasse C.
Sjotter3-Boheme3 8-2
Eijsden 9-DBSV 2 4-1
4e klasse F.
Zw.Schaap 3-Haantjes 5 2-3

zaalhandbal
DAMES
Eredivisie
SEW-PSV 12-14
Foreholte-Niloc 15-9
Holbox/Swift-UVG 16-18OSC-Quintus 11-18Herschi/Ven L-Hellas 19-12
SwiftA-Aalsmeer 18-16
Eindstand
Herschi/V enL 22-33

PSV 22-33SEW 22-29Aalsmeer 22-28Hellas 22-27Quintus 22-23UVG 22-22
Foreholte 22-22
Niloc 22-19
OSC 22-14
Swift A 22-12
Holbox/Swift 22- 2
Eerste divisieBevo-Hermes 19-18
Noav-Tachos 10-12
VGZ/Sittardia-Auto Caubo
lason 15-12
Wings-DWS " 9-19

Eindstand
Tachos - 18-32VGZ/Sittardia 18-29Animo 18-22
DWS 18

_
22

Auto Caubo lason 18-18Hermes 18-15
Bevo 18_ 14Noav 18_ 13
Wings 18-9Delmach Caesar 18- 6
HEREN
Eredivisie
Bevo-Hengelo 14-20
EenO-Herschi/VenL 22-22
Hellas-Tachos 21-20VGZ/Sittardia-Esca 33-18Aalsmeer-Kwantum Blauw
Wit 25-19
Swift A-Hermes 17-17
Eindstand
VGZ/Sittardia 22-37Tachos 22-36
Een O 22-32
Hermes 22-28
Herschi/VenL 22-26
Aalsmeer 22-25Kwantum Blauw Wit 22-19
Hellas 22-15
Esca 22^-14
Hengelo 22-14
Swift A. 22-12
Bevo 22_ 6
Eerste divisie
Holbox/Swift-UDSV 25-14
Laren-EDH 19-24
VGZ/Sittardia 2-Pius X 21-28
Saturnus-Loreal 18-14Tongelre-Quintus 19-15
Eindstand
Tongelre 20-35Holbox/Swift 20-34UDSV 2£HNoav 20-21Loreal 20-20

PiusX* ' 20-17
EDH 20-17
Saturnus 20-16
VGZ/Sittardia 20-14
Quintus 20-12
Laren 20-10

sport

Oranje-volleybalsters veroveren B-wereldtitel

Murphy maakt meiden
weer tot winnaars

akjANLUCAR DE BARRAMEDA - Voor het eerst in de historie
*o\ e vrouwen volleybalploeg van Nederland een groot
OPti i°Pees of wereldtoernooi gewonnen. De Bondsrepubliek
leP bij het veroveren van de B-wereldtitel door in de afslui-

:o#nae wedstrijd de Verenigde Staten te verslaan met 3-2.
stal
ad-Ble«|■!- drie landen besloten de finale-ue met een nederlaag, het setge-

delde van Nederland was het
te- Duitsland werd tweede, de
enkaanse ploeg derde. Alle drie
,f„n zijn gekwalificeerd voor hetK in China.ys lachen", riep Peter Murphy
°e enerverende slotpartij, door

na een achterstand vanm sets gewonnen. De speelsters,rWle Cyntha Boersma tot de bes-
'an het toernooi werd uitgeroe-
> omhelsden elkaar op de vollejkf^nes.

ayi * snelcursus topvolleybal werd
B,1 et

met maximaal succes afgerond.
11, ,r„aufeool boven het hoofd van de
/VilL su-sleider, coach Peter Murphy,

fel 0p in Zuid-Spanje. De
ijtie 6n verbeterden zelfs de pres-
Ski Van de mannen, die drie weken
j^T^denin Japan als tweede eindig-

r! angrijker dan de opwaardering
C" zijn naam vindt Murphy dat de
►ca ters na duels m Jerezen San-L ar geen 'losers' meer zijn. Plus
L ,met het succes wat gedaan
tou m Nederland- Volleybal voorr u\ven moet de professionele
fnt op.
F Ploeg die in voorgaande jaren terf verloor en zich vorig jaar in La
hv na belachelijk maakte door de
be °£ese titelstrijd niet te halen,L in Andalusië een uitstekend
reek 001' TiJdens net afsluitende
L ein de werd gewonnen van de
( ndsrepubliek (3-1) en Frankrijk

|e Murphy als coach ad interim.
led m man' die na de Dronzen

triiH e üJdens de Europese titel-W» van 1985 in eigen land gejo-
rje, Werd door de vrouwen. En van■"iet devraag is, of hij de komen-

de tijd doorgaat met het maken van
winnaars. De vrouwen willen niets
liever, maar Murphy staat op de Ne-
Voßo-loonlijst als technisch direc-
teur.

Murphy liet de ploeg in korte tijd
herleven, na het vertrek van Pang in
februari. Vooral dankzij zijn uitge-
kiende mentale aanpak. „De ene
dag scheld ik ze uit voor rotte vis, de
andere geefik ze een aai. Van mij ac-
cepteren ze dat, tegen een ander
zeggen ze: donder op".
Aanvoerster Ingrid Piersma maakte
hem in 1985 al mee. „Het belangrijk-
ste is, dat hij je zelfvertrouwen
geeft. Volleybal is een mentaal spel-
letje. Het is de kunst de periodes
waarin het minder gaat, zo kort mo-
gelijk te laten duren. Je moet door
dat net blijven turen. Murphy on-
derbouwt alles positief.

" Het Westduitse blok komt te laat om een Nederlandse aanval
te stoppen. i

Basketbaldames geven
EK-plaats uit handen

ATHENE - De basketbalsters heb-
ben de kwalificatie voor de eindron-
de van de Europese titelstrijd van
1991 opkinderlijke wijze uit handen
gegeven. De ploeg van Meindert
van Veen had in het weekeinde in
Athene aan één overwinning vol-
doende in de duels tegen Spanje en
Hongarije.

Tegen Spanje stond de deur naar de
eindronde wagenwijd open. Halver-
wege leidde de Oranjeploeg comfor-
tabel met veertien punten (40-26).
De routiniers speelden gedreven,
intelligent en koelbloedig. Dat
beeld verdween in de laatste tien

" ZANDVOORT - De Gronsveldse
windsurfer, Danny Willems is tijdens
de brandingssurfwedstrijden in Zand-
voort als twaalfde geëindigd. Willemsdeed als juniorbij de senioren mee.

minuten. Met tien minuten op de
klok was er nog niets aan de hand
(57-43). Vijf minuten later nog wei-
nig (60-51). Zestig seconden voor
het einde trad de alarmfase in (63-
-60). Spanje drukte door naar 63-65,
waarna Keur zeven seconden voor
het einde gelijk maakte (65-65). In
de laatste seconde sloeg Spanje toe
(65-67).

Tegen de ervaren Hongaarse ploeg
bleef de ploeg tot twee minuten
voor derust in het spoor (38-38). Van
minuut achttien tot minuut twintig
was Nederland weerloos, verlamd.
Hongarije darteldenaar 38-48. Na de
rust kwam de nationale vrouwen-
ploeg twee keer op zes punten, maar
het Hongaarse trio Nemeth, Boksai
en Balogh, dat 59 van de 79 punten
voor haar rekening nam, stond pal
en gaf de overwinning (68-79) niet
meer uit handen.

Basketbaltitel
naar Den Helder

DEN HELDER - Den Helder heeft
de basketbaltitel geprolongeerd.
Het verschil met Den Bosch in 200
minuten basketbal was één lay-up.
De Noordhollandse ploeg pakte de
titel zondag in eigen hal. In het vijf-
de en beslissende playoff-duel won
de ploeg van Boot .met 78-76. De
avond ervoor had Den Bosch in de
vierde wedstrijd de tegenstander
een oorwassing van jewelste gege-
ven (89-52).

tafeltennis
Heren Eredivisie.
Scylla-Bartok 12-6le div.
Bl.Werelt-Avanti 12-6
TempoTeam-ShotW 10-8Scylla-Bartok 12-6
le div.l.
Megacles-SVE . 18- 0
Odion-BT Lifters 13- 5DHC-JCV 7_ll
le div.2.
Trias-Kluis 11-7Combi-Swift-D 7_ll
Ver.Spaarb.-Odion 2 11-7
2e div.l.
Veldh.-Megacles 2 . 3_7
TCS-DOV 8-2
2e div.3.
PokerFace-Irene 2 7_2
Sibbe-Hotak 2-8
Red Stars-ZTTC 9-1
3e div.3.
ATC 2-SVE 2 3-7
Renata-Schimmert M 4-6
3e div.6.
M'tricht-DHC 2 7-3
Blue Star-TTCVRath 2 6-4
Avanti 2-NMSBartok 2 4-6
4e div.4.
Megacles 3-Twentyoneup 8-2
SehimmertM 2-ATC 4 3-7
Belcrum 2-Helden 8-
-4ediv.s.
Hotak2-Luto 8-2
TOGB-ATC 3 5-5
Kluis 2-Sibbe2 5-5
4e div.B.
Elsloo-Berg-Eyk 1-9
Belcrum-Korenbeurs 4-6
4e div.l6.
Eindhoven 4-MOVC 7-3
Oldra-Armada 7-3
Valkensw.-Falco 5-5
le klas.
Heksenb.-Vijlen 7-3
TTCN-Swift-LC 5-
Kluis 3-Maasmeppers 2-8
2e klas A.
Destatec-Brunssum 6-4
Falco 2-Minor 7-3
Kluis 4-Heugem 8-2
2e klas B.
Megacles 4-S-Avanti 8-
Kolleberg-M'tricht 2 5-5
Sehimmert M 3-Succes 7-3
3eklas A.
Bruno-Linne 1-10I Maasmep.2-Minor 2 10- 0

Quick-Kólleberg 3 7- 3
3e klas B.
N'hagen 2-SchimmertM 5 7-3
Kerkrade-Brunssum 2 9-1
Vijlen 2-Elsloo 2 3-7
3e klas C.
Heksenb.3-Schimmert M 4 8-2
Kolleberg 2-N'hagen 3 8-2
S-Avanfi 2-Kerkrade 2 8-2
3e klas D.
N'hagen-Espede 9-1
Friendship-Heksenberg 2 5-5
Elsloo 3-Coriovallum 6-4
4e klas A.
N'hagen 4-KEV 6-4
Friendship 3-M'tricht 4 7-3
Brunssum 3-Schimmert M 6

9-1
4e klas B.
M'tricht 3-Vijlen 3 10- 0
Coriovallum 2-N'hagen 5 0-10
Meppers-Ready 6- 4
4e klas C.
Bartok 3-Falco 3 6-4
Succes 2-M'tricht 5 7-3
Sehimmert M 7-Kerkr.3 5-5
4e klas D.
Sp&Sp-Sibbe3 6-4
Heugem 2-Swift 2 4-6
4e klas E.
Megacles 5-Minor3 9-
Maasmep.3-Heksenb.4 8-2
Quick 2-Ulestr. 0-10
4e klas F.
Bartok4-S.Avanti 3 9-1
TTCN 2-Megacles 6 9-
Kluis 6-Heksenberg 5 6-4
4eklas G.
Destatec 2-Kerkrade 4 5-5
Kolleberg 4-SVS 8-2
Kluis 7-Matatec 0-104e klas H.
Bartok 5-Elsloo4 1-9Friendship 2-Weert 8-2
Kluis 5-Linne 2 9-1

Heren
5e klas B
Topspin 2-Linne 3 6-4Ritske 2-TTCD i_a
KLuis 8-Kolleberg 6 6-4
5e klas A
Topspin-Weert 2 io_o
TTCN 3-Megacles 7 4-6
Kluis 9-Kolleberg 5 2-8
5e klas C
Minor 4-Uick 3 8-2
Ritske-Bunde 5-5
Merkelbeek-Schimmert 8 4-6
5e klas D
Brunssum 4-Sp/Sp 3 2-8
S/Avanti 4-Friendship 5 3-7
5e klas E
Brunssum 5-Sp/Sp 2 4-6
Heksenberg 6-Coriov.4 9-1
5e klas F
Coriovallum 3-Sp/Sp 4 9-1

Bruno 4-Nieuwenhagen 6 0-10
5eklas G
Nieuwenhagen7-Heerlen 4-6
Coriovallum5-SVS 2 4-6
KEV 2-Succes 3 5-5
5eklas H
Maastricht 6-Espede2 1-9
Heugem 3-Dracula 1-9
Vijlen 4-Ready 2 1-9
5e klas K
Maastricht 7-Falco 4 2-8
Dracula 2-VTV 6-4
Vijlen 5-Ready 3 6-4
Dames
Eredivisie
Shot/W-Irene 2-8
Noordkop-Megacles 3-7
Middelb.-Zd-Hoonhorst 5-5
le div.2
Swift/D-Luto 7-3
TempoT.-Zand 7-3
Schimmert-Amsterdam 5-5
2e div. 1
Be Quick-Vitac 9-1
Blue Star-Maastricht 5-5
SVE-NMB-VDO 5-5
2e div.2
Treffers-Irene 2 7-3
S.Avanti-Docos 3-7
Kluis 2-Stiphout 3-7
2e div.4
Scylla 2-TreffersA. 4-6
Huizen-Salamanders 9-1
Kluis-ZTTC 2 9-1
3e div. 1
Budilia-Schimmert 2 2-8
JCV-Megacles 2 7-3
NSSS-Belcrum 7-3
3e div. 2
R.Star-DHC 9-1
Spaarne 2-Taverzo 5-5
Quick 12-BackHands 4-6
3eWiv. 5
R.Stars 2-Hercules 4-6
S.Avanti 2-ATC 2 4-6
Docos 2-Litac 8-2
4e div. 1
PJS 2-Ventura 3-7
Treffers-Docos3 4-6
FVT-Maasmeppers 7-3

dameskorfbal
Hoofdklasse A.
Geko-Alico 6-2
Klimroos-Never Down 6-5
WO-Concordia 6-4
Tovido-Rosolo 5-6
Hoofdklasse B.
ONA-Minerva 6-4
Wittenhorst-de Merels 4-8
Peelkorf-Swift 11-7
Overgangsklasse C.
Stormvogels-Corridor 6- 9
Vitesse-Rosolo 2 3-10
810-Vessem 3- 3

leklasse B.
ROKA-DIS 6-7
Lottum-Grubben 5-3
ODOS-BlauwWit 8-2
le klasse D.
Spoord.girls-DSS 6-2
Weebosch-EuroGirls 6- 6
Rietvogels-Kraanvogels 6-5
Klimroos 2-VIOD 10-3
2e klasse G.
Kempenkorf-A.Korfke 3-6
DUKO-Elsene 5-7
3e klasse G.
Spaurakkers 2-ROKA 3 2- 3
DXV Geulle-A.Korfke 3 3-14
3e klasse N.
Swift 5-DIS 3 9-1
Wittenh.2-Erica 2 5-7
A.Korfke 2-Lottum 3 5-5
Junioren A.
EKC-Gazelle 3*-2
Gazelle 2-Spaurakkers 1-4
Aspiranten A.
Vitesse 2-Vitesse 1-12
Gazelle 2-Spaurakkers 2 1-1
Pupillen A.
EKC-VIOD 1-1

Dubbele winst
volleyballers

BEIJING - Alsof het
een karweitje was dat
even 'tussendoor' ge-
daan moest worden
heeft het Nederlandse
mannen volleybalteam
het eerste deel van zijn
Aziatische toernee afge-
sloten. China werd in
Bejing twee keer met
3-0 verslagen. Eerst was
8-15 6-15 en 12-15, ver-
volgens 3-15 14-16 en
7-15.

De Chinezen waren
geen van beide keren
tot serieus tegenspel in
staat, konden Oranje
slechts eventjes een
beetje bedreigen. Het
bleef bij een goede set,
de tweede in de wed-
strijd van zondag. In de
andere vijf gespeelde
sets konden ze niets an-
ders doen dan kijken en

bewonderen van een
Nederlandse ploeg, die
niet bepaald groots
speelde.

Oranje trekt nu al zon
twee maanden de aar-
bol over. De lange rei-
zen hadden tegen de
niet al te sterke tegen-
stander hun weerslag
op het spel. Van de flit-
sende, veerkrachtige
machine die in het
B-WK in Japan plaatste
voor de wereldtitel-
strijd in Brazilië, was
maar bij vlagen iets te

zien.

Zondag, in de eerste set,
liep het spel nog
vloeiend. De pass, de
laatste tijd een zorgen-
kindje, kwam op maat.
Blangé, in Beijing de
beste, vooral de meest
constante speler, kreeg
volop gelegenheid te
breien aan zijn aanval-
spatronen. Zaterdag
was alles een 'klasse
minder dan de liefheb-
ber van het Nederland-
se team gewend is. „Dat
kan ook nauwelijks an-

ders", stelde Harry
Brokking al eerder.
„Het team is fysiek en
mentaal doodmoe."

De coach ging er al na
de duels tegen de Sov-
jetunie, waarvan er een
verlorer) werd, van uit
dat spelen op tachtig
procent genoeg zou zijn
de Chinezen twee keer
te verslaan. Zo was'het
ook. „Maar echt goed
liep het niet", aldus uit-
blinker Blangé. „Het is
moeilijk precies aan te
geven waardoor dat
kwam. Zaterdag liep
het in de hele ploeg niet.
De pass was wat min-
der, de aanvallers kwa-
men niet echt op gang.
Gevolg was dat de Chi-
nezen perioden hadden
waarin zie redeljk bij
konden blijven."

Nederlands judo in diep dal
FRANKFURT - Harry van Barne-
veld, een geboren Amsterdammer,
in België opgegroeid en sinds twee
jaar gerechtigd voor dat land uit te
komen, kon volgens zeggen 'vroe-
ger nog geen konijn gooien', maar
veroverde bij de Europese kam-
pioenschappen in zn eentje méér
medailles dan alle Nederlandse
mannen samen. In Frankfurt kon
het trouwens toch niet op voor het
Belgische judo: zes plakken, waar-
onder de twee zilveren van Van Bar-
neveld. En diens voormalige land-
genoten? Die maakten het van eie-
ren.

Twee schuchtere scholieres hielden
de schijn nog een beetje op, maar

hun bronzen medailles konden bij
lange na niet verbloemen, dat het
Nederlandse judo aan ernstige
bloedarmoede lijdt, en dan vooral
bij de mannen. Drie vijfde plaatsen,
méér hadden de heren niet te bie-
den. En dan durfde bondscoach
Wim Visser nog te beweren, daar-
mee drie potentiële Olympia-gan-
gers in huis te hebben. „Als ze vol-
gend jaar hetzelfde presteren, gaan
Spijkers, Meijer en Buiting wèlnaar
Barcelona, want zo liggen nu een-
maal de normen".
Dat het judoin een dal zit, zal Visser
niet ontkennen. Keihard werken is
naar zijn mening de enige remedie
om eruit te komen, maar daarvoor
moeten dan wèl de mogelijkheden

worden geschapen. Visser zou bij-
voorbeeld graag zien, dat er nog
meer internationale contacten wer-
den gelegd. Zijn ervaring: „Je kunt
niet thuis blijven zitten en daar alles
klaarstomen. Als je dat doet, raak je
hopeloos achterop".

Je moet er overigens niet aan den-
ken, dat Spijkers en Meijer om wel-
ke reden dan ook tussentijds zou-
den wegvallen. Opvolgers zijn na-
melijk in de verste verte niet voor-
handen. Zeker niet voor de bronzen
medaillewinnaar van Seoul en
eigenlijk ook niet voor Theo Meijer,
al ziet Visser danwel iets in de jeug-
dige Anton Koevoet uit het Zeven-
bergen van Angelique Seriese.

Megacles landskampioen
Van onze medewerker

EDDY BUDE
DEN HELDER/LEIDEN - Mega-
cles neemt met gemengde gevoe-
lens afscheid van het Chinese tafel-
tenniskanon Chen Hong. De Weer-
tenaren, die middelseen 7-3 zege op
Interacademie zaterdag voor de der-
de achtereenvolgende maal beslag
legden op de landstitel, zien Hong
verdwijnen naar een Duitse club.
De penhoudster sloeg dit seizoen de
complete vaderlandse damestop
van tafel en had derhalve een zeer
belangrijk aandeel in de succesvolle
jacht naar het kampioenschap.
„Er is in Duitsland een smerig spel-
letje gespeeld. Ze hebben haar on-
der druk gezet. Verleden week had
Hong ons nog toegezegd dat ze zou
blijven", aldus Megacles-bestuurs-
lid Ad Stultiens.
Het was aan invalster Ine Willems te
danken dat Megacles een ronde
voor het einde het landskampioen-
schap behaalde. Bij een 3-1 achter-
stand in Den Helder won zij zeer
verrassend van het Nederlandse ta-
lent Melissa Mulder. „Dat was het

keerpunt. Het zelfvertrouwen was
weer terug en we maakten het kar-
wei foutloos af', aldus de winnende
coach Nico de Groot.

Gisteren moesten de dames van Me-
gacles aantreden in de halve finales
van de nationale bekerstrijd. Patri-
cia de Groot, Ria van Rijswijck en
Margo Janssenkenden geenproble-
men (5-2) met het nietige Reflex uit
Groningen. In de finale op 9 juni
treedt Megacles aan tegen Com-
test/Scylla, de club van Miriam
Kloppenburg.

NMS Bartok eindigde definitief op
de laatste plaats in de heren eredivi-
sie. Naaste concurrent Comtest/S-
-cylla liet de Bornenaren thuis met
12-6 geen enkele kans. Toch hoopt
trainer Piet van Sloun volgend sei-
zoen met Bartok nog in de eredivi-
sie te spelen. „Er zijn geluiden dat
zowel Avanti als Comtest/Scylla een
trapje lager willen gaan spelen om-
dat hun sponsors zich hebben te-
ruggetrokken", aldus Van Sloun,
die op de binnen- en buitenlandse
spelersmarkt naarstig op zoek is
naar versterking.

sport in cijfers
VOLLEYBAL
B-WK vrouwen in Spanje, finaleronde:
Nederland-Duitsland 3-1 (15-10 10-15 15-
-11 15-8), Verenigde Staten-Joegoslavig
3-0 (15-3 15-11 15-3), Polen-Frankrijk 3-2
(15-2 15-6 12-15 10-15 15-13), Joegoslavië-
Polen 3-1 (5-15 15-10 15-7 15-6), Neder-
land-Frankrijk 3-1 (12-15 15-7 15-11 15-7),
Bondsrepubliek-Verenigde Staten 3-2
(4-15 8-15 15-10 15-10 15-11).
Eindstand: 1. Nederland 5-9 (14-6), 2.
Bondsrepubliek 5-9 (13-7), 3. Verenigde
Staten 5-9 (14-8) 4. Joegoslavië 5-7 (7-11),
5. Polen 5-6 (8-14), 6. Frankrijk 5-5 (5-15).

HOCKEY
Sydney, WK vrouwen, finale: Neder-
land-Australië 3-1 (1-0) - 8. Lejeune 1-0
(se), 37. De Ruiter 2-0,39. Hawkes 2-1,51.
Van der Ben 3-1 (se). Derde plaats:
Zuid-Korea-Engeland 3-2 (1-2). 1. Sixs-
mith 0-1, 3. Atkins 0-2 (se), 17. Kyung
Hee Lee 1-2, 49. Soon Deok Kim 2-2, 63.
Jang 3-2.Vijfde plaats: Spanje-China 1-0
(0-0) 68. Dorado 1-0 (se). Zevende plaats:
Nieuw-Zeeland-Bondsrepubliek Duits-
land 4-1 (3-1) 4. Lawrence 1-0(se), 8. Bell
2-0, 9. Arthur 3-0, 29. Hentschel 3-1, 56.
Reriti 4-1 (se). Negende plaats: Canada-
Argentinië 1-1 nv (0-0), 2-4 na strafbal-
len. 78. Low 1-0, 84. Pazos 1-1 (se).

Scheidsrechters: Davis en Buckley
(Aus). Elfde plaats: Verenigde Staten-
Japan 1-3 (0-2) 21. Takahashi 0-1 (se), 24.
Takahashi 0-2, 44. Hayashi 0-3.£3. Neiss
1-3.

HONKBAL
Hoofdklasse: Feniks-C.Meppers 12-14,
Starlights-Cardinals 5-18, Phantoms-
Mulo 5-15, Orioles-All Stars afg., Bull-
fighters-DVS 6-10. Eerste klasse: Ge-
mert-Cheetahs 13-3, Gerdrop-Red Caps
13-0, Batters-Sphinx/HSCM 3-7, Sit-
.Condors-Mustangs 7-8, The Stags-Sa-
macols 9-13.

SOFTBAL
Hoofdklasse: Roef-Tilburg afg., PSV-
Samacols afg., Sit.Condors-All In 12-1,
Jeka-Mulo 5-2, Bl.Wings-Starlights 18-
-17. Eerste klasse: Batters-Cheetahs 21-
-0, Kickers-Sphinx/HSCM 6-17, Stealers-
Hazenkamp 1-13, All Stars-The Studs
6-5, The Studs-All Stars 12-12.

PAARDESPORT
Kopenhagen, internationale dressuur-
wedstrijden, intermediaire I (kür): 1.
Jeanette Haazen, Windsor 69,72punten,
2. Törnblad, Supermax Efendi 66,08, 3.
Bontje, Olympic Larius 64,82.

veldhandbal
Dames P.K.Margraten-Gra-
them 13-13
NOAV-Wijnandia 11-10
Posterholt-Ospel 14-10
LA.
Caesar-Merefeldia 7- 9
SWH-Patrick 10-10
Groene Ster-Posterholt' 12-12
LB.
Caesar 2-Marsna 6-12
Hellas-Selpa MVC 7-11
JVS-Haslou 14- 0
Roda-Margraten 2 13-6
Roda Selpa MVC 12-10
2.A.
Breeton Sp.-Wilskracht 10- 7
Esia-Zwart Wit 12-10
HVS-Vebios 4-14
JVS2-Limburgia 6- 7
Jun.P.K.
Jason-NOAV 15- 7
VL-Caesar 7-19
Swift-Wrjnandia 10-13
Rapiditas-Merefeldia 8- 8
Heren P.K.
Grathem-Wijnandia 12-19
Ospel-NÖAV 21-17
Posterholt-Merefeldia 12-22
VIOS-Herten 30-10
LA.
Breeton Sp.-Bevo 6-23
HBS-VIOS3 13-12
Merefeldia 2-Blerick 21-20
LB.
BeFair-Vios2 18-19
Caesar-Marsna 21-6
JVS-BSV 17-11

biljarten
District Zuid-Limburg
Uitslagen Bekercomp.l99o.
Poule 1.
Waubach-'tLuip 2-5
Schinnen-O.'tKantje 5-2
Poule 2.
Apollo-Carambool 5-2
BCV-OHVZ 3-4
Poule 3.
Societeit-TIP 2-5
deKeizer-Academie 2-5
Poule 4.
'tKlosje-Sanderbout 7-0
HGK-Benelux 5-2
Poule 5.
Caramb.3-'t Hoefijzer 7-0
O. 'tKantje-Hoefijzer 3 0-7
Schaesberg-Carambool 2 4-3
Poule 6.
Onder Ons-Volkshuis 7-2
Maasband-DJB 2 7-2
DJB-Eikeboom 5-4
Poule 7.
Irene-In 't Ven 5-4
Baandert-Tjoba 5-
Benelux-de Bluf 4-
Poule 8.
Eikhagen-BCH 70 2-7
DDK-Waubach 9-0
Poule 9.
Baandert-DJB 4-5
Schaesberg-Eikeboom 7-2
Standen le helft Bandstoot-
comp.l99o.
Poule Al.
Sanderbout 5-26
HGK 5-26
Maasband 5-24
Sociëteit 5-14
Volkshuis 5- 9
Gr.Grubben 5- 6
Poule A2.
Volkshuis 2 5-29
Schaesberg 5-22
BBC 5-21
de Vink 5-12
Op 't Kantje 5-12
Sociëteit 2 5- 9
Poule A3.
DDK 5-26
Apollo 5-22
Sociëteit 3 5-20
deKeizer 5-15/2
Academie 5-14'A
Schaesberg2 5- 7
Poule 81.
Wilza 5-30
Sociëteit 4 5-23
Gona 5-16
HGK 2 5-16
'tHeukske 5-12
'tKempke 5 5- 8
Poule 82.
deStatie 5-23.
Gona 2 5-21

St.Bavo 5-19
Lindenheuvel 5-17
'tHeukske 4 5-13
'tKempke 6 5- 9
Poule 83.
deKeizer 2 4-20
Gebr.Hofke 4-14
Schaesberg 3 4-13
Vriendenkring 4-13
Op'tKantje 4-10
Poule 84.
OHVZ 5-28
DJB 5-23
deVink 2 5-18
't Heukske 2 5-14
Weustenrade 5-13
Treffers 5- 9
Poule 85.
OHVZ 2 5-25
deKeizer 3 5-22
'tKempke 5-17
Irene 5-16
ABC 5-14
DJB 2 5-11
Poule 86.
DJB 3 5-25
deKeizer 4 5-20
'tKempke 2 5-16
'tHeukske 3 5-16
't Zwaantje 5-13
In 'tVen 5-13
Poule 87.
ABC 2 5-25
DJB 4 5-19
Schaesberg4 5-17
Academie 2 5-16
de Vink 3 5-15
'tKempke 3 5-13
Poule BB.\DJB 5 \ 5-30
de Keizer 5 \ 5-21
DDK2 5-21
Apollo 2 5-20
Irene 2 / 5- 7
'tKempke ft 5- 6

Bandstootcompetitie District
Maastricht.
Poule A.
Vr.krihg 2-Heer 2-5
VilUtfßV 5-2
BCU-O.D.Klos 2 2-5
Poule B.
Vilt 2-MBV 2 2-5
BCU 2-Ketsers 2-5
BAM-Rheingold 3 2-5
Poule C.
MBV3-Itteren2 2-5
Rheingold-Sjaan 7-0
Vr.kring-Heer 3 0-7
Poule D.
Merg.land 2-BCU 3 0-7
Heer4-BAM 2 7-0
Ketsers3-MBV4 2-5
Poule E.
O.D.Klos 3-Itteren 2-5
A.Wolder-Vol/Kot 2-5
BCB-Merg.land 5-2
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(Huis)dleren
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te koop DWERGSCHNAU-
ZER pups, peper/zout mei
prima stamboom. Tel.
04920-53924.
Kennel de Keekerhof heeft
te k. Nest ROTTWEILERS,
geënt en ontwormd, mei
stamboom, tel. 045-216311
b.g.g. 212521
PONY, hengst, 2V2 jr.,
schofthoogt. 1.30 meter, be-
reden. Tel. 045-324280.
PAPEGAAI met kooi, tam en
goedsprekend. Prijs ’ 650,-.
Tel 045-324280——.—-—;—\—^,-,DC..,Regelmatig te k. KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
en pluimveebenodigh. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
538, Rimburg. 045-320229.
Gedipl. TRIMMEN en ver-
zorgen van Uw hond Betty
de Jong. Tel. 045-231377.

Ooleidinaen JH a "- ::

DROGISTENOPLEIDING.
Start in sept. 1 av. p/wk.
Vraag brochure bij: 0.E.D..
tel. 058-132370 b.g.g. 058-
130497 of Postbus 3028.
8901 DA Leeuwarden.
Wat VERKOPEN'? Adver-
teer via: 045-719966.
ZZZZZZZZZJZZZZZZZZS.Z

Hukh artlkeW» 'tnuisn. artiKeien :
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
centrifuges v.a. ’95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’9s,-, video's v.a. ’ 195,-,
kleuren tv's, stereoinstalla-
ties compl. v.a. ’ 95,-. en al-
les met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Tel. 045-727342.

In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Vo01; al uw d,ruk geïmpregn.
planken, palen schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Nu TUIN verzorging, afraste
"9< sierbe^rating metsel-
werk

Q
enz. Bel 045-272093,

na 18.00 uur.
Ie soort GRASZODEN
/ 3,50p.m2! va 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw Sierbestrating en oprit-
tenBe| voor'n vrijblijvende
offerte TeL 045-323178.— —Huw./Kennism.
vanaf woensdag 16 mei
199fJ start om c «

fe danc|
W|NDROSEi Akerstraat nrd.
150> Hoensbroek, alleen-
staandebal. Toegang boven
de 25 jaar. DJ Ed van hel
chalet, legitimatie verpl. Hel
bestuur.
Actieve jongeman, net 41,
1.88 m, 75 kg, jong uiterlijk,
schuldl. gesch., zou graag'
willen kennismaken met lief,
g°ed uitz- eerliJk me!sJe of
ionge vrouw om samen meere kunnen genieten van de
mooie djngen jn het |even
Miin hobby's: muziek foto-
graf., tennis fijne weekends
huis- gezelligh. Heb vast
werk- autP en huis. Doel: ser.
vaste rel. en/of samenwo-
nen. Aarzel niet om e schrij-
ven- 1 of 2 k,nd- welkom. Br.
evt- mgt foto (operew. ret.)
°-nr

n £*57£. LD. Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
GEVELREINIGING, uitkap-
pen en voegen. Tevens ook
nieuwbouw. Schelsberg 17,
Heerlen. 045-724462.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
OPRITTEN in klinkers of
sierbestrating tuinaanleg.
045-423699.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
WASMACHINEREPARTIE
zonder voorrijkosten, tev.
verkoop Miele-occasions.
Toenbreker wasautomaten,
tel. 045-325819.

Wonen Totaal

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

Wij bekleden of vernieuwen uw kussens in alle gewenste
soorten en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonische

afspraak komen wij geheel vrijblijvend bij u langs met
stalen en kussens in stof en leder.

Kantoor: Rutgerstr. 11, Roermond.
Fossielenerf 740, Heerlen.

Bel gratis 06-0227300
Nieuw tapijt of gordijnen

Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

KWALITEITSKEUKENS, IJSKAST ’95,- gasfornuis
topkwaliteit voor een norma- ’95,- diepvries ’175,-
-le prijs. R/J Handelsonder- wasdroger ’ 150,- 045-
-neming, Stationstr. 294, 725595
Nuth. Tel. 045-242602. jj^ j^J
Zoekt u 2e-hands MEU- BANKSTEL als nw., vr.pr.
BELS (veel keus). Kouven- ’ 975,-. Salontafel met lade
derstr. 208, Hoensbroek. ’ 225,-. 045-323830.
Wat VERKOPEN? Adver- Te koop. SALON-(klooster)
teer via-045-719966 TAFEL, Pr. ’lOO,-, t.b. nateer via. U45 naaoo. 18 QQ {e[ 04406. 13409

Zonnebanken Zonnehemels

Superbruiner! - ■;
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Con Dirv-mr> ;„ ko) iim Als u ons voor 12 uur's mor-Een PICCOLO in het Lim- gens beH staat uw P|CCO.burgs Dagblad helpt u op LO de volgende dag al in hetïffl-iïSL^ SUCCeS Be': Limburgs Dagblad. Tel. 045--045-719966. 719966.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A.’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’2OO,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's

’ 450,- per jaar Van Urk,

T^Smn ü&Urt?' RdanV
I ei. 010-4363500.

PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
231326.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagbiad helpt uop
we9 naar snel succes. Bel:
045-719966.

; I

Kachels/Verwarming
:": :-: :
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
ALLESBRANDER, rond
buik model, gietijzer. Tel.
045-324280.
Sensationele zomeroprui-
ming haarden, kachels en
komplete schouwen. Zolang
de voorraad strekt 25-35%
korting. REKER kachelspe-
ciaalzaak, Kluis 28, Geleen.
04490-40785.

TV/viHort
"

iv/vioeo

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’125,- met gar.
TV Oce. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

""—■

Te koop gevr.
::-

KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen- Gebr- In
de 100, Heerlen.
lel- Q4Wt>i9a4

Gevr. SNORBROMMER,
schotelantenne, video, kleu-
rentv's en stereotorens.
04406-12875.
Dringend te koop gevraagd,
DAMESPOCKETS zoals;
Bouquet, Intiem en Jasmijn
e,n alle mogelijke andere,

Var>daa? 9 êk* vandaag
gehaald! 09-3287786810
be nu

Kunst en Antiek —Pracht, antieke VITRINE-
KAST noten met kuif, hoog-
mod. ’ 2.250,-. 045-323830

Diversen

Grote Rommelmarkt
zondag 20 mei a.s. HANENHOF Geleen org. Accordeon-

orkest Geleen. Nog enkele stants te huur.
Inl. F. van Gaans tel. 04490-40492.

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
-broek. 045-228211. Klaar
terwijl uwacht..
Nieuw! - Nieuw! - Nieuw! Nu
ook op zaterdag totale
ONTSPANNINGSMASSA-

M5-353489n9e maSSeUSeS-

De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
228481.
Tk Opel REKORD bwj.'B2
80.000 km; kindersportfiets
en koelkast. 04490-45939.

VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.....;■I.!f!1 — —1

06-lljnen

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eérï gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

-!! Wipkracht 9 !!
De beste anonieme

verhalen
06-340.310.15 (50ct.p. m.)

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
ÜLady Bizar!!

06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 Ct p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Grieksesex

MARCHA 50 et p/m

320.325.55
Weer vonden vurige bellers

van de
orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan... De Sexbox, daar
draaien, mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op 06-320.322.22
(50 ct.&m.)

Bel je eigen
Provinciebox

| BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

Je windt er geen
doekjesom. Ik
trouwens ook

niet..
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Sex Spel
Keuze sex met

zes hete meisjes
Blue & White

Doe de sexkwis.
Win een sexartikel.

0,50 p.m. 06-
-320.323.66

Bianca belt jou
regelrecht

géén gezeur met bandjes
maar levensecht!!
Info na elk verhaal

06-340*320*55 - 50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

dame zoekt gave knul.
Meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op

de
Generatiebox

06-320326.27 (50 ct.p.m.)
Het leven begint bij 40. Qok

het sexleven. Óp de
40-plus box

fijne en ongedwongen met
leeftijdsgenoten.

06-320.327.28 (50 Ct.p.m.)
Op de

bisex-box
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje.... 06-320.328.38
(50 ct.p.m.)

Zonnen zonder
kleren in het duin. "Draai je
es om knul". De schaduw

van een grote man, en dan...
06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
Ze is zo lastig, dat de man

die mooie meid
over de knie
legt en dan.... liefde. 06-320.321.30 (50 ct.p.m.)

d«.«:^ ~~i~+;~i;:~HOSie-relatielljn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie-mei zie
je hen, "naakt"-foto's.

De wip-in-box
heet zo, omdat er heel wat

ge., wordt op 06-320.324.60
Leuk toch? Trouwens, de

Lijf-Sexbox, daar durven ze
ook en... jijmag best mee-

d°en (5Po°ct"p mf249°

De super
Contactenbox

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer hjet maar... op 06-
320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de heetste box van

nl op nummertje 06-
320.328.29 (50 ct.p.m.)

n _ .ue i rio-sex
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit
nummer. 06-320.327.37

(50 ct-P-m-)
Geketende

Meisjes.
SeX ÏÏS.6" "■

06-320.330.09 50 et p/m

De vrije jongens
en meidenbox. Voor alles

wat jongen nog vrij is. Vrij is
om afspraken te maken. 06-

320.327.88 (50 ct.p.m.)
Als Els laat in haar caravan

komt zijn er piots 2

onverwachte...bezoekers. Na de schrik
gebeurt het...

06-320.330.51 (50 ct.p.m.)
Als haar man uit de buurt is
leert de blonde vrouw van

de jongens.
06-320.329.23 50 et p/m
2 Lesbische vriendinnen

kwamen om met
LifeSeX

wat bij te verdienen. Ze
lieten weer veel nieuwe

dingen zien. 06-320.330.52
(50 ct.p.m.)

"Hier kun je douchen".
MeVrOUW

helpt 't nieuwe meisjes.
Leuk dat slipje en die jarre-
tels 06-320.330.19 (50cpm)

Jït!ir\Zl^n^LtZSmannen wordt tnuisgebracht
moet ze betalen voor de lift.

brieks
06-320.326.70 (5o ct.p.m.)
Pokeren. Henk verliest, en.. ..alles, alles
waar Hanna naar hunkert
zal ze hem nu laten doen
06-320.323.85 (50cpm)
Ze aarzelt. Als ze deze
drempel overgaat zal hij

haar Man
zijn. Maar toch...heel

langzaam...S.M.
06-320.330.61 50 et p/m
In de disco komt ze met

ti kWetlOOK
en strakke hotpants. Na de
disco zijn er 2 knullen die

haar opwachte.
06-320.326.92 (50 ct.p.m.)J -——Ze krijgt haar eerste S.M.
van 2 ervaren

heren. Wat doen ze dat ze
huilend om meer vraagt?

06-320.330.17 (50 ct.p.m.)
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De pOrnObOX

onbeschaamd, maar wel
eerlijk 06*20 iö0.51

——-*
Dp mil^PXhOXLJC IUIIöCAUUA
Snel, resultaat. Geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
nfi-^n i?k qq /^n rt n m ï06 320.326.99 (50 Ct.p.m.)

Nee maar.... Foei, stof!!!
Mevrouw legt het knappe

meisje boos over de knie, tot
haar hand

gloeit
06-320.329.25 (50 cLp.m.)
Ze kan t niet laten. Ze met

naar die man met die
tovervingers

Dan pas kan ze 't
geweldig doen

06-320.329.24 (50 ct.p.m.)

Een stevige knul. Zijn eerste
ervaring is
griekS

me 2 oudere mannen.
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)
De man masseert die sport-
knul van top tot teen. Onder
die warme handen gebeurt

er iets vreemds
nnmnIIUI■lu

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)

Na ... tijd
haast ze zich naar die

alleenwonende man. Bij
hem gebeurt alles, soms 2

keer.
06-320.326.72 50 Ct p/m
In de stal voelt een slanke

amaZOgneegaanZ|lste *
2;.„_.„„JOngenS

haar plots... 06-320.326.90
(so ct.p.m.)

De hooghartige
vrouw buigt haar blonde
hoofd. De jongen met die
foto's kan doen wat hij wil.
06-320.326.73 50 et p/m
Tini's droom komt uit. Als
haar man op reis is laat ze

die jongen
zien hoe mooi ze is. Alles...

06-320.323.84 50 et p/m
Peter aarzelt. Is hij homo of

niet? Maar als die
RrntalaDI U lelie

man het zo bij hem doet...
06-320.323.86 50 et p/m

Meisjes zoeken sexcontact
Sex-contactlijn

06-320.320 33—,
alrlrara maiMan , „„—
verwend worden'

SeX-relatl'elÜn
06-320.320.44

Direkt Snel Sexcontact
liveafspreeklijn
06-320.320.55 -50 et p/m
Hnmnlmntak-tnu'UMJI lldrU

jongens zoeken jongens:
06-320.325.01 -50 et p/m
Opwindende vrouwen en. . . ,

Hete meiden
wi|| en seXcontact

06-320.326.33
Ga.ns,ekker vreemd met .a

hete meid
-p- ..
I ippeiDOXl
06-320.326.66

Homo 't is wel slikken voor
jos, al die jongens/50 cpm
06-320.327.01

Zoekje een leuke vriendin?
.Bel de

06.320F33o.ö et P/mrrr,—;—z—rr~l :—doet het met
2 mannen <50 cPm>

06-320.327.77
■_"""_Ue meidenbox

Kom m kontakt
met mooie meiden

06-320.330.77 -50 et p/m
——: —Mooie vrouwen zijn opzoek!
Sexkontaktentel
Q6-320.321.44 -50 et p/m

Sex met het
Buurmeisje
en vee|heter

,
06-320.326.01 - 50 et p/m

Lekkere meid zkt.

' sexcontact, bel de
Tinnplliin

lytyciiiji i

06-320.330.66

Marion de Wilde
belt zomaar mannen en lokt
„„_ *e iuit.
06-320.326.31 -50 et p/m

Kom je

achter de ramen..... .
M

Wj ;^«en al klaar
06-320.326.69 - 50 et p/m
'~ ;

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers
06-320.327.34 - 50 et p/m

Buurvrouw Chantal
r\rsiinnim «^^urainaire sex

06-320.328.01
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt los
0^ü.02/.00. . . .

MeiSjeS
samen onder de douche:

06-320.328.88
Meiden versieren, , , ,

de atSpreekDOX
06-320.329.99 - 50 et p/m— -. —frVreemdgaanders vertellen

aiies aan
Anja
luister

06-320.322.08 -50 et p/m; -—Anoniem
Marcel en Andre en iedere
oe^lo^-^ctp/m

Mr. Martin
Gay-Tele SM, dans naar

zijn pijpen
06-3250.323.05 -50 et p/m

Tele-SeX, . ~ ,.op z n heet, heter, heetst
06*20.322.07 -50 Ct p/m

GaV-ESCOI*t. . ~ *, , _ „.hot Gay ,nl°- Call-boys
openen hun mond.

06-320.323.04 - 50 et p/m
"

QaV-PhOne. . ~ 'hot Gay sto"es ?oals ze
horen te zijn

06-320.322.06 - 50 et p/m
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt los

'kOC)
~

Kontakten/Klubs
Nieuw!! Ook zaterdag,

K , .iNOenaa
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.
-, ■ _
Zakenmensen

kiezen hun privé-adressen
bij bern. Buro Venus.

Inschr. dames. 043-257229.

Brigitte
Privé, 045-254598.
\/irlar\oli ihv IUfcJUUUU

nieuwe films aanwezig v.a.

’ 20,-. Tel. 045-718067
Meisje aanwezig

Club 2000
Geleen vraagt met spoed
enkele MEISJES. Werktij-

1 den in overleg, intern moge-
lijk. Tel. 04490-42315.

Club Merci ****** "Vive La France"
Kom met ons de dolle jarenvan de Charleston herleven.

25 mei doen wij het in die stijl, met boa's, jarretels en
muziek. Voor iedereen een leuke franse attentie.

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd

Privéhuis Michelle
a hole in one

tel. 045-228481/229680
045-326191
Escortservice. All-in.

Partnerlijn
Nederland
Zoekt u 'n man
06-320.322.54,

of 'n vrouw 06-320.322.55.
Wilt u zelf gratis inspreken?
Bel 020-274825, 50 Ct p/m

Paradiso ****
Europaweg Nrd. 158, Land-

graaf, v.a. 14.00 uur.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Nieuw
Mandy en Suzie, ookzat. en

zond. al. 10.00 u.
045-721759.

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Monique

tel. 045-423608

Peggy Privé
Ma-vr. 11-19 u. 04490-

-74393, meisje gevraagd.

Contactburo
Geleen

Bern. privé relax-adr.
van dames op nivo
Tel. 04490-48768.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Exotische
Massage

Diestersteenweg 8, Hasselt.
Masseuse gevraagd.

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel.

045-311895. I
Privé Cherry

ook soft SM.
open ma. tot vr. 11-24 uur. I

Tel. 045-462805. I
Nieuw bij
Yvonne
’125,-
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

1 1-24 uur zon. 19-24 uur.

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

Fortunastad. 04490-23203

Meisjes
wie wil

in gezellige
lang bestaand

Privé I
werken tegen
60%-40%

hoge verdienste
045-425100 I

Diana Privé
045-320343

nieuw moeder en dochter, I
massage v.a. ’ 50,-. Woe. I

gesloten, zond, open

Diana escort I
045-320323
woensdag gesloten

mmßmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm I
KANTOORMEUBELEN

EM 1
heeft In haar pakket van kantoormeubelen
allen bekende merken van zeer hoge kwaliteit
zoa !i|f I

Jan de Bouvrïe
en Keer luxe «ysteentburo's

Voortman
stalen buro'a, complete kantoormeubel»
alsmede «talen kasten, kluizen en safes.

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen

Artifort
luxe burö*» en stoelen

Van Blerk
buro'» en kasten

Wilkhahn
kant

Teven» leveren wl| ook balle's, buro's en kasten
op maatwerk. Dit alles van zeer hoge kwaliteit

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348
SITTARD tel.: 04490-23738

04498-54510

| = Sevenum 1990 = | .
| PUBLIEKE VERKOPING r

wegens door fusie vrijgekomen machines van
I EEN UITERST MODERNE, COMPUTER-

GESTUURDE VEEVOEDERFABRIEK
(slechts 2 jaar in bedrijf geweest)

CAV. SEVENUM EN OMSTREKEN B.A
Peperstraat 47, SEVENUM

(nabij Venlo)
Pastoor Debeyestraat 42, HEGELSOM

I TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. zal OP DINSDAG 29 MjjJI 1990 's morgens vanaf 11.00 uur in de zaal van Café P»" 1I Restaurant 'Heesen', Markt 3 te Sevenum, ten overstagI van Notariskantoor Panken, Kruytzer en Ruijters te Her
I den-Parmingen, publiek verkopen 0.a.:
I Z.G.A.N. MAALMENGLIJN, b.j. 1986, bestaande uit HA'
I MERMOLEN 'Dinnissen', type 1250,maalkamer-br. 700 mm.■ zeefopp. 1250 m 2; HOR. LINTMENGER; MELASSEERIN'I STALLATIE 'Dinnissen',type Omega, cap. 20 t/h;ROTEREN*
I DE GESLOTEN VOORZEEFINSTALLATIE 'Henktor', typ*
I SRZIOO, cap. 30 t/h; VETDOSEERTANK 'Dinnissen', inll
I 300 I;AFZUIGINSTALLATIE 'Dinnissen'; 2 OPVOERELEVA'I TOREN; STALEN OPVANGBUNKER;
I KAPITALE DEMONTABELE STALEN DAMWANDOPSLAp'
I SILO 'Dinnissen', cap. ± 1500 m3, bestaande uit 20 silo's*I 72 m3inhoud,v.v. elektron, volmelders;2BULKBELADING»'
I INSTALLATIES, o.a. 'Dinnissen', bestaande uit 10 opslag»'
I lo's metelektr. volmelders, cap.36m3/st;2 NAMENGINSTAJ-'I LATIES; 2STALEN MELASSEVOORRAADTANKS;MELAS"I SEMIXER; 3 ELEKTR. VERW. DAGMELASSETANKS, i*
I 10001;
I 4 (ELEKTRON. BEDIENDE) WEEG- EN DOSEERUNITSI 'Dinnissen', cap. 0-2000 kg; 3 ZELFRIJD. BULKVERL*'I DINGSINSTALLATIES 'Dinnissen', cap. 50/2500 kg; 'I PLAATSTALEN BULKVERLADINGSTANKS; GRONDSTOF'I FENVERDEELSYSTEEMUNIT 'Dinnissen', bestaande *I kettingtransporteur, type 300, cap. 100 m3/h, lang 12,5«*"I br. 300 mm;
I 2 KÓRRELPERSEN; 2 CASCADEKOELERS; 2 KOfl'
I REL(SCHUD)ZEVEN;
I 17OPVOERELEVATOREN;4KETTINGfVERDEEL) TRANS"
I PORTEURS (REDLER); 31 SCHROEFTRANSPORTEUR»
I VERDEELTRANSPORTEUR (REDLER); INNAME STORT'
I BUNKER;
I EEN COMPLETE STAALCONSTRUCTIE MET BORDES'
I SEN EN TRAPPEN;
I CENTRALE PROCESCOMPUTER 'Contronic', met comp"'
I tergestuurd controlepaneel kompleet met 2 'Visalink' mtr
I nitoren met toetsenborden en printer;
I GASGESTOOKTE STOOMKETEL 'Hocon', V.O. 22 m 2,

cap-
I 10 bar, cap. 30.000 Kcal/h; SCHROEFCOMPRESSOR 'HfI drovane', type 33, cap. 10 bar; TWEECIL. LUCHTCOM'I PRESSOR 'Creemers', cap. 10bar; 8 GRAANKOELINSTAL' j
I LATIES 'Granifrigor', type XX 110, koelcap. 42.500 Kcal/uu' I
I bij O°C verdampings- en 30°Ccondensatietemp.;
I 3 VRACHTWAGENS 'Daf', types FAI6OODF42O;
I FA2OOODH4SO en FA2OOODF39O, ingericht met 'Dinnissen
I bulkverladingstank, cap. 7080-10.000 kg; HEFTRUCK 'Daj' (I sun', type FD 105, hefverm. 2500kg x 1450 cm; AFZAKIJN' (■ STALLATIE METWEEGUNIT'Matam', type DPV3, cap. 100"
I kg; CA. 100 ELEKTROMOTOREN; |
I 2 ELEKTR. BEDIENDE ALUM. ROLDEUREN 'AlldoarcO' ]
I type 103A(1989); alsmedeENIGEKANTOORINVENTARIS
I BEZICHTIGING: dinsdag 22 mei 1990van 09.00 tot 16.0" j
I uur, maandag 28 mei 1990 van 09.00tot 16.00uur, alsme* 4I op de dag van verkoop van 08.00 tot 10.30 uur aan bove"'I staande adressen.
I FOTOCATALOGUS op aanvraag:

TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
makelaars in machines/beëdigde taxateurs

De Boelelaan 1065, 1082 SB, AMSTERDAM
Tel. 020-46.32.01 ,

ROTTERDAM GRONINGEN
010-4.14.81.31 050-14.02.04
telex 14692 artro nl - telefax 020-42.74.10 J \

1 bT|T|T,^L 4 f fJJ rll

11Taxaties en Expertises 1
ORGANISATIE-ADVIEZEN

~j<. : A
NIEUW! VERANDA DAKPLAjL
Door uniekkliksysteem geen \ &&
profielen qodig en snel zelf te I GEscwtf

y
onbreekbaar en blijvend helder. /
Ook ter vervanging van verweerde, groen geworden golfplaten.
Leverbaar voor gebogen-,punt- of schuine daken. Ook"^ 'verticale beglazing.

/MESTEROi>N-BUNP: rrÜ Prinses Ireneweg 6. Ter. 043-645959

' ■

-—ggDgnDgß '

Schils B.V. is een dynamische, internationaal opererende producent van met name
kalvermelkprodukten en produkten voor de chocolade-, ijs- en biscuitindustrie.
Naast onze produkten leveren wij ook technischeen economische know-how voor zowel de
binnenlandse markt als voor de wereldwijd verspreide exportgebieden.

Wij zoeken op korte termijn voor onze kalvermelkfabriek te Sittard naar kandidaten voor de
functie van

produktiemedewerker
met een sterk gevoel voor dienstverlening en accuratesse.

Met name gaat onze interesse uit naar kandidaten welke een technische vakopleiding hebben.

Wat Schils u biedt:
- salaris conform de CAO, vermeerderd met toeslagen voor 3 ploegen 17%

* 2-ploegensysteem kan tijdelijk tot de mogelijkheden behoren (toeslag 12%);- overwerktoeslag 50%;
- vakantietoeslag 8%;
f reiskostenvergoeding;
- gratis werkkleding in bruikleen;
- gunstige studiekostenvergoeding;- na 1 jaar opname in pensioenfonds.

Waaraan moet u voldoen:
- opleiding LBO/MBO-niveau + technische affiniteit; <--—.—^- leeftijd vanaf 25 jaar, gehuwd; Z5È5*S.^- onbesproken gedrag; - /f/ t©- bij voorkeur in bezit van rijbewijs Ben eigen vervoer. (7 VS4É&/' /
Wij verzoeken u om uw schriftelijke sollicitaties te richten aan £5^"Tr'ragßEb të^
SCHILS 8.V., postbus 435, 6130 AK SITTARD, t.a.v. de heer J. Wijnands. ' "T555!^■
SCHILS B.V. JV
postbus 435, 6130 AK Sittard - Dr. Nolenslaan 121, 6136 EM Sittard n&



uitslagen amateurs

g^ERLEN - De uitslagen van deBestrijden in het amateurvoetbal
Erasseperiodetitel of degradatie-

Uels) luiden als volgt:

jp SePeriodekampiocnsehap
L: RKONS-Volharding 1-2
te ,iJ sden-Chevremont 0-1
fc *unor-Schuttersveld 1-3
iu>. Oda 1-0
K' «KSNE-FC Hoensbroek 3-1 n.v.
j^.'^rnondia-GVCG 0-1Co 1-4 n.v.f ■ öWalmen-Steyl 2-0

!jj.Sra<Utiecompetitie
!ft;JVO-Tiglieja 1-1P' 'ason-Walram 1-1

h°motiewedstrijden
ij[jctt?nhorst2-FCOda2 ' 1-1
fIJwVVL2-Chevremont2 2-1!fc^nhorst 2-RKVVL2 0-2
f uaa2-Chevremont2 2-1

fektand:fek-?r?a 2 3-5WL2 3-4fr Jh"er,horst2 3-3
pLevremont2 3-0

a 2 enRKVVL 2 promoverennaar deJ^e eerste klasse.

damesvoetbal
Scfel'nale beker:wvV'2B-Leveroy 1-1

„ Leveroy w.n.s.
ö U*-V- Quick Boys n.v. 3-4
**6i 'nale ZBi plaatsvinden op donderdag 24

programma amateurs

(je ERLEN - Het programma voor
v 0 P^omotieduels in het amateur-
al,, "^ voor komende week luidt"'s Volgt:
(\
ij3„retriont-Venlosche Boys, zaterdag
Scha Uur- Terrein De Ster, Stem.Wh.5m"Schuttersveld, zondag 14.30 uur,
ÜnVn Caesar, Beek.W^ttheuvel-SC Irene, zondag 14.30 uur,
t-C^n Haelen.fej^acht-RKSNE, zondag 14.30 uur, ter-
QVCpHe °f SVN.
Th0r~Leveroy, zaterdag 18.30 uur, terrein

f©irr'^en-SSS'IB, zaterdag 18.00 uur, ter--1 «lerick.
Sehff strÜd tegen degradatie staan de vol-
2^.ge wedstrijden gepland:
1V,,.«elden-IVO (dinsdag 19.00 uur) en
3fi (zaterdag, 18.00 uur).
t)Ht «KBSV-Groene Ster, zaterdag 19.00
to.' 'errein Nieuw Einde.
%'u. uteren-lason (dinsdag 19.00 uur) en

(zaterdag 19.00 uur).

Maastrichtse
scheidsrechters

spelregelkampioen
\pKrADE - De scheidsrechters
S n af' Gulikers en Rouwet, lid
k», de Scheidsrechtersvereniging
d&g ?tricht en omstreken, zijn zater-

Kerkrade landelijk spelregel-
Vri geworden. Het toernooi

H
Seorganiseerd door de

e srechtersvereniging Kerkra-
W*? omstreken. Door deze over-
McCng kan het team van Maas-
Vth ,samen met het team van deW^vereniging Sehimmert, deel-
de o aan de Supercup Spelregels,
% p !6 juni in Zeist wordt gehou-

sport kort
VdUN.SSUM-Limburgia krijgt ko-
,(le M Seizoen versterking van Mauri-
Via o len (MW), Patrick Frijns (For-

»Vtr 2 en Daniel Janssen (RKBSV).
Mü» e*kers in Brunssum: Louis
'V<j ans (Kolonia), Bert Tuin (Heer-fort) en Huub Joosten(SVN).

iIhuiSSEN ~ ACV heeft in ziJn eerste
edstrÜd in de str«d om het

c^g r̂'ands kampioenschap zater-
T?etbaleen punt moeten afstaan

;&rs^Jnsburgse Boys. De Rijnsbur-
sl.i .^^gen met het gelijke spelvan

°et door hen beoogde resultaat.

t°€^TTARD - Programma Stads-
'"ïei m 1 Sittard voor dinsdag 15
&tta Jeri-ein Sanderbout: GVCG-
V? ■la '80 en SVM-Sanderbout.by^n DVO: OVCS-SVM2, en
$W 'blttard. Alle wedstryden be-lden om 19.30

Spannend
Logister had gelijk. Het duel tussen
de beide periodekampioenen was
enorm spannend en daardoor zéér
aantrekkelijk. Na een van beide
kanten voorzichtig begin sloeg in de
23e minuut de vlam in de pan. Ja-
cobs kogelde van 35 meter afstand
keihard raak: 1-0. Nauwelijks was
RKONS bekomen van de schrik of
Rico Konen was voor de tweede
keer verslagen toen Berden na een
klutsbal plotseling alle ruimte
kreeg: 2-0.

RKONS ging meteen zeer fel aan-
vallen, kreeg ook kansen maar
moest oppassen voor de gevaarlijke
counters van Volharding. Na rust
was ONS veel sterker. Toch. kwam
de Schaesbergse formatie niet ver-
der dan de aansluitingstreffer van
Schleepen. Keeper Verhoeven
bleek namelijk niet van plan vaker
te kapituleren en bezorgde zijn
ploeg met een serie sublieme red-
dingen de overwinning.

oefenvoetbal
DINSDAG:
Limburgia-FC VW 19.30uur

Volharding tiende Brabantse hoofdklasser
Domper voor RKONS

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

RKONS-VOLHARDING: 1-2 (0-2). 23.
Jacobs 0-1; 25. Berden 0-2; 63. Schleep-
en 1-2. Toeschouwers: 600. Scheids-
rechter Houben. Boekingen: V.d. Wijst
en Janssen (beide van RKONS).
RKONS: Konen, Tubee, Pluymen, Van
deWijst, De Boer, Schilder (57. Schleep-
en), Cremer, Janssen, André (88. Van
Reen), Dijkstra, Winkens.
Volharding: Verhoeven, Nabuurs,
Theunissen, Willemsen, Boom, Jacobs,
Van de Heuvel, J. Rongen (84..M. Ron-
gen), Hermens, Achten (69. Clevers),
Berden.

MAASBRACHT - Het had zo
mooi kunnen zijn. Bijna was
RKONS de vijfde Limburgse
ploeg in de hoofdklasse C. Za-
terdagavond pakte het in
Maasbracht echter anders uit.
Volharding uit het Brabantse
Vierlingsbeek bleek net iets te
sterk en zegevierde met 2-1.
Na het laatste fluitsignaal van
arbiter Houben was dan ook
meteen sprake van een grote
tegenstelling.

De Brabantse selectie danste een
onvervalste polonaise en trainer Lei
Janssen werd steeds opnieuw op de
schouders gehesen. Hij gaat de ver-
eniging na vijf jaar verlaten en
wordt opgevolgd door TonTheunis-
sen die zich, naar zijn zeggen, geen
mooier afscheid als speler had kun-
nen voorstellen.

Een eindje verderop zat RKONS-
elftalleider Herman Wetzler in de
dug-outvoor zich uit te staren. Zijn
reaktie was kort: „Dit is erg, datver-
tel ik je". Waarna een welgemeende
vloek hoorbaar was. Trainer Wim
Logister sjokte over het veld. Hij
eiste van zijn spelers dat zij de ge-
promoveerden gingen feliciteren.
Een kwartier later had hij zijn emo-
ties onder controle en kwam hij tot
de volgende conclusie: „Het is ver-
schrikkelijk jammer. In een tijdsbe-
stek van enkele weken hebben we
het kampioenschap en de promotie
via de periodetitel verspeeld. Dat is
een zure appel waar we doorheen
moeten bijten. Vandaag hebben we
de strijd in deeerste helft verloren.
Toen konden we maar drie van de
tien duelswinnen. Maar wat koop ik
ervoor, we zijnverslagen. Ik ben wel
blij dat we de toeschouwers een aar-
dige wedstrijd hebben voorgescho-
teld. Ook dat is belangrijk. Mis-
schien wel het belangrijkste".

" Hetfeest is voorbij voor RKONS. De gezichten van de Jos Jansse, Jaap de Boer en David van
Reen (v.l.n.r) spreken boekdelen. Foto: JEROENKUIT

Ontgoocheling bij sterker FC Hoensbroek

Omstreden doelpunt
bezorgt RKSNE winst

Van onze medewerker
HUUB PALMEN

FC HOENSBROEK-RKSNE: 1-3 (0-0)
naverlenging. 47. Debeye 1-0; 71. H. Pe-
ters 1-1; 109. De Groot 1-2; 112. V Ooi
(penalty) 1.3. Scheidsrechter: Eycken-
boom. Toeschouwers: 600. Waarschu-
wing: Remans en Houps (beiden FC
Hoensbroek).
FC Hoensbroek: Bijlsma, Peeters, Lub-
berdink, Knibbeler, Wijnen, Meurders,
Doven (68. Haan), Houps, Remans, De-
beye, de Kort.
RKSNE: A. Vrolings, L. Korvers, W.
Vrolings, Paas, Merkens (77. Douven),
V. Ooi. M. Korvers (46. Classen), Spork,
Peters, R. Vrolings, De Groot.

beslissingsduel in 4E tegen RKSNE
de vraag die de gemoederen hoog
deed oplaaien. Op dat moment liet
Peters vanaf de rechterflank een
strakke voorzet vertrekken. De
Groot kreeg de bal tegen lichaam en
arm Tergend langzaam rolde de bal
vervolgens langs de onthutste FC-
doelman Bijlsma over de lijn: 1-2.

Verontwaardigde en woedende
FC'ers bestormden grensrechter
Maas, die echter in de hitte van het
duel geen onregelmatigheid had ge-
constateerd.Alle protesten ten spijt,

RBbesliste arbiter Eyckenboom tot
i doelpunt. Teleurstelling en verbit-

maal in successie greep FC Hoens- tering bij Hoensbroek dat in de slot-
broek naast de prijzen. Handspel of minuten via een strafschop van Van
niet, was in de 109de minuutvan het Ooi, na een charge van Houps tegen

Peters, nog een derde treffer moest
incasseren.

Hoensbroek was met agressief maar
pover voetbal in de eerste helft het
meest aan deba} en dwongRKSNE,
na de vroege openingstreffer in het
begin van de tweede helft door De-
bey, tot tegenacties. De Nieuw-Ein-
denaren bleven het antwoord niet
schuldig maar kwamen toch niet
verder dan de gelijkmaker uit een
bekeken actie van Peters die de bal
langs Bijlsma stifte.

Het echte vuurwerk begon pas in de
verlenging. Hoensbroek-invaller
Biermans dook in het centrum van
de RKSNE-verdediging op, haalde
uit, maar doelman Vrolings tikte de
bal in laatste instantie over de lat.
Pal daarop ramde Paas een vrije
trap tegen de onderkant van de
Hoensbroek-lat. Na de omstreden
treffer (FC-voorzitter Wijnands: „Ik
kan goed tegen verlies, maar ik haat
het om te verliezen van de arbitra-
ge") vocht een ontgoocheld Hoens-
broek een verloren strijd.

Doelpunt Jos Augustus houdt GVCGin de race

Urmondia stuit
op Fred Vroomen

URMONDIA-GVCG: 0-1 (0-0). 70
Augustus 0-1. Toeschouwers: 300
Scheidsrechter Boonman. Boeking:
Graus (GVCG).
Urmondia: Webers, Mccx, Lamboo,
N. Demandt, Van de Werf, Hermans,
Meeuwissen, Quanje, Hendrix, Strij-
kers, M. Demandt.
GVCG: Vroomen, Muris, J. Kusters,
Peters, Schumans, Odrossly, Hus-
tinx, M. Kusters, Stassen, Graus,
Goltstein.

STEIN - Via een 0-1 zege tegen
Urmondia slaagde GVCG erin
om de klasseperiodetitel te beha-
len. Een overwinning die be-

nauwd mag worden genoemd en„ qua veldverhouding ietwat ge-
flatteerd was. Urmondia was op-
tisch sterker en creëerde vooral
in de tweede helft kansen. Tot
scoren kwam de formatie van
trainer Hub van Werjde echter
niet.

Enerzijds ontbrak het de voor-
waartsen in enkele situaties aan
het nodige zelfvertrouwen waar-
door de inzetten teweinig kracht
hadden of de juiste richting mis-
ten. Anderzijds was GVCG-doel-

man Fred Vroomen bij pogingen
die wel het juisteniveau hadden
de grote sta-in-de-weg. Zo keer-
de hij schoten en kopballen van
onder andere Strijkers, Hermans
en Meeuwissen"op prima wijze.

Aan de artdere kant was het plot-
selingwel raak. Twintig minuten
voor het eindsignaalvan de voor-
treffelijk leidende arbiter Boon-
man mocht speler/trainer Jos
Graus een vrije trap nemen. Hij
deed dat zo zuiver dat het voor
Jos Augustus een koud kunstje
was om koppend af te ronden:
0-1.

Wat Urmondia hierna ook pro-
beerde, Vroomen kapituleerde
niet. Hub van Weijde was uiter-
aard zwaar teleurgesteld. Hij: „Ik
sta hier meteen kater, dat mag je
gerust weten. Wehadden moeten
winnen, nu staan we met lege
handen. Dat doet pijn."

sport

Doelman Mulder struikelblok voor Passart

Nieuw Einde in
hogere sferen

Van onze medewerker
LEO JASPERS

NIEUW EINDE-PASSART: 1-0(Ufl). 4. tatjou Grecijna 1-0. Toe-schouwers: 1.500. ScheidsrechterBohle. Boekingen: Henk Pool, Ron
j-jons, Hennie van Zundert (allen
Nieuw Einde) en Gerrie Jetten (Pas-
sart).
Nieuw Einde: Lampi Mulder, Peter
'ranken, Henk Pool, John Janssen,
André Sormani, René Jongen, Tat-
jou Grecijna, Marcel Luijten, RichaGrecijna, Henny Van Zundert, An-
6elo Lissie (60. Ron Bons). De kam-
Pioehsselectie bestond verder uit"j°sKempin. Huub Luyten is coach,
jj° Theunissen trainer.Passart: Van Haren, Zoetbrood,Veronesi, Koenen, Soleil, Senden,
■Janssen, Joosten, Van Leeuwen (67.
Jetten), Adams, Van de Kort.

HOENSBROEK - 'Zwarte broek
!,n gele trui, dat zijn de Nieuw

galmde het uit hon-
dden keelgaten op het VKC-sPortcomplex. Uitzinnig van

wensten zij vriend en
kond te doen van het feit

«at Nieuw Einde door een schif-
tende solo-rush van Tatjou
grecijna, de titel in de eerste
■Uasse D hadveroverd op aartsri-
vaal Passart. Jammer eigenlijk
P*t het duel een winnaar kende,
"ant de 22 acteurs schotelden de

toeschouwers een heer-

lijke pot voetbal voor die eigelijk
geen verüezer moest kennen.

Het duel werd een geperfectio-
neerde kopie van de altijd zo ge-
romantiseerde Engelse cupfina-
le. In Hoensbroek waren twee
teams in de slag die alles gaven
wat ze in huis hadden. Er werd
geknokt voor elke vierkante me-
ter grond, bloedstollende straf-
schopscenes en legio doelrijpe
kansen over en weer waren daar-
van het gevolg. Op het tandvlees
bereikten de acteurs de eind-
meet waar de bloemen voor
Nieuw Einde lagen en de welge-
meende condoleances richting
Passart gingen.

Als een kind lietruwe bolster en
Passart-stormram Rob Adams,
vechtend als een leeuw, en een
voortdurende plaag voor Nieuw
Einde, zijn tranen de vrije loop:
„De bal wilde er vandaag ge-
woon niet in. Goalie Mulder had
een superdag". Bij die Lampi
Mulder van Nieuw Einde vloei-
den de tranen ook al rijkelijk
maar dan van vreugde: „Ik had
vandaag een engeltje bij me. Ik
kon steeds bijtijds een kritieke
situatieklaren".

Aanvoerder en matchwinnaar
Tatjou Grecijna leek alles onder
controle te hebben al vertoefde
ook hij in hoger sferen. De 31-ja-
rige Tatjou behaalde dan ook
voor het eerst in zijn 25-jarige
Nieuw Einde-loopbaan een kam-
pioenschap: „Ik voel me in de he-
mel. Wat een wedstrijd! Scoren
en daardoor ook nog de titel be-

halen schenkt dubbele voldoe-
ning".

Terwijl de Nieuw Einde-familie
met bloemen overladen hossend
en springend en zingend de
VKC-kantine indook, ontlaadde
voorzitter John Vos rond de mid-
dencirkel zijn emoties. Met de
zakdoek zijn waterlanders we-

rend meldde hij: „Het is voor
elke niet insider moeilijk voor te
stellen wat in zon ogenblikken
door je heengaat. Het is heerlijk
dit te mogen meemaken. Van-
daag feesten en dan wordt het vi-
zier gericht op de vierde klasse
waar we beslist van ons zullen
doen spreken. Van enkele ver-
sterkingenzijn we al verzekerd".

Hetkarwei is geklaard. Nieuw Einde heeft allereden om te juichen.
Foto: MARCEL VAN HOOR]

Schotloosheid breekt Eijsden op

Chevremont wacht
tot laatste minuut

CHEVREMONT-EIJSDEN: 1-0(0-0). 91.
Vliegen 1-0. Scheidsrechter: Vermeer.
Toeschouwers: 500.
Chevremont: Schleijper, Kroon, Trags
(75. Fischer), Weelen, Huynen, Schmitz,
Otten, Wijnhoven, De Mey, Meerman,
Vliegen.
Eijsden: Wolfs, Beijers, Henssen, Van
de Woey, Koenen, Janssen, Kessels,
Rousch, Bastings, Theunissen, Smeets.

VOERENDAAL - Op een moment
dat iedereen zich opmaakte voor de
verlenging, besliste Chevremont op
de valreep, verrassend, toch nog de
wedstrijd. De sterk spelende Pa-
trick Otten verlengde koppend op
Alois Vüegen, die van dichtbij de
bal tegen de touwen drukte. Run-
ner-up Chevremont, dat vijf wed-
strijden geledennog tegen de degra-
datie vocht, mag nu in de slag met
Venlosche Boys, voor de vacante
plaats in de eerste klasse F.

De periodekampioenen. van 2A
schotelden de toeschouwers zater-
dagavond een prima partij voetbal
voor. Strijd, snelheid, sportiviteit,
technisch en taktisch verzorgd spel
en prima goalies kenmerkten het
spelbeeld. --—
Het verlies was sneu en bitter voor
Eijsden dat te lang in de race was
voor de titel, en zaterdagavond nog
een keer alles uit de kast haalde. In
de gelijkopgaande eerste helft wa-
ren Frans Janssen (Eijsden) bij een
schuiver op de paal (7de minuut) en
Alois Vliegen en Rene Meerman
(Chevremont) dicht bij een treffer.

In de tweede helft pakte Eijsden, te-
gen de verwachting, het initiatief
maar de schotloosheid die de ploeg
al maanden kenmerkt, bleek ook za-
terdag het grootste manco.

Patrick Eerens houdt
Lindenheuvel op de been
FC ODA-LINDENHEUVEL: 0-1 (0-0),
81. Eerens 0-1. Scheidsrechter: Goris-
sen. Toeschouwers: 300.
FC ODA: Jeurninck; Vries; V. Helden
Geraats; G. Mouhabi (82. A. Mouhabi)
Vleeshouwers; Metten; Smeets; Vaes
sen; Taijou; Teeuwen.
Lindenheuvel: Kempkens; Henssen; V.
der Wey; Cremers; Laumen, Meulen-
beek (75. Hamers); Ihalau; Stevens;
Eerens; Borgt (87. Geenen); Zouitine.

ROERMOND - In de strijd om het
klasseperiodenkampioenschap van
de 3eklasse C stonden twee ploegen
met een verschillend verleden te-
genover elkaar. Lindenheuvel be-
hoorde de hele competitie tot rang-
lijstaanvoerders en hoefde op de
laatste wedstrijddag maar een punt
te halen voor kampioenschap en
promotie, maar verloor toen. Tegen-
standerFC Oda verkeerde heel lang
in de degradatiezone, maar via een
indrukwekkende laatste reeks van
zeven wedstrijden stelden de Weer-
tenaren zich in veiligheid. Boven-
dien veroverden ze de laatste perio-
detitel.

Geen wonder dat Lindenheuvel-
trainer Ton Propst en zijn spelers
nogal wat problemen bij het uitvoe-
ren van de nieuwe opdracht ver-
wachtten. Dat was terecht, zoals op
het terrein van Swift '36 bleek. FC
Oda was een uitzonderlijk taaie op-
ponent, die pas tien minuten voor
tijd voor de eerste, en naar later
bleek de enige keer moest capitule-
ren. En daarvoor moesten de geel-
zwarten zich niet te schamen, want
de treffer van Patrick Eerens was
vanuit uitzonderlijk kaliber.

De groen-witten maakten in Roer-
mond gedurende het grootste ge-
deelte van de tijd het spel, maar
moesten devolle 90 minuten op hun
hoede zijn voor de levensgevaarlij-
ke counters van FC Oda. Linden-
heuvel maakt zich nu op voor de
wedstrijd tegen Sportclub Irene, die
beslissend is voor promotie naar de
tweede klasse.

Schuttersveld doeltreffend
Van onze medewerker

MAARTEN DE KEEVER
MINOR-SCHUTTERSVELD: 1-3 (0-1).
17. Winkens 0-1; 53. Vissers 1-1; 56. Nrj-
sten 1-2; 92. Gouw 1-3. Scheidsrechter
Groenveld. Toeschouwers: 600.
Minor:Van Engelen, Houben (53. Mani-
kowski), Pelz, Heuts, Steeyens, Pinc-
kaers, Vissers, Diederen (75. Ruiters),
Derrez, Manca,Raïs.
Schuttersveld: Smid, Nijsten, Mulders,
Grasmeyer, Backaus, Brzezinski, Zan-
noudi (80. Van Mierlo), Winkens, Wel-
zen, Brocklebauk (90. Gouw), Velraeds.

HEERLEN - Schuttersveld is de te-
rechte periodekampioen in 38. In
een sprankelende wedstrijd wisten
de spelers uit Brunssum de kansen,
die door beide teams in ruime mate
gecreëerd werden, beter te benut-
ten. Al na zeventien minuten liet
Sjef Winkens 0-1 aantekenen, toen
hij een prachtige solo afrondde met
een schitterend diagonaal schot.
Minor probeerde die achterstand
weg te werken, kreeg een overwicht
maar Schuttersveld-keeper Smid
was de sta-in-de-weg. Pas na acht
minuten in detweede helft werd hij
verslagen, toen Tim Vissers een
vrije trap van Peter Diederen inkop-
te: 1-1. De feestvreugde van Minor
was van korte duur want drie minu-

ten later kwam Schuttersveld weer
op voorsprong. Uit een slecht weg-
gewerkte corner kon CelleVelraeds
de bal voorgeven naar Ed Nijsten
die inkopte: 1-2.
Minor zette alles op alles maar
moest lijdzaam toezien hoe Smid
wederom zijn doel schoon hield. In-
valler Gerrie Gouw bracht in de 92e
minuut tenslotte de eindstand op
het bord: 1-3.

Swalmen op weg
naar derde klasse

BELFELD - Swalmen heeft voor
350 toeschouwers in Belfeld de eer-
ste stap op weg naar het derdeklas-
serschap gezet. FC Steyl werd met
2-0 geklopt door doelpunten van
Ben van Daal, na een kwartier, en
René Geraedts, na 74 minuten. Trai-
ner Van deKerkhof noemde dezege
van zijn team 'meer dan verdiend.
Hij: „Swalmen zat veel beter in de
wedstrijd. Toen wij de eerste goal
hadden aangetekend kwam Steyl
wel even sterk opzetten. Ook in de
tweede helft hadden wij gedurende
de meeste tijd het heft in handen".

Leveroy verder via verlenging
Van onze medewerker

JO KERSTEN
LEVEROY-THORN 1-1 (1-0) na verlen-
ging 4-1. Score: 31. Hans Wassenberg
0-1; 53. Guido Hermans 1-1; 98. Bart
Houben 2-1; 103. Jac. Brentjens 3-1
(strafschop); 117. Jos van de Moosdijk
4-1. Scheidsrechter: Smits (Parmingen).
Toeschouwers: 325. Boekingen: Hans
en Leon Wassenberg (Thorn) en Twan
van Roy en Jos Kierkels (Leveröy).
Leveroy: W.v.d.Moosdijk, Stals (85. Van
Roy), Heuyerjans, Korsten, Van Din-
ther, Hermans, Zwambag, Brentjens
(J.v.d. Moosdijk), Visser, Houben en
Kierkels.
Thorn: Peeters, Ramakers, Joosten,
Stakenborg, Van Heugten, L.Wassen-
berg, J.Gijsen (115. M.Corbey), H.Was-
senberg, Craemers, Smeets en J.Corbey

OSPEL - De verlenging is Thorn in
de beslissingswedstrijd om de alge-
mene periodetitel in 4F uiteindelijk
fataal geworden. In de beginfasem
misten Leveroy en Thorn enkele
kansen, maar na een halfuur zorgde
Hans Wassenberg op aangeven van
de goed spelende Igor Smeets voor
0-1.
Nadat Guido Hermans in de 53e mi-
nuut uit een scrimmage Leveroy
langszij bracht, ontstond een

boeiende en spannende open strijd,
die in de verlengingen werd beslist.
Daarin kreeg Leveroy aanzienlijk
betere kansen. In de 98e en 103emi-
nuut kwam Leveroy op een 3-1
voorsprong. Bart Houben klopte
Wilbert Peeters na een solo en Jac.
Brentjens verzilverde een straf-
schop nadat hij door de Thorn-goa-
lie was gevloerd.Dat het door de net
ingevallen Jos v.d. Moosdijk 4-1
werd, was alleen belangrijk voor de
statistiek.

Geldrop start
met overwinning

GROESBEEK- Geldrop is de strijd
om het kampioenschap van Neder-
land gestart met een 2-1 overwin-
ning bij de Treffers. Marcel Boe-
laars opende twintig minuten voor
tijd de score. Zijn broer Ton ver-
grootte tien minuten later de marge
tot twee doelpunten. Pas vijfminu-
ten voor tijd kon het team van ex-in-
ternational Jan Peters via Verste-
gen iets terug doen.

Iason-Walram onbeslist
lASON-WALRAM: 1-1(0-0). 55. J. Crut-
zen 1-0 (penalty); 89. Zijlstra 1-1.
Scheidsrechter Hoogstra. Boeking:
Senden (lason), Huntjens (Walram). Uit
het veld: J. Crutzen. Toeschouwers: 700.
lason: Akkermans, Cristophe, Roussen
(64. H. Crutzen),Kurvers, Huits,R. Crut-
zen, Frissen, Erens, J. Crutzen, Pinc-
kerts, Senden (72. Odekerk).
Walram: Van Beek, Zijlstra, Meurders,. Prevo, Huntjens (60. Bisschops), Wil-
lems, Frissen, Akkermans (60. Vaes-
sens), Demerj, Van Dorp, Knoops.

HOUTHEM - Het venijn in het de-
gradatieduel in 48, tussen lason en
Walram, zat in de staart. Na een
hoekschop volgde er een scrimma-
gevoor het lason-doel waarbij enige
oneffenheden gebeurden. Op advies
van de 'neutrale' grensrechter
stuurde scheidsrechter Hoogstra

thuisclubspeler John Crutzen uit
het veld, omdat hij geslagen zou
hebben naar Walram-speler Zijlstra.
Het spel werd hervat met een vrije
trap op de rand van het zestienme-
tergebied, iets dat door de hele
lason-familie fel werd aangevoch-
ten. Zijlstra versloeg de goed kee-
pende Paul Akkermans. Optisch ge-
zien had lason het beste van het spel
maar de uitvallen van Walram ble-
ven gevaarlijk. De thuisclub kwam
kort na dehervatting opvoorsprong
nadat een Walram-verdediger
lason-aanvaller Frans Erens, bin-
nen de zestienmeterlijnen vloerde.
De toegekende strafschop werd
aansluitend door Crutzen verzil-
verd.
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SITTARD - Al weken lang zag
het er naar uit dat VGZ/Sittardia
landskampioen zou worden. Na
de winst 24-20 op E en O was al-
leenTachos nog in derace. Twee
Haagse weekeinden leken echter
roet in het eten te gooien. Een ge-
lijkspel (23-23) tegen Hellas en
een 22-21 nederlaag tegen Her-
mes waren er debet aan dat Ta-
chos met een punt voorsprong
aan het laatste competitieweek-
end kon beginnen en de ploeg
van trainer JoMaas dus afhanke-
lijk was van deze Waalwijkse
ploeg.
„Ik begrijp niet dat Tachos zich
daar heeft laten inpakken. Ze
waren dubbel gewaarschuwd.
Wij verliezen daar drie punten en
vrijdag verliest Tachos in de hal-
ve bekerfinale van Hermes. Je
gaat dan toch met een bepaald
gevoel richting Den Haag", aldus
Remco Vijgeboom .die gisteren
zijn minder goed presteren van
tegen Hermes ruimschoots goed
maakte.
Voor Wien Schmeitz, hij scoorde
tegen Esca tien maal, had deze
titel extra glans. Niet dat het zijnvierde was maar wel omdat het
zijn laatste zal zijn. Hij stopt. „Dithad niet mooier gekund. Ik heber altijd in geloofd. Ook toen we
afgelopen week aardig in de put
zaten. Waarom zou Tachos zich

daar niet verslikken. Nadat W
tijdens de Limburgse handba
dagen sterk gespeeld hadde>'
kregen we helaas een terugv^
Tegen Hellas kwamen we me{
taal tekort, tegen Hermes spee
den de scheidsrechters een di
bieuzerol. Ik dacht dat ik voor i
derde maal tweede zou wordef
Ze noemden me al PoupoU
gekscheerde Wien Schmeitz i\
afloop terwijl hij de champagne
fles nog even aan zijn mond ze' i
4e.

h
Die Haagse bluf. VGZ/Sittard«i
leek dat dus op te breken. Toe*
stonden de champagne en o
bloemen overigens wel klaa1
Een van de bestuursleden, Th'
Notten, had al de hele week vel
kondigd dat Sittardia toch kan1
pioen zou worden. Zijn voorg'
voel kwam uit.

„Deze week hoeven' we zek£
niet te trainen" riep Paul Lol
wers naar trainer Jo Maas. t>
Dick Mastenbroek, de prirfl
aankoop van dit seizoen en d
beste Nederlands van dit mf>ment: „Ongelooflijk. Natuurlij'
heel tevreden. We zaten echt me
een flinkekater. Het hele seizoe'
sta je bovenaan en dan zon be
labberde slotfase. Maar ik den'
wel dat de titel terecht is gek"
men bij de ploeg die er recht o\
had".

Scenario
Evenals spelers en oud-spelers.
Geheel in de sfeervan het ludie-
ke afscheid van Paul Boels be-
sloten de dertig 'activen' tot een
doelpuntrijk (5-6) treffen. Tegen
het eind van de 'wedstrijd' maak-
te het niet meer uit wie voor wie
scoorde en wie bij wie speelde.
Oud-Fortuna zette de party via
John Linford definitief naar zijn
hand en had vervolgens zestien
spelers nodig om die minieme
voorsprong te verdedigen. Niet
volgens scenario, maar daar had -op Frans Derks na - iedereen lak
aan. Het woord scenario was min
of meer verboden ook al gaf cere-
moniemeester Leo Kretzers zich
alle moeite om het een en ander
volgens een summier spoor-
boekje te laten verlopen. Nie-
mand van de genodigden zag
dan ook dat Ruud Hesp zijn eer-
ste Fortuna-treffer (penalty) pro-

duceerde. Tegen dietijd probeer-
de sectiebestuurslid Ad Smits,
trillend van de zenuwen, de gou-
den bondsspeld in het knoopgat
van Boels' blauwepak tekrijgen.

„Ik ben er bijzonder trots op,"
luidde het voorspelbare com-
mentaar van de scheidend voor-
zitter op deze enige ceremoniële
verrichting. „Dit is een onverge-
telijke dag voor mij. Ik wilde dat
van dit afscheid geen grote zaak
gemaakt werd. Toch is er het een
en ander georganiseerd. De sfeer
waarin dit nu allemaal plaats-
vindt spreekt mij aan en zegt iets
over de mensen waarmee ik al
die jaren heb gewerkt. Prima."
En handenschuddend vervolgde
Paul Boels zijnweg rond het sta-
dion De Baandert, waar een mu-
ziekkapel en de diverse
kraampjes aan de ontspannen en
gezellige sfeer bijdroegen.

„Enthousiasme en uitstraling,"
dat waren de ingrediënten die
volgens Jos Kreijn zijn voorgan-
ger tot een uitzonderlijk voorzit-
ter bestempelden. „Ik ken Paul
al heel lang. Het laatste halfjaar
maakte ik hem mee en leerde een
tot dan toe nog verborgen kant
van hem kennen. De bezieling en
de wijze waarop hij met Fortuna
Sittard leeft, hebben mij bijzon-
der gefrappeerd. Het zal moeilijk
zijn hem te vervangen, ofschoon
er geen grote veranderingen
plaatsvinden. Het bestuur blijft
in tact zoals het nu is en we zul-
len met eenzelfde inzet de inge-
slagenweg vervolgen."

Scheermes
Voorzitter Boels treedt af; de

supporter blijft. „Ik zal een hoop
dingen gaan missen. Dat weet ik
nu al. De sportmaaltijd,voor een
wedstrijd. Kip, aardappelpuree
en appelmoes. Gelukkig zag de
lunch er vandaag anders uit." De
laatste maaltijd, die Paul Boels
met de spelers voor een wed-
strijd genoot, gistermiddag in
het 'clubrestaurant' bestond uit
asperges en zalm; Teo had aan
die combinatie een Oosterse
draai gegeven. Tijdens die lunch
merkte Willy Boessen op dat hij,
door het vertrek van Paul Boels
in de toekomst in elk geval niet
meer op zoek hoeft naar zijn
voetbalschoenen. „Van de week
was ik ze weerkwijt. Later hoor-
de ik dat de voorzitter weer eens
een wedstrijd had moeten spe-
len." Het 'Scheermes' (de bij-
naam die Paul Boels zich als ac-
tieve speler heeft veroverd) ging
tijdens zijn kortstondig optreden
gisteren in de clinch met Wim
Koevermans, John Linford en
André van Gerven en won op
punten. Later in de kleedkamer
zocht Boels ijlings een goed
heenkomen, want als goed voor-
zitter was hij uiteraard op de
hoogte van de gevoelens die leef-
den onder de spelers. „Ik had
geen zin om weer in het bad te
belanden met mijn pak aan. Ik
moest nog wat mensen de hand
drukken."
Uiteraard werd Mia Boels nauw
betrokken in de feestelijkheden.
De stille kracht op de achter-
grond kreeg van diverse kanten
bloemen en complimenten. Ook
tijdens het ludieke afscheid
bleek eens te meer dat Fortuna
een belangrijke rol in het huwe-
lijk van Paul en Mia Boels speelt.
Leo Kretzers merkte over de
geel-groene rozet die de revers
van Paul sierde het volgende op.
„Dat is de rozet die iedereen
kreeg bij de promotie, acht jaar
geleden. Mia droeg hem afgelo-
pen Carnaval. Ze had dat ding
niet moeten verliezen, geloof ik.
Dan had er wat gezwaaid."Enke-
le uren later zochtPaul Boels ze-
nuwachtig naar de video-tape
van de afscheidswedstrijd. Mia
klopte glimlachend op haar
handtas en Paul was gerustge-
steld. „Weet je wat ik vanavond
doe. Juist. Die band draai ik
thuis in alle rust nog eens af." " Paul Boels vierde zijn afscheid op zijn manier. Foto: peter ROOZEN

Tevreden
Dat PSV de volle buit greep bij
SEW en daardoor een beslissings-

duel afdwong, kwam niet als een
echte verrassing. De Geleense en
Eindhovense club steken, getuige
de eindstand, met kop en schouders
boven de concurrentie uit. „Ik ben
uitermate tevreden", liet Piet Kivit
het seizoen derevue passeren. „Wat
deze ploeg dit seizoen gepresteerd
heeft, slaat mijn stoutse verwachtin-
gen. Fantastisch; ik heb er geen an-
dere woorden voor. Bovendien heb-
ben we de laatste weken bewezen
over sterke zenuwen te beschikken
en het hoofd koel tekunnen houden
op cruciale momenten".

Met een uitermate smalle selectie,
bovendien nog regelmatig geplaagd
door blessures, hield V en L toch
het hoofd boven water. Trainer Piet
Kivit heeft van de op papier zeker
niet sterkste formatie uit de eredivi-
sie in elk geval de meest onverzette-
lijke groep gemaakt. Ook gisteren,
na een nerveus begin met veel indi-
viduele fouten, greep de thuisclub
terug op haar sterkste wapen: team-
geest.

V en L-PSV op
Hemelvaartsdag
GELEEN - De beslissingswed-
strijd om het landskampioen-
schap zaalhandbal bij de dames
tussen Herschi/V en L en PSV
wordt vrijwel zeker gespeeld op
Hemelvaartsdag, donderdag 24
mei, 's middags om 14.30 uur.
Plaats van handeling is sporthal
Boshoven in Weert. Eindigt ook
deze wedstrijd in een gelijkspel
danwordt er tweemaal vij f minu-
ten verlengd. Als er dan ook nog
geen beslissing is gevallen, heet
V en L de nieuwe landskam-
pioen omdat in dat geval het
doelsaldo uit de reguliere com-
petitie van doorslaggevende aard
is.

Ingrid Segers
In de defensie legden de hoekverde-
digers Karin Pisters, ook aanval-
lend sterk op dreef,enIngrid Segers
de aanvoer naar op opbouwrij van
Hellas lam. De Haagse club wist
geen raad met die energieke aanpak
en leed veel balverlies waardoor V
en L met snelle tegenaanvallen en
een aantal fraaie individuele acties
(Carla Kleintjens) de score in het
slotkwartier van de eerste helft van
3-3 naar 10-4 kon uitbouwen.

Na de pauze was er van spanning
geen sprake meer, maar dat was

voor Piet Kivit allerminst het sein
om de reservespelers op te laten
draven. De volle zestig minuten
bleefde basis-zeven(Paula Perriëns
(doel) en de veldspeelsters Carla
Kleintjens, Karin Pisters, Nicole
van Thor, Natasja Kivit, Philomeen
Janssen en Ingrid Segers) binnen
de lijnen. Geroutineerd bracht deze
groep de winst over de tijd: 19-12.
Omdat de zege van PSV bij SEW
meteen na afloop bekend gemaakt
werd, bleven emotionele taferelen
in de Geleense hal achterwege. „We
moeten nu nog een keer de accu op-
ladenen dan moeten we in staat zijn

PSV te pakken", blikte Nicoe van
Thor optimistisch vooruit. Ook de
succesvolle oefenmeester Piet Kivit
ziet de allesbeslissende confrontatie
tegen de Eindhovense dames met

vertrouwen tegemoet: „Zoals de
ploeg de laatste weken acteert, ge-
loof ik in een goede afloop. Nog een
keer zullen we helemaal tot op de
bodem moeten gaan".

# CarlaKleintjens was
met negen doelpunten
topscoorster. De
speelster van Hershi/V
en L wordt bij deze
actiefel op de huid
gezeten door Hellas-
vertegenwoordigster
Ingrid Wagner.

Foto: WIDDERSHOVEN

Beslissingswedstrijd tegen PSV om landstitel

Dames Herschi/V en L
moeten op herhaling

door ivo op den camp
GELEEN - Alsof de spanning de laatste weken al niet om te
snijden was. Terwijl handballend Nederland, afgezien van de
komende zaterdag te verspelen bekerfinales, op zijn lauweren
kan gaanrusten, moeten Herschi/V en L en PSV in de eredivi-
sie bij de dames nog eens aan de bak om in een onderling duel
uit te maken wie zich de nieuwe landskampioen mag noemen.
Op de slotdag van het seizoen 1989/90 versloeg de Geleense
ploeg in eigen hal zonder problemen Hellas (19-12), maar door-
dat PSV in Wognum titelhouder SEW definitief onttroonde
(12-14), moet een beslissingswedstrijd uitmaken wie de nieuwe
landskampioen wordt.

Omdat V en L. er al voor rust in
slaagde definitief afstand te nemen
van Hellas, werd de hoop al snel ge-
vestigd op landskampioen SEW.
Een zege van de Noordhollandse
ploegtegen PSV zou de titel immers
gisteren al in Geleen hebben doen
belanden. „Maar we wilden tijdens
de wedstrijd niet op de hoogte ge-
houden worden van de tussenstan-
denbij SEW-PSV", verklaarde spel-
bepaalster Nicole van Thor. „We
moesten eerst zelf winnen van Hel-
las".

sport

het weekeinde van...
een ludiek afscheid

door fred sochacki
SITTARD - Puffend en hijgend zat Paul Boels in dekleed-
kamer. Zijn blauwe kostuum met geel-groen rozet en gou-
den bondsspeld op de revers had plaatsgemaakt voor de
Fortuna-outfit. Met rugnummer zes en de schoenen van
Willy Boessen, scoorde de voorzitter na een eentweetje met
scheidsrechter Frans Derks de laatste keer voor Fortuna
Sittard. Geen daverende knal maar een ludiek doelpunt.
Geen daverend afscheid, maar geheel in de stijl van Boels.
Tussen 'zijn' jongens en het Fortuna-publiek. Geen uitge-
breide recepties, speeches en andere hoogdraverijen. Paul
Boels nam gewoon afscheid; zoals het hem betaamt. Een
bijzonder man die na dertien jaar opstapt als uitzonderlijk
voorzitter.

Alleen scheidsrechter Frans
Derks sputterde even. „Ze begre-
pen het scenario niet. Paul had
bij een gelijke stand de winnen-
de treffer moeten scoren. Zo was
het afgesproken. Maar ja, van-
daag de dag is het moeilijk iets te
regelen of af te spreken." Frans
Derks had problemen met de
veranderde tijden. Het superkor-
te broekje droeg de onpartijdige
nog, als rekwisiet uit een vervlo-
gen decennium. Het kost Derks
nu echter zichtbaar meer moeite
om het toegenomen aantal kilo's
in het stukje textiel gevangen te
houden. Het pedante stijltje, de
coupe soleil en iets te bruine be-
nen; kortom Frans Derks kwam
ook even gedag zeggen.

Afscheid Swift uit eredivisie
ROERMOND - Met een 18-16 (rust 6-6) nederlaag tegen UVG hebben de
dames van Holbox/Swift afscheid genomen van de eredivisie dameshand-
bal. Voor het duel tegen de Schiedamsen werden de oudgedienden Marjo
Smeets,Gertje van de Port, JoséTegelbeckers en Erika Verwer in de bloe-
men gezet vanwege het feit dat zij afgelopen seizoen de gehandicapte se-
lectie van Ilona Venema uit de brand hielpen.

Kasparov w
in politiek

LONDEN - Gary Kasparov T
het vertrouwen in GorbatjoV*.
president van de Sovjetunie, vv
ren. De wereldkampioen sch£
denkt dat hem niets anders rest*-
zelf een politieke partij op te la
ten. Kasparov bevestigde tegel
Britse krant 'The Observer' dijj
de Comunitische Partij de rug
toegekeerd. Hij zei bezig te zij
krachten te bundelen met eijj
politieke groeperingen in Moi I
om te komen tot de vorming!
een niet-communistische party I
De schaker gelooft niet dat Goi
jover in zal slagen de hervorm)
in de Sovjetunie op de juiste
voort te zetten. „Het wordt t(
democratisceh krachten in hel
lement te brengen. Met deze]
dent zal dat nooit lukken."

Golfer Ruud B
manifesteert zi
WATERLOO - Ruud Bos bè
langzaam maar zeker zijn draai
vinden in het Europese golfcii
In het weekeinde eindigdehij i'
Belgische Open op de 19e pi
Het Belgische Open werd ve!
send gewonnen door de Zweed
Sellberg. Hij had na vier ronde'
de Royal Golf Waterloo vier sM
voorsprong op de Welshman'
Woosnam en zes op de Arge<
Eduardo Romero. De Spanjl
José Maria Olazabal; vorige 4
winnaar op St Mellion, deeld*
yierde plaats met de Engelsl
Grant Turner.
Ruud Bos speelde in België j
stant met ronden van 70, 73, 74 e
slagen. Daarmee bleef hij net(
slag onder par. Chris van de Vj
de tweede Nederlander, gebrJ
in de eerste twee ronden met'
twee slagen te veel om de twee
terende ronden te mogen mcd
len.

Jeugdtoernooi
" VOERENDAAL - Ivo Afj
mans was de grote uitblinker
het regionaal jeugdtoernooi da
gelopen zaterdag op de banen
Golfclub Het Hoenshuis werd
speeld. De jeugdige golfer spe]
op zijn home-course een rondej
76 en realiseerde daarmee de W
bruto score van de ruim zestig \
nemers. Ook de longest-drive ej
verse andere prijzen sleepte AP|
mans in de wacht.
Uitslag bruto-score heren: 1. Ivo f>
mans 76. Dames: 1.Marcella Negers 8«
bleford: 1. Brad Jongen 45; 2. Sven J'
44; 3. Judith.Snijders 43."Longest f
Appelmans. Dames: Semijn. Nearest ï
Nijs. Dames: Negers.

Champagne
stond klaar

Wien Schmeitz: 'Ik heb er altijd in gelooft
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