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Politie
verhindert
lynchpartij

I^EERLEN - De Heerlense poli-
np eeft gisteravond een bewo-
mer van de Stadhoudersstraat, °eten beschermen tegen 150

" Een aantal toog
kapend met knuppels naar

j.n woning waar de man naar.nnen was gevlucht. De politie
rin cm *n verzekerde bewa-
Vnif. gesteld. Aanleiding voor de
°lkswoede was het feit dat de

een hond had opgehitst
£ r̂door deze een vrouw hadRoeten. Het slachtoffer moest
ke°L behandeling naar het zie-. nhuis. Verder had de man an-
K ren met een hamer bedreigd,
jegens de politie betreft het
l*r een 'langslepende kwestie.

het weer

g*NIG .
°*stp akke tot mati&e noord-se md voert vandaag
l% Ucht aan. Er is volop
Vj,.'? de temperatuur loopt
Hn b. Ag °P tot circa 22 Sra", Ven Frankrijk en Zuid-
'"Htaf ontstaan vandaag
'kw'e onweersbuien. Er is een
*üid kans dat het uiterste

11 Van Limbur& in de na_
Waa* s en vanavond ook een
Voo. elijke bui kri^t-
treff actuele informatie be-

het weer in Limburg< " u bellen 06-91122346

fc>AAG:
X'°P: 05.37 onder: 21.37yan op: 03.38 onder: 17.55

P' °5-36 onder: 21.38aa°P: 03.56 onder: 19.27-

Londen vestigingsplaats Oosteuropese ontwikkelingsbank

Van den Broek steunt
verkiezing van Attali

DEN HAAG - Minister Van den
Broek vah buitenlandse zaken legt
zich neer bij de keuze van de Frans-
man Jacques Attali als voorzitter
van de Oosteuropese ontwikke-
lingsbank. Ook stemt hij in met
Londen als vestigingsplaats van de
bank.

Van den Broek zei dit bij aankomst
op Schiphol vanuit Dublin, aldus
een woordvoerder van zijn ministe-
rie. Daarmee is een eind gekomen

aan het maandenlange touwtrekken
en lobbyen rond de bank. Neder-
land h'd Amsterdam als vestigings-
plaats en oud-minister van finan-
ciën Onno Ruding als directeur
voorgesteld.

Zaterdag werden op een vergade-
ring van hoge ambtenaren van bui-
tenlandse zaken en financiën in Pa-
rijs de meningen over de verschil-
lendekandidaturen gepeild. De pei-
lingen, die geen geldigheid van
stemming hadden, vielen in grote
meerderheid uit ten gunste van At-
tali en Londen. Toen Mexico voor-
steldete constateren dat sprake was
van een consensus ten gunste van
Londen, maakten alleen Nederland
en België een voorbehoud.
Van den Broek toonde zich verbol-
genover het onderonsje van de 'gro-
te' Europese mogendheden. Frank-
rijk en het Verenigd Koninkrijk
spraken tijdens het overleg van de

groep van zeven rijke westerse geïn-
dustrialiseerde landen (waaronder
Italië en de Bondsrepubliek), af dat
president Francois Mitterrands ad-
viseur JacquesAttali de bankpresi-
dent moest worden en dat de zetel
in Londen diende te worden geves-
tigd.
„De vier groten moeten zich realise-
ren dat een dergelijke handelswijze
niet aanvaardbaar is en tot spannin-
gen met de overige lidstaten kan lei-
den", aldus de minister.

Die kleinen - Nederland, België,
Luxemburg, Portugal, Spanje,
Griekenland en Denemarken - had-
den zich op èen vergadering van de
ambassadeurs van de Twaalf bij de
EG in Brussel, vorige week, verzet
tegen de oprichtingvan de bank, uit
ongenoegen over het Frans-Engelse
akkoordje. Dat de kleinen zo snel
zijn uiteengevallen, is voor minister
Van den Broek buitengewoon te-
leurstellend.

VVD-leiders
roepen om
val kabinet

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De VVD-kopstukken
Frits Bolkestein en David Luteijn
hebben zaterdag geroepen om spoe-
digeval van het kabinetvan CDA en
PvdA. Volgens Bolkestein, politiek
leider en fractievoorzitter in de
Tweede Kamer, moet vooral het be-
leid van minister Pronk (Ontwikke-
lingssamenwerking) scherp worden
afgekeurd.
Bolkestein haalde zaterdag op het
WD-congres in Zwolle scherp uit
naar PvdA-minister Pronk, die tij-
dens een recent bezoek aan Indone-
sië het graf van oud-president Soe-
karno bezocht. Dat bezoek was een
'passend gebaar', zei Bolkestein te-
genVVD'ers die meenden dat zo de
Nederlandse oud-Indië-strijders
werden gekwetst. „Maar niet Pronk,
maar de minister-president of de
minister van Buitenlandse Zaken
had dat moeten doen. Pronk ver-
geet zijn plaats. Ik ben het ermee
eens als gezegd wordt dat Pronk be-
hoort af te treden, maar ik gaverder:
dit hele kabinet hoort af te treden."
Ook de voorzitter van de liberale
fractie in de Senaat, Luteijn, riep
om het spoedige vertrek van de hui-
dige .coalitie: „Aan dit socialistisch
gekleurde kabinet moet zo snel mo-
gelijk een eind komen". Luteijn ver-
weet en passant D66 'modieus links
opportunisme.

# Zie ook pagina 3

Peiling: lon Iliescu
grote overwinnaar

BOEKAREST - De Roemeense in-
terim-president lon Iliescu heeft bij
de presidentsverkiezingen gisteren
83 procent van de stemmen be-
haald, aldus een opiniepeiling van
het Westduitse bureau INFAS en
het Roemeense IRSOP. „Op basis
van deze resultaten ben ik ervan
overtuigd dat hetFront devolgende
regering zal vormen", aldus premier
Petre Roman.
Het Front zou ook de parlements-
verkiezingen hebben gewonnen
met 66 procent. De liberale presi-
dentskandidaat Radu Campeanu
zou 11 procent van de stemmen krij-
gen, en lon Ratiu van de Nationale
Boerenpartij zes procent. Voor het
onderzoek zijn 16.000 kiezers onder-
vraagd in 252 stembureaus in heel
het land.
De verkiezingen in Roemenie ver-
liepen overigens rommelig, maar
zonder geweld en geven volgens de
eerste schattingeneen zeer hoge op-
komst te zien. Veel stemlokalen

kunnen de grote stroom kiezers
nauwelijks aan en daarom is beslo-
ten om de stemlokalen langer open
te houden dan de geplande slui-
tingstijd van 23 uur.

Buitenlands
beleid EG niet

op één lijn
Van onze correspondent

BRUSSEL/PARKNASILLA - De
EG-landen willen politiek nauwer
gaan samenwerken, maar vooral de
grotere landen voelen er weinig
voor om hun zelfstandigheid op het
gebied van de buitenlandsepolitiek
uit handen te geven. Dat bleek dit
weekeinde tijdens informeel beraad
van de EG-ministers van buiten-
landse zaken in het lerse dorpje
Parknasilla.

Minister Van den Broek zei dat de
meeste landen wel vinden dat de
twaalf behalve hun economisch en
monetair beleid ook hun beleid op
buitenlands-politiek en veiligheids-
gebied moeten harmoniseren. Daar-
bij zou de Europese Commissie als
dagelijks EG-bestuur initiatieven
moeten kunnen nemen. Maar vooral
de groten zijn daar niet voor in.

Palestijnen gedood bij aanslag man en ingrijpen leger

Bloedbad in Israël
Van onze correspondent

TEL AVIV - Dertien Pales-
tijnen zijn gisteren gedood bij
de hevigste uitbarsting van ge-
weld in Israël en de bezette ge-
bieden sinds de Palestijnse
opstand 29 maanden geleden
begon. Meer dan driehonderd
mensen raakten gewond, van
wie velen er ernstig aan toe
zijn.

Zeven van de doden vielen als ge-
volg van een terreuractie van een 21-
-jarige Israëlische man, die gister-
ochtend vroeg het vuur opende op
een groep Palestijnse arbeiders in
Rishon Lezion, een zuidelijke voor-
stad van Tël Aviv. De overigen wer-
den doodgeschoten in de loop van
de dag, bij botsingen tussen het le-
ger en uitzinnige bewoners van de
bezette gebieden. In de Gazastrook
en een groot deel van de Westelijke
Jordaanoever geldt tot nader order
een uitgaansverbod en de pers heeft
er geen toegang.

De ernstigste ongereldheden deden
zich voor in de Gazastrook, waar de
zeven bij de terreuractie gedode Pa-
lestijnen vandaan kwamen. De
slachtoffers behoorden tot de dui-
zenden mannen uit de bezette ge-
bieden diezich dagelijks in de vroe-
ge morgenuren bij de toegangswe-
gen naar Tel Aviv verzamelen in de
hoop te worden opgepikt door Is-
raëlische koppelbazen of aanne-
mers.

De 21-jarige Israëli benaderde een
groep werkzoekenden langs de kant
van de weg in Rishon Lezion. Ge-
stoken in een legerjas en met een
Galil-automatisch geweer aan zijn
schouder eiste hij de identiteitsbe-
wijzenvan de Palestijnen ter inzage.
Nadat de mannen nietsvermoedend
aan het verzoek gevolg hadden ge-
geven en op de grond waren gaan
zitten, schoot de 'militair zijn maga-
zijn leeg op de groep. Het resultaat
was een bloedbad. De dader ging er-
van door in de auto.van een van de
Palestijnen, maar kon na een uur
worden aangehouden.

" Medisch personeel bij de slachtoffers van de terreuractie,

Motieven
Over de motieven van de man, een
inwoner van Rishon Lezion die vol-
gens de politie een psychisch onsta-
biele indruk maakte, bestond gister-
avond nog weinig duidelijkheid. Hij
is in december 1988 na een carrière
van anderhalfjaar uit het leger ont-
slagen. Vier maanden van zijn
diensttijd bracht hij door in de ge-
vangenis. Het Galil-geweer was van
zijn broer, een dienstplichtig sol-
daat diemet verlofthuis was. De da-
der zou een dagvoor de terreuractie
problemen hebben gehad met zijn
vriendin en met zelfmoord hebben
gedreigd. Hij vertelde de politie ook
dat hij als kind seksueel was mis-
bruikt door een Arabier en dat hij
geen spijt heeft van zijn daad.

Het bloedbad in Rishon Lezion
heeft reacties van afkeuring opge-
roepen in alle schakeringen van het
Israëlische politieke leven. Meer
dan vijftig vooraanstaande Pales-
tijnen gingen als protest in honger-
staking en eisen onder meer een
spoedzitting van de Veiligheids-
raad.

Aan de wandel
met een tijger

HOUTHEM - Alsof ze met een
kat op stap is, loopt ze rond in de
tuin van het bejaardentehuis
'Avondvrede' in Houthem. An-
neke van Ham wandelt met haar
vijfjarige tijger Maleisia tussen
de senioren om te bewijzen dat
het beest zo mak is als een lam-
metje. Aan de 'avondvrede' van
de bewonersvan het tehuis komt
een ruw einde, als ze horen dat
zon gevaarlijk beest op bezoek

is. Anneke probeert ze tevergeefs
gerust te stellen. In een omme-
zien is de tuin grotendeels verla-
ten.
Maleisia komt uit het Safaripark
in Tuddern, maar is al enkele ja-
ren het trouwe huisdier van de
Sittardse. „Ze doet echt niets en
is heel lief', zegt ze. „Ik vertroetel
haar als een kind. 's Avonds ligt
ze gewoon op de bank in de huis-
kamer."
„Maar bijt ze dan niet," vraagt
iemand. „Nee hoor, wees maar
niet bang, haar lievelingshapjeis
maatjesharing".

" Anneke van Ham en haar vriend maken samen met tij-
ger Maleisia de tuin van bejaardenhuis Avondvrede 'on-
veilig. Foto: WIDDERSHOVEN

Slachtoffer
steekpartij
overleden

HEERLEN - De 30-jarige N. R. is
zaterdagochtend overleden aan de
verwondingen die hij vrijdag had
opgelopen bij een steekpartij.

Omstreeks 20.40 uur werd hij toen
voor zijn woning aan de Vossekuil
in Heerlen door drie mannen neer-
gestoken. De daders zijn voort-
vluchtig.

De politiekorpsen uit de regio heb-
ben een 25-koppig recherchebij-
standsteam geformeerd.
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FIOD jaagtop zwarte melk

(ADVERTENTIE)

Pluk de hoge^^^KM
lente-rente / OT/fr^
bij de Loj^oTl

Pancratiusbank7^^-~7
een bijzonder aanbod alléén in
deperiode van 17 t/m 31 mei 1990
slechts één jaar vast.
- inleg minimaalf 1000,-
- storten:

" kontant op alle kantoren van de Pancratiusbank;
" op girorek.nr. 1049670 t.n.v. de SNS Bank -Pancratiusbank;
" op bankreknr. 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.

i 1 1

(ADVERTENTIE)

8 710404 400017

Kom vandaag naar
de GEULHAL

Gratis Meubelen?
de kans is er!

zie pag. 3
gratis entree

open van 14 -22 uur

(ADVERTENTIE)

DIT IS ONGELOOFLIJK!!!a Groot
assortiment
herenjacks
in vele kleuren en modellen

49,50AHENDRIKS JJESktextielA<|H
GJCAWTISCMCItOOTWKW-UITmENLACEIiUJZDi! | ff

Heerlen, Schelsberg 88. Tel. 045-721124
Sittard, Brugstraat 1. Tel. 04490-15656

■ BEDRIJFSWAGENSHOW I
Alle modellen worden in de k^mpSL WÊÊ^Wêcentrale hal tentoongesteld. 4H£ wSÊ WÊLeasing en financiering mo- **"*B^ W^L WÊ
MITSUBISHI - N.1.8.M. HEFTRUCK
PEUGEOT - RENAULT - TOYOTA

I Autoparc Maastricht is gelegen in Randwyck,
I wijk 29, langs autoweg Maastricht-Eijsden



Bij afscheid als jurylid muziekbond

Prijs blaasmuziek
voor Joop Laro

HORN - Bij zijn afscheid als
jurylid van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschap-
pen heeft Jean-Pierre (Joop)
Laro afgelopen zaterdag de
Prijs van de Limburgse
Blaasmuziek ontvangen.
Laro kreeg deze hoogste Lim-
burgse onderscheiding op
het gebied van de blaasmu-
ziek tijdens de algemene le-
denvergadering van de mu-
ziekbond in de Horner Hof in
Hom. Bovendien werd het
scheidend jurylid tot erebe-
stuurslid van de Federatie
van Katholieke Muziekbon-
den (FKM) benoemd en
kreeg hij de Gérard Boedijn-
legpenning van de SONMO,
het overkoepelend orgaan
van de Nederlandse blaasmu-
ziek.
In zijn toespraak roemde bonds-
voorzitter Theo Rongen de grote
verdiensten van Laro voor de
blaasmuziek in het algemeen en
de Limburgse blaasmuziek in
het bijzonder. „Bijna 37 jaar
heeft u aan de wieg gestaan van
de ontwikkelingen, die de blaas-
muziek heeft doorgemaakt", al-
dus Rongen. „Naast een groot
vakmanschap heeft u steeds een
grote maatschappelijke geënga-

geerdheid aan de dag gelegd. U
was de diplomaat, de didacticus
en de constante factor van ieder
juryteam." Ook voorzitter Henk
Roels van de FKM, secretaris
Blokdijk van de SONMO en
voorzitterBert van de Weijer van
het WMC lieten zich in lovende
woorden uit over de heer Laro en
de betekenis, die hij voor de
blaasmuziek heeft gehad.
In zijn dankwoord zei het schei-
dend jurylid trots te zijn op de
hoge Limburgse onderschei-
ding, die „na twee volbloed Lim-

burgsers (Jean Claessens en
Toon Creusen, red.) nu terecht
was gekomen bh' een Limbra",
daarmee doelend op zijn Lim-
burgse moeder en Brabantse va-
der. „Dit is een kroon op het
werk in het Limburgse", aldus
Joop Laro, die op het einde van
zijn toespraak zeer geëmotio-
neerd zijn dankuitsprak voor het
medeleven, dat hij in verband
met deziekte van zijn vrouw, da-
gelijks uit de kringen van de
Limburgse blaasmuziek mag
ontvangen.

" Joop Laro ontvangt uit handen van Theo Rongen de
Prijs Limburgse Blaasmuziek.

Negende van Beethoven
kroon op LSO-seizoen

HEERLEN - Met een uitvoering
van Beethovens Negende Symfo-
nie zette het Limburgs Sympho-
nie Orkest' afgelopen weekeinde
een glanzend-muzikale kroon op
de serie abonnementsconcerten
van het seizoen '89-'9O - althans
in onze provincie; de laatste van
vier Negende-uitvoeringen gaat
morgen nog in Hasseit.
In Salvador Mas Conde's inter-
pretatie van de 'Sinfonie / mit
Schluss-chor, über Schillers ode:
an die Freude / für groszes Or-
chester, 4 Solo und 4 chor-stim-
men / componirt und / Seiner Ma-
jestat dem König von Preuszen /

Friedrich Wilhelm 111 / in tiefster
Ehrfurcht zugeeignet / Von / ludT
wig van Beethoven / 125ste Werk'
(zoals de dove maestro zelf boven
de partituur geschreven had),
was niets te bespeuren van enige
plechtstatigheid, al zou die van-
wege de vele optredens van Mas
Conde bij onze oosterburen en de
vervanging op relatief korte ter-
mijn van het 'overwerkte' conser-
vatoriumkoor door een Duits
koor verklaarbaar geweest zijn.
Anderzijds hield de uit Barcelona
afkomstige dirigent zijn zuidelijk
temperament volledig in toom.
De vrijdagavond nu eens goed
gevulde Heerlense schouwburg-

zaal kreeg zodoende een stilis-
tisch verantwoorde en vooral
soepel lopende uitvoering van de
Negende te horen. Het romanti-
sche karakter van het eerste deel
klonk nergens té en in het puntig
gespeelde scherzo contrasteerde
hoorbaar het 'landliche' trio,
waarbij de eerste hoornist mid-
dels een fraaie solo afrekende
met wat Beethoven hem op die
plaats in zowel de Eroica als de
Achtste had aangedaan. Uiter-
aard nam de uit zijn hoofd dirige-
rende Mas Conde het tempo van
het adagio een fractie langzamer
dan gebruikelijk is, maar van
enig verlies van spanning was in

dit zeer zangerige deel geen spra-
ke; het klonk als in één grote mu-
zikale boog. Het slotdeel dat on-
danks de 'Freude'-uitbarstingen
veelal te ceremonieel gebracht
wordt, kreeg hier een vlotte en
bijna lichtvoetige verklanking,
waarbij de eendrachtige muzika-
le samenwerking van de solisten
(Ingrid Kappelle, Yvonne Schif-
felers, Hubert Delamboye en
Huub Claessens), het Philharmo-
nischer Chor Siegen en het LSO
opvallend was, al sloeg de balans
van het bijna honderd geschool-
de stemmen sterke koor o.a. van-
wege de in verhouding te kleine
tenorengroep te veel door naar de
sopranenkant.

Afgaande op het langdurige ap-
plaus heeft Mas Conde c.s. met
deze glanzende uitvoering onge-
twijfeld de juiste snaar getroffen.

peter p. graven

exposities

Praagse
bevrijding

HEERLEN - In de Stads-
schouwburg van Heerlen loopt
momenteel een expositie met
foto's, affiches en politieke spot-
prenten, die de titel 'Praagse be-
vrijding in beeld' heeft meege-
kregen. De foto's zijn gemaakt
tijdens de politieke omwente-
ling in Praag door beroeps- en
amateurfotografen. De spot-
prenten van beeldend kunste-
naar Vladimir Jiranek stammen
uit de tijd van onvrijheid en cen-
suur. De affiches werden tijdens
de opstand- en stakingsperiode
verspreid. De expositie loopt tot
21 juni en kan bezocht worden
tijdens de openingsuren van de
kassa en bij bezoek aan voor-
stellingen in de Stadsschouw-
burg.

Roumen in De Nor
HEERLEN - De uit Heerlen af-
komstige kunstenaar André
Roumen toont tot en met 16 juni
grafiek en schilderwerk in gale-
rie de Nor, Geerstraat 302. De
tentoonstelling heeft als titel
'Bewegen. 'Bewegen is leven',
is de opvatting van de kunste-
naar en die komt duidelijk in
zijn kleurig, speels en verras-
send werk naar voren.

Bartelet en Goes
exposeren
in Beek

BEEK - In het Gemeentehuis,
Raadhuisstraat 9 wordt tot en
met 15 juni een expositie gehou-
den van Hans Bartelet en Stan
Goes. Bartelet toont beelden.
Goes laat een aantal verrassen-
de collages zien, die naar aanlei-
ding van een reis door Indonesië
gemaakt werden. Openingstij-
den maandag tot en met vrijdag
van 8.30-12.30 uur, maandag en
donderdag van 13.30-17.30 uur
en zondag van 14-17 uur.

'Artique' nieuwe
galerie in Beek

BEEK - Aan de Pr. Mauritslaan
105 in Beek is een nieuwe gale-
rie, genaamd Artique, geopend.
Naast een maandelijkse exposi-
tie van wisselende kunstenaars
zal er permanent een collectie
exclusief glas te bezichtigen
zijn. Tot en met 18 juni expo-
seert de" heer Pasmans moderne
werken in glas en lood. Tevens
exposeert de Canadese kunste-
nares Allice Prior doorlopend in
'Artique' met stone- ware kunst-
objecten en gebruiksvoorwer-
pen.

kunst/videospoor

Fries orkest geweerd
uit Concertafdeling

HORN - Tijdens de algemene le-
denvergadering van de Limburg-
se Bond van Muziekgezelschap-
pen maakte bondsvoorzitter
Rongen bekend, dat het Frysk
Fanfare Orkest niet zal mogen
deelnemen aan de wedstrijd in de
Concertafdeling van de LBM.
Deelname van dit uit muziekstu-
denten en afgestudeerde musici
bestaande gelegenheidsorkest
zou oneerlijke concurrentie bete-
kenen voor de Limburgse verenij
gingen, die met name qua bezet-
ting (o.a. de inzet van beroepsmu-
zikanten) met handen en voeten
aan concoursreglementen zijn
gebonden. i
Dit standpunt is om die reden
merkwaardig te noemen, omdat
Rongen en zijn bestuur er al jaren
naar streven, ook verenigingen

uit andere bonden en federaties
naar de wedstrijd in de Concert-
afdeling te lokken. Dit om de ver-
nieuwende impulsen, die van
deze wedstrijd uitgaan, zich op
bredere schaal te laten voltrek-
ken. En natuurlijk ook om de
wedstrijd interessanter te maken
voor het publiek, zeker gezien de
geringe animo die de Limburgse
topkorpsen aan de dag leggen om
met elkaar in het strijdperk te tre-
den. Zo werden in het verleden
ook buitenlandse (Spaanse)
korpsen gepolst naar hun interes-
se.
Van een ongelijke behandeling
van Limburgse korpsen ten op-
zichte van niet-Limburgse ver-
enigingen is bovendien niet al-,
leen in de concertafdeling spra-
ke. Ook bij andere evenementen- het Wereld Muziek Concours

bijvoorbeeld of de Nationale
kampioenswedstrijden - kan
worden gesproken van oneerlijke
concurrentie, omdat elders in Ne-
derland of in het buitenland nau-
welijks (geen enkele) controle op
het ledenbestand van de vereni-
gingen wordt uitgeoefend.

„Het openbreken van de regle-
menten om ook orkesten als het
Frysk Fanfare Orkest aan de
wedstrijd te laten meedoen kost
tijd", is desondanks de opvatting
van Rongen, zelf de drijvende
kracht achter de Concertafdeling
en grote voorstander van het af-
schaffen van concoursreglemen-
ten, die de .muzikale ontplooiing
van de blaasmuziek in de weg
staan. „Dat proces van versoepe-
ling is noodzakelijk en zal in de
toekomst ook gerealiseerd wor-
den. Op dit moment zijn we ech-
ter nog niet zover." Een opmerke-
lijke uitspraak van de voorzitter
van een bond, die er prat op gaat
een voortrekkersfunctie binnen
de Nederlandse blaasmuziek te
vervullen.

jos frusch

MAANDAG
Z/w: I KNOW WHERE lM GOING (1945 -GB)
15.20- 16.50 uur - 90 min - Nederland 1

Voor de eigenzinnige Joan Websier
staat vast dat zij een rijke man trouwt.
Ze meent de ware Jacob gevonden te
hebben in een bewoner van de Hebri-
den...

MASK (1985-VS)
20.20- 22.25 uur-125 min - Nederland 1

Het gezicht van Roy 'Rocky' Dennis is
ernstig misvormd door een zeldzame
ziekte. Zijn moeder Rusty heeft het
moeilijk na haar scheiding, maar toch
steunt zij haar zoon zoveel mogelijk. Zij
zoekt echter een uitvlucht in drugs...

EIN UNGLEICHES PAAR (D)
22.10 - 23.50 uur- 100 min - Veronique

Vera is een succesvol mode-ontwerp-
ster van middelbare leeftijd. Haar min-
naar Carlo is een dertiger, minder suc-
cesvol, want hij heeft geen baan en is
daardoor volledig afhankelijk van Vera...

EVERY BREATH YOU TAKE (GB)
22.50 - 23.55 uur - 65 min - BRT 1

Als na de echtscheiding van Imogen het
leven weer zin krijgt, met haar bloeiende
zaak en een nieuwe man, wordt het ge-
luk opnieuw verstoord als haar 13-jarig
zoontje plotseling ziek wordt...

LA CITADELLE/EL LAKAA (1988 - AL-
GERIJE)
23.00- 00.35 uur- 95 min - Duitsland 1

Als vondeling is de jonge Kaddour in
een dorp opgegroeid. Hij verlangt naar
een vrouw. Hij beseft niet wat er op hem
afkomt als zijn pleegvader aankondigt
dat hij hem zal uithuwelijken...

DINSDAG
WHO DARES WINS (1982 - GB)
20.25 - 22.35 uur - 130 min - Veronique

Een anti-atoombomorganisatie wil de
Amerikaanse ambassade in Londen be-
zetten om als tegenprestatie een onder-
zeebootbasis in Schotland te laten op-
doeken...

THE BRIDGE OF ADAM RUSH (1974 -VS)
15.20- 16.05 uur - 45 min - Nederland 1

De verhouding tussen Adam en zijn
stiefvader is niet goed, totdat een kudde
dieren moet worden afgeleverd.

TEN (1979-VS)
21.55 - 00.05 uur - 130 min - Veronique

Een getrouwde componist wordt verliefd
en stelt alles in het werk om met de
vrouw in contact te komen...

THE HITCHER (1986 - VS)
22.00- 23.30 uur - 90 min - Nederland 2

Jim Halsey weet niet wat hem boven het
hoofd hangt als hij in de vroege och-
tenduren een lifter meeneemt. John Ry-
der, de lifter, vertelt hem dat hij een mes
bezit, die dag al een moord gepleegd
heeft en van plan is nog iemand om te
brengen...

DONDERDAG
BABY...SECRET OF THE LOST LEGEND
(1985-VS)
15.30- 17.00 uur - 90 min- Nederland 2

George Loomis - verslaggever - en zijn
vrouw Susan - zoöloge -zijn op expedi-
tie in Afrika. Diep in het oerwoud komen
ze oog in oog te staan met een bronto-
saurus-familie...

ON GOLDEN POND (1981 - VS)
20.10- 22.00 uur - 110 min - Nederland 2

Norman en Ethel Thayer brengen de
jaarlijkse zomervakantie door in hun
houten bungalow aan de oever van een
meer in New England. Ze krijgen be-
zoek van hun dochter die haar vriend en
zijn zoontje Billy meebrengt...

TOD IM REGENWALD (1985 - D/BRA)
23.30 - 01.10 uur - 100 min - Duitsland 2

Machado, een Braziliaanse onderne-
mer laat in zijn expansiedrift, in het
Amazonegebied een dorp van een In-
dianenstam afbranden en de bewoners
doden...

ZATERDAG
Z/w: ON THE TOWN (1949 - VS)
16.00- 17.35 uur - 95 min - BRT 1

Drie Amerikaanse soldaten brengen
een verlof van 24 uur door in New Vork.
Met Gene Kelly en Frank Sinatra.

EASY PREY (1986 - VS)
20.25- 22.00 uur - 95 min - BRT 1

Met het smoesje dat hij haar een carriè-
re als fotomodel kan bezorgen, laat een
16-jarig meisje zich ompraten door een
man die haar meeneemt in zijn auto.

9½ WEEKS (1986-VS)
22.10- 00.05 uur -115 min - Nederland 2

Blonde Elizabeth is gescheiden en gef-
rusteerd op het gebied van seks. Dan
ontmoet zij John met wie zij op een on-
gewone manier de liefde bedrijft...

SKYJACKED(I972-VS)
22.15- 23.55 uur- 100 min -Duitse

Een Amerikaanse gezagvoerder*gedwongen, door een bomdreigW !
dens een binnenlandse vlucht, "Alaska te vliegen. Daarbij komt nofl
een slecht-weer-landing bijna tot
ramp leidt...

TAXI DRIVER (1976-VS)
22.20 - 00.10 uur - 110 min - Veronifl'

Travis Bickle is ervan overtuigd *>L
wereld vol geweld is en wil zich *gelden. Hij trekt de stoute schoenen"
en ko<jpt een enorm wapenarsenaa ■

REARVIEW MIRROR (1984 - VS)
00.15 - 01.55 uur- 100 min - Nederla^Jerry Sam Hopps is een agress'

psychopaat. Hij ontsnapt uit de 9ep
genisen steelt samen met zijn nee'
auto. In die auto ligt echter een t>aD'
slapen...

THE MAN WHO LOVE CAT DANC 11*
(1973-VS)
23.55-01.45 uur- 110 min- Duitsl^Catharine, de jonge vrouw vaP. jboer, raakt als zij thuis wegloopt ij1.macht van treinrovers. Op de v"£

voor de achtervolgers worden Ca*3

en de aanvoerder verliefd...

recept
Asperges a
la Polonaise
Benodigdheden voor 4 personen:
IV2 kg asperges, 3 eieren, 10 g peter-
selie, 4 sneetjes witbrood en 150 g
boter of margarine.

Schil de asperges dun van onder het
kopje naar beneden. Doe de schillen
onder in een wijde pan met ruim
koud water. Daarover een schone

theedoek en daarop de asperges leg-
gen. Voeg een snufje zout toe en de
asperges afhankelijk van de dikte jn
15-20 minuten gaar.

Kook de eieren in ruim 8 minuten
hard. Laat ze onder koud water
schrikken, pel ze en hak ze heel fijn.
Haak ook de peterselie fijn en meng
deze door het fijngehakte ei.
Droog de sneetjes witbrood zonder
korstjes op een bakplaat in een
lauwwarme oven en wrijf ze daarna

door een zeef tot kruim.
Smelt de boter en laat lichtbruin
kleuren. Bak hierin het broodkruim
goudbruin.
Haal de asperges uit het kookvocht
en laat ze goed uitlekken op een
schone doek of een treef. Leg ze
daarna op een schaal, strooier in het
midden als een soort band het
eimengsel over en daarover het ge-
bakken broodkruim.

hub meijer

videospoor

Van maandag 21 tot en met zondag 27
mei 1990

Z/w: alleen in zwart/wit

VRIJDAG
THE RED SHOES (1948 - GB)
15.20-17.30 uur-130 min- Nederland 1

Vicky Page is een veelbelovend, aanko-
mend talent bij het beroemde balletge-
zelschap van Lermontov. Het jonge
meisje wordt heen en weer geslingerd
tussen haar liefdevoor haar leraar en de
romantische componist Craster...

THE LAST DAYS OF POMPEII (1935 -VS)
15.35 - 17.15 uur - 100 min - Duitsland 1

Pompeii wentelt zich in weelde en is
dronken van macht. Een hoefsmid, die
weet op te klimmen tot kampioen der
gladiatoren is ook al bezeten van geld
en macht. Maar dan daalt de vloek van
de Vesuvius neer over de stad...

MOONFLEET(I9SS-VS)
16.31 - 17.54 - 83 min - Nederland 2

De 11-jarige John Mohune is op zoek
naar Jeremy Fox. Hij heeft een brief van
zijn moeder die hij haar moet overhandi-
gen.De twee worden hechte vrienden...

BORN AMERICAN (1986 - VS/FIN)
20.00 - 21.30 uur - 90 min - BRT 1

Drie Amerikanen steken tijdens een
jachtpartij in Lapland per ongeluk de
Russische grens over. Ze worden daar
verborgen gehouden door een dorps-
meisje...

SPACEBALLS (1987 - VS)
20.15- 21.50 uur - 95 min - Duitsland 1

ZONDAG
AFSCHEID (1989-NED)
21.08-22.00 uur-112 min - Nederla^Aleida Hartstra is 29 jaar, arts en

een opleiding voor humane'
geestelijk raadsvrouw. Ze heeft tè%
mie en weet dat ze niet lang meef
ven heeft. De film laat zien hoe Tim
wust afscheid van het leven, haaf'"
lic en haar vrienden neemt...

Oplossing van zaterdag
Horizontaal: 1. (rijk)shot(el); 4. 1
waarts; 7. af-breker; 9. top-hit; 11- ral
eerder; 12. op-U.S.; 13. leugen; 14. oP
fer; 16. harpiste; 20. liefde; 22. FA
tui(n); 23. grabbel-ton; 25. hop-man;'
doorslag; 27. hof-meester; 28. eend-
Verticaal: 1. hof-dame; 3. terug; 4-JBkennis; 5. water; 6. tribune; 8. radio(a c'
teit); 10. proef; 15. half-broer; 17. alt-5,'
18. priem; 19. (klein)eland(en); 21 " °"baan; 23. gonje; 24. lesje.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. haardroogtoestel; 4. blaas-
instrument; 7. bepaald onderricht; 9. per-
soonlijk vnw.; 11. vallei; 12. uitroep; 13.
doortochtgeld; 15. zoogdier; 16. meelspijs
in staafjes; 19. walkant; 20. oude lengte-
maat; 21. roofdier; 26. gesteente; 27.
sneeuwschaats; 28. voorzetsel; 29. stijging
van de waterstand; 31. senior (afk.); 32.
groot visnet; 34. drank; 35. verfstof.

Verticaal: 1. bliksemschicht; 2. "„(
(afk.); 3. bittere afgunst; 4. doordring
van toon; 5. rund; 6. herkauwend d r̂ >
uiting van vrolijkheid; 10. deel v.e. tahj :.
pijp; 12. slaghout bij tafeltennis; 14- "L.
bediende; 15. kaartenboek; 17.
vloeistof; 18. alvorens; 21. insekt; 22- fwoord; 23. onduidelijk; 24. houthak**..
bijl; 25. gewelddadig heerser; 29. ver^nen; 30. onderdeel v.e. 'tennispartij; 3«-
-deze wijze; 33. voorzetsel.
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Schepen
eis verzachtten de Sovjets hun
kru' V°0r een verifieerbaar aantal
pc Raketten aan boord van sche-
de Vereengekomen werd dat bei-
pe SuPermachJen 880 van deze wa-
len noSen hebben. De Amerika-
<lez ebben momenteel 300 vane raketten aan boord van hunnarineschepen.

terdmeningsverschillen werden za-
lto^Smiddag, kort voor de aange-
en t i

gde Persconferentie, per brief
t

f°on biJgelegd. Sjevardnadze
ket S}e een nieuwe Amerikaanse ra-
Ken'h Tacit Rainbouw (Stille Re-
Va jje S) onder het verdrag te laten
na d. " Baker wenste dat niet en pas
ket nns uitle6Per brief' dat dezera-
t'on ï

geschikt is voor conven-
r6n ele ladingen, konden beide he-
éé„ ereldkundig maken dat ze opr n 4in zaten.

'Drugstunnel'
blootgelegd

qouglas/washington -
een ,ij?erikaanse douane heeft
dekt meter lange tunnel ont-
Stn

l drugs werden ge-
VP° keld tussen Mexico en de
loont

mgde Staten. De tunnel
het TVrva.n een luxe woonhuis in
een ,xicaanse Agua Prieta naar
tet Pakhuis in Douglas, Arizona,
In °Ver de Amerikaanse grens.
VanVnrband met de ontdekking
len tunnel zijn twee Amerika-
t6g ?n twee Mexicanen gearres-
bou ol6ens de politie heeft de
ged Van de tunnel zes maanden
ge jpurd en vier miljoen gulden

Discussie voorzitter
VVD niet verstomd

an °nze parlementsredactie

?EN HAAG - De discussie bin-
k«n de VVD over de politieke
va srs yan de partij en de positie
i 8

n voorzitter Leendert Ginjaar
verstomd. Binnen

tya h wordt allerwege ver-
het idat Ginjaar over enige tijd
sm Vf ruimt voor een Profes-onele voorzitter, die de partij-
Oowl.isatie krachtig aanpakt,
sip komt er een nieuwe discus-
rJe °ni^ over de hoofdlijnen van
lenP° koers van de libera-

e algemene ledenvergadering
VPh VVD in Zwolle betuigde
u JJpagnachtsteun aan het partrj-
"estuur, dat onder heftigekritiekas komen te liggen na de val«n Joris Voorhoeve als fractie-

Een motie om het
rat 1

estuur tÜdeHJk onder cu-
na u te stellen> werd vriidag-cht met grote meerderheiderworpen Maar op de tweede
u, _>van het congres, zaterdag,werd duidelijk dat het WD-be-

stuur in eigen kring zwaar aan
prestige en gezag heeft ingeboet.
Bij de vele huishoudelijke onder-
werpen moest het partijbestuur
zaterdag telkens moeizame com-
promissen sluiten met vertegen-
woordigers van de partij-afdelin-
gen. Zo werd er lang onderhan-
deld over een contributie-verho-
ging van gemiddeld 100 naar 115
gulden en de verdeling van dat
geld.
Ook werd er achter de schermen
pas na lang touwtrekken een
compromis bereikt over een
nieuwe discussieronde over de
politieke koers van de VVD. In
maart volgend jaar zal de VVD-
achterban zich tijdens een extra
congres uitspreken over de
hoofdlijnen van het partijbeleid;
allerlei geplande activiteiten om
de 'inhoudelijke discussie' bin-
nen de WD te verdiepen wor-
den daarvoor opzijgeschoven.

Toegejuicht
Partijvoorzitter Ginjaar werd za-
terdag luid toegejuicht door het

kleine aantal VVD-vertegen-
woordigers dat tot het einde van
het congres in Zwolle was geble-
ven. Volgens Ginjaar is de partij
'door uitermate slecht weer en
inslaande bliksem' heengeko-
men. „En dan is het prachtig
weer, breekt dezon door en rom-
melt het in de verte nog wat na.
Het landschap is weer groen en
dan zie je die VVD weer staan".
Ginjaar zei 'sans rancune' op de
emotionele debatten over zijn
functioneren terug te kijken.
In de wandelgangenvan het con-
gres werd zaterdag echter hard-
op gespeculeerd over een voortij-
dig vertrek van de partijvoorzit-
ter. De verhouding tot de Twee-
de Kamerfractie en delen van de
achterban zou, ondanks het uit-
gesproken vertrouwen van het
Zwolse congres, te zeer ver-
stoord zijn. Ook Ginjaar zelf zin-
speelde daar zaterdag tegenover
journalisten op.
Ginjaar zei tot 1992 aan te willen
blijven als voorzitter, maar niet
uit te sluiten dat hij eerder plaats
maakt voor een nieuwe voorzit-

ter. Het VVD-congres besloot za-
terdag voorzichtig te gaan onder-
zoeken of een betaald voorzitter-
schap tot de mogelijkheden
hoort. De VVD wordt nu nog be-
stuurd door vrijwilligers, in te-
genstelling tot CDA en PvdA die
betaalde voorzitters kennen. Or-
ganisatie-problemen worden
binnen de partij gezien als een
belangrijke oorzaak van de tel-
kens weer de kop opstekenderu-
zies.

Ginjaar zei na het besluit tegen-
overjournalisten dat de partij de
komende tijd ook al op zoek zal
gaan naar geschikte kandidaten.
„Theoretisch is het mogelijk dat
we er voor 1992 al in slagen
iemand te vinden", aldus Gin-
jaar, die lietmerken danplaats te
zullen maken „Ik zal mezelf in
ieder geval niet opvolgen in een
dergelykepositie. Ik ambieer dat
niet en zal dat ook niet ambië-
ren".
Overigens ligt dekwestie van het
betaalde voorzitterschap binnen
de WD gevoelig. Oud-voorzitter
en -minister Korthals Altes waar-
schuwde er nadrukkelijk tegen.
Om tegemoet t,e komen aan de
critici besloot de VVD eerst de
mogelijkheden van een profes-
sionele voorzitter te onderzoe-
ken, en daarbij ook te studeren
op mogelijke bijstand in devorm
van een betaalde secretaresse,
fax en auto-telefoon.

binnen/buitenland

Minister Bakers bezoek aan Moskou succesvol

START-akkoord op
top nagenoeg zeker
Van onze correspondent

JfOSKOU - De presidenten
Ush en Gorbatsjov kunnen

m n topontmoeting eind deze"aand in Washington met een
bekronen.

hn Voorkereidende werk vanvn ministers van buitenland-zaken Baker en Sjevardnad-
de k' na u^ters* moeizame on-
j»rhandelingen, zaterdag iniViQskou afgesloten.

ot op het laatste moment bleven er
ty^gsverschillen bestaan over
len categorieën kernwapens zul-
§rj.A^aHen onder dit zogenaamde
strat " kkoord ' dat beoogt de
van kernwapenvoorraden
Een j

suPermachten te halveren.
Ve" zuidelijk opgeluchte en dood-
Voo -eide Baker zei zaterdag dat de
Wkt ltgang diein Moskou werd ge-
vmi .' k°rg staat voor een succes-
Vol °P-
(je

gens Baker en Sjevardnadze is
nu vrÜ voor Publikatie van

,j reeks van overeenkomsten op
*iJn ri Naast het START-akkoord
°Ver \} onder meer een verdrag
ov kernwapenproeven en een
stoD 6nkomst tot onmiddellijke
""is 1ftting van Pr°duktie van che-

-6 waPens en vernietiging van
VfP g Procent van de bestaandeIjlden.
kin gr°te struikelblok bij de bespre-
schfen in Moskou waren vanaf
cerp tn en door vliegtuigen te lan-
ViiJ,. kruisraketten. In de categorie
kanl graketten lieten de Ameri-
dat an uiteindeliJk hun eis vallen
ber -!;een de kruisraketten met een
of ®lk van achthonderd kilometer
ValieCer onder bet verdrag zouden
de <,n' Dat werd op aandrang van

ö°vjets zeshonderd kilometer.

De Klerk tot sneller hervormen gemaand

Mandela biedt
bestand aan

CAIRO/LONDEN - Nelson Mande-
la heeft zaterdag in Cairo gezegd dat
de anti:apartheidsbeweging ANC,
waar hij de vice-voorzitter van is,
bereid is een bestand met de Zuid-
afrikaanse regering te sluiten mits
Pretoria serieuze stappen zet om de
apartheid te ontmantelen. Mandela
is in Egypte in het kader van zijn
rondreis door een aantal Noordafri-
kaanse landen.

„Wij zijn bereid te overwegen de vij-
andelijkheden te staken", vertelde
Mandela op het vliegveld van Cairo
tegen journalisten. Hij benadrukte
dat het om een bestand gaat en niet
om het einde van de gewapende
strijd diehet ANC al jaren tegen het
blanke minderheidsbewind in Pre-
toria voert.

Mandela lijkt met zijn aanbod het
politieke initiatief te willen overne-
men van de Zuidafrikaanse presi-
dent Frederik de Klerk die vorige
week begonnen is aan een rondreis
langs negen Europese hoofdsteden.

Thatcher
Zaterdag had De Klerk in Londen
een 'zeer hartelijk' onderhoud met
de Britse premier Margaret That-
cher, zo is in officiële kringen in
Londen vernomen. Thatcher felici-
teerde De Klerk in het 90 minuten
durende gesprek met de 'substan-
tiële' stappen die hij het afgelopen

jaar heeft gezet om de apartheid af
te schaffen en zij voegde daaraan
toe zij erop vertrouwt dat er spoedig
verdere vooruitgang geboekt wordt.

De Zuidafrikaanse president ver-
klaarde op een persconferentie dat
economische sancties tegen zijn
land niet langer relevant zijn. De
Britse premier hief in februari, te-
gen het beleid van de andere lidsta-
ten van de EG in,een aantal sanctie-
maatregelen tegen Zuid-Afrika op,
nadat Mandela - na 27 jaar gevan-
genschap - werd vrijgelaten en het
ANC niet langer verboden was.

De Klerk noemde Thatcher dan ook
een 'zeer speciale vriendin van
Zuid-Afrika'. Overigens is de presi-
dent, nu hij vijf Europese landen
heeft bezocht, tot de conclusie ge-
komen dat 'Europa bereid is bepaal-
de stappen te zetten die leiden tot
een andere houding ten opzichte
van Zuid-Afrika'.

Haast
In Europa wordt algemeen erkend
dat het proces van hervormingen in
Zuid-Afrika onomkeerbaar is, aldus
De Klerk, die zichzelf omschreef als
een 'man met haast' om de apart-
heid af te schaffen.
Mandela betoogde in Cairo echter
dat De Klerk niet genoeg haast
maakt. „Ik ben mij niet bewust van
enige stap van betekenis die De
Klerk heeft gedaan die de mogelijk-
heid biedt de apartheid te ontman-
telen", aldus de zwarte leider.

Litouwen blijft
bij verklaring

MOSKOU -Het parlement in Litou-
wen weigert vooralsnog toe te ge-
ven aan de eis van Sovjet-president
Gorbatsjov om de eenzijdigeverkla-
ring van onafhankelijkheid in te
trekken of te bevriezen. „Als we de
verklaring van-11 maart intrekken,
stellen we ons weer onder het gezag
van Moskou", verwoordde een van
de parlementsleden de gevoelens.
Het parlement kwam zaterdag in
besloten spoedzitting bijeen om van
premier Prunskiene een verslag te
krijgen van haar ontmoeting met
president Gorbatsjov vorige week.
Prunskiene had vrijdag gezegd dat
intrekken van de verklaring 'risico-
vol' zou zijn; een aanmerkelijke af-
zwakking van haar eerdere 'onaan-
vaardbaar.
Het parlement ging volgens zegslie-
denakkoord met het regeringsvoor-
stel om de wetgeving die na 11
maart van kracht is geworden en in-
druist tegen de Sovjet-grondwet, op
te schorten. Dit is echter niet vol-
doende om het Kremlin te bewegen
de economische strafmaatregelen
tegen de republiek in te trekken.

STIBA: daling antisemitisme in Nederland
ROTTERDAM - De afgelopen an-
derhalf jaar hebben zich in Neder-
land bijna geen antisemitische mci-,
denten voorgedaan. Dit is het gun-
stigste rapport dat de Stichting be-
strijding antisemitisme in haar tien-
jarig bestaan heeft uitgebracht, al-
dus voorzitter Richard A. Stem.
„Nederland krijgt een negen." Het
eerste exemplaar van het rapporti

werd zaterdag aangeboden aan Si-
mon Wiesenthal, lid van de raad van
advies.
Stem schrijft deze ontwikkeling
vooral toe aan 'de niet aflatende op-
positie in Nederland tegen alle vor-
men van antisemitisme en racisme.
Hij prijst in dit verband de stelsel-

matige strafvervolging door justitie
en de samenwerking met de politie.

Mogelijk zijn de stabiliteit van de
Nederlandse economie, de nieuwe
regering die positieve gevoelens on-
der de bevolking heeft gewekt, en
de grote aandacht voor Oost-Europa
ook van invloed.

Purrus-zege
Leen Ginjaar heeft het debat
in Zwolle overleefd. Hij mag
voorzitter van de VVD blij-
ven. Nog wel. Toen dit be-
sluit eenmaal vaststond,
werden zelfs ook alle moties
van afkeuring tegen het par-
tijbestuur ingetrokken. Is
hierdoor vrede in hef liberale
kamp getekend? Vergeet
het maar.

Hoe diep de VVD door het interne geharrewar gedurende het laat-
ste jaar is gezonken, bleek uit de tussenkomst tot tweemaal toe van
Hans Wiegel halverwege het tumultueuze debat, waarin zich de
kritiek op partijvoorzitter Ginjaar ontlaadde. Wiegel die moeite
deed om de discussies van hun ongebreidelde emotionaliteit te
ontdoen, maar daarin niet slaagde, proefde - naar hij zei - vanuit
devergadering zelfs 'rancune. Dat was een juiste constatering. De
kritiek die over en weer - ook in de apologie van Ginjaar - werd
gehoord, was niet mals. De enige conclusie dieeruit getrokken kan
worden, is dat er in het persoonlijke vlak sprake is van diepe wrok
en dat de tegenstellingen onverminderd groot zijn.
Ginjaar mag dus blijven, maar hij doet er goed aan binnen niet al
te lange tijd af te treden. Want hoewel hij zich staande hield, is hij
binnen de VVD-gelederen en — wat zo mogelijk nog zwaarder
weegt - voor het liberale electoraateen (tel fel omstreden man ge-
worden. Ernstig bovendien is dat hij - zoals uit zijn' 'verdediging'
bleek - overhoop ligt met een hele rits partijgenoten in de huidige
Tweede-Kamerfractie en met eigen ministers uit het vorige kabinet.
Daardoor valt de noodzakelijke basis voor een gezonde samen-
werking weg.
In het Nederlandse politieke landschap vervult de VVD al vele de-
cennia een eminent belangrijke rol. De talrijke 'downs' van de laat-
ste jaren doen aan die gevestigde traditie niet af. Maar voor ieder-
een is duidelijk dat de partij thans een van de moeilijkste perioden
sinds haar bestaan doormaakt. De storm rond het aftreden van
fractievoorzitter Joris Voorhoeve is de zoveelste uiting van die blij-
vende onvrede en de verdeeldheid in het liberale kamp.
Als nieuwe leider van de liberale Tweede-Kamerfractie staat Frits
Bolkestein voor de weinig benijdenswaardige taak het zwaar gan-
getaste imago van de VVD mede te helpen opvijzelen. Alléén zal
Bolkestein dit zware karwei niet kunnen klaren. Daarvoor lijken de
tegenstellingen binnen de VVD nog steeds te diepgeworteld.
Hans Wiegel zelf heeft tot nu toe alle speculaties omtrent zijn mo-
gelijke rentree als VVD-politicus als onwerkelijk afgedaan. De
vraag dringt zich op of de Friese-leider-in-ruste nog langer afzijdig
kan blijven van derealiteit. Die houdt in dat de VVD inderdaad een
'sterke man' nodig heeft, een alom gerespecteerde, die capabel is
en het charisma bezit om persoonlijke tegenstellingen weg te wer-
ken en de VVD programmatisch in nieuwe banen te leiden, in een
richting dus die successen garandeert en die indruk maakt op het
kiezersvolk.
Na het ontluisterende gedoe van de afgelopen dagen in Zwolle
wordt de druk op Wiegel nu wel bijzonder groot.

F.S.'

punt
uit

Veroordeeld
Een Amerikaanse rechter heeft
een gevangene die aan Aids
lijdt tot 25 jaar gevangenisstraf
veroordeeld,wegens poging tot
moord, omdat hij een bewaker
heeft gebeten. De gedetineerde
heeft aangekondigd dat hij te-
gen het vonnis in beroep zal
gaan. Bij de bewaker is nog
geen Aids vastgesteld, maar hij
heeft zich na het incident onder
psychiatrische behandeling
moeten stellen.

Aanbod
De door Syrië gesteunde sji'ie-
tische militieAmal heeft aange-
boden de stoffelijke resten van
twee Israëlische militairen te-
rug te gevenin ruil voor de vrij-
lating van ongeveer 400 sji'ie-
ten die in Israël gevangen zit-
ten. Het Zuidlibanese leger
SLA, een door Israël gesteunde
militie in Libanon, heeft aange-
boden 400 gevangenen vrij te
laten inruil voor zes Israëlische
soldaten die nog worden ver-
mist en de 15 Westerse gijze-
laars.

Opgespoord
De terechtgestelde Roemeense
dictator, Nicolae Ceausescu, en
zijn echtgenote Elena liggea
begraven onder twee armoedi-
ge houten kruizen op een be-
graafplaats in Boekarest. Ver-
slaggevers ontdekten de gra-
ven zaterdag op de begraaf-
plaats Ghencea in het westen
van de Roemeense hoofdstad.

Treinongeluk
Dichtbij het station van Gantia-
di aan de Zwarte Zee is zater-
dag een goederentrein ingere-
den op een stilstaande passa-
gierstrein, waardoor een wagon
met reizigers in zee werd ge-
duwd. Minstens 11 passagiers
zouden de dood hebben gevon-
den.

Vrouwen
De studentes van Milis College,
Californië, hebben na twee we-
ken betogen hun zin gekregen:
de raad van beheer van de uni-
versiteit, waar alleen vrouwen
studeren, heeft het besluit te-
ruggedraaid om ook mannelij-
ke studenten toe te laten. De
raad kondigde op 3 mei aan dat
de universiteit in 1991 openge-
steld zou worden voor mannen
omdat er te weinig studentes
waren om het college econo-
misch rendabel te houden.
Hierop braken emotionele pro-
testen uit, de studentes gingen
massaal in staking en zij haal-
den zes miljoen gulden op om
de financiële noden van hun
college te lenigen.

%Jaques Delors (links), voorzit-
ter van de Europese Commissie,
en deNederlandse jonkheerEmi-
le van Lennep klappen voor Si-
mon Wiesenthal. De nazi-jager
werd zaterdag in Middelburg on-
derscheiden met de Freedom for
Fear-medaille. Van Lennep
kreeg de Freedom for Want
Award. Ook Delors, de Roemeen-
se bisschop Laszlo Tökes en de
niet aanwezige Vaclav Havel
kregen een Four Freedom
Award. De Russische president
Gorbatsjov zal over 14 dagen in
de VS een Four Freedom Award
in ontvangst nemen. De Four
Freedom Awards ontlenen hun
naam aan een historische toe-
spraak van president F.D. Roose-
velt in 1941. Hij onderscheidde
hierin vier essentiële vrijheden,
namelijkvrijheidvan godsdienst
en meningsuiting en vrijwaring
van gebrek en vrees.
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(ADVERTENTIE)

De RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG
deed wetenschappelijk onderzoek
naar onze unieke TFM-afslankme- iiii»
Mevr. dr. M. Roede concludeert de l^^B 'GOEDE en VEILIGE werking van de IPTINIgepatenteerde methode, die in Zwit- fl Pp/7 il lil!
seriand ontwikkeld werd. BL^T i< MÈÊ®
Ook u kunt met deze gezondheidsbe- B^^i. pWBpl
vorderende TFM-methode afvallen II
op dié plaatsen waar dat nodig is en |HV
zo net als andere vrouwen weer een V . W^Fmooi en jeugdigslank figuur krijgen. IM y ■
Uw slanke zomer begint met een jIiHL \ I
telefoontje met mevr. Extra voor || \ flFiiieen vrijblijvend persoonlijk ge- p^^ Usprek en figuuranalyse. IV /.fl!
La Belle Helene f m

TFM-liguurcorrectie-instituut J \ V
Custerslaan 29, Landgraaf § »

tel. 045-311490 IW 7M3?___—.________——>—"—————
GEULHAL

VALKENBURG
18 t/m 28 mei

GIGANTISCHE MEUBEL- VERKOOPDAGEN,
MET KANS OP GRATIS AANKOOP

4000 MEUBELEN, 0.A.: BANKSTELLEN-WANDMEUBELEN EETHOEKEN- KASTEN -SALONTAFELS - EXCL. VERLICHTINGEN ETC. ETC.

* TOONZAALMODELLEN UIT GEHEEL NEDERLAND TEGEN FABRIEKSPRIJZEN
* BANKSTELKUSSENS EN MATRASSSEN IN ALLE MATEN

' TEVENS GROTE VERKOOP PERZISCHE-OOSTERSE TAPIJTEN

kortingen tot

80%
Entree gratis en gratis bezorging door geheel Nederland.

Directe levering vanuit de GEULHAL.
Zat.- zon.- en Hemelvaartsdag van 10.00 tot 22.00 uur.

Overige dagen van 14.00 tot 22.00 uur.

.

Appaus voor Simon Wiesenthal



Enquête: vorig kabinet
bestreed armoede beter
DEN HAAG - Bijna de helft
(47,9 procent) van de Neder-
landse bevolking is van me-
ning dat het vorige CDA-VVD-
kabinet de armoede in ons
land beter bestreed dan het
huidige CDA-PvdA-kabinet.

Slecht 39,2 procent heeft wat
dit betreft meer vertrouwen in
het huidige kabinet.

Dit blijkt uit een enquête over ar-
moede in Nederland, die in op-
dracht van KRO, NCRV en IKON
onder vierhonderd Nederlanders is
gehouden. De resultaten zijn zater-
dag op de kerkelijke manifestatie
'Nederland tegen armoede' bekend-
gemaakt.

Driekwart van de bevolking vindt
dat uitkeringsgerechtigden even-

veel als anderen moeten profiteren
van de economische groei (handha-
ving koppeling). Slechts zes procent
wil dat zij meer krijgen, terwijl 14
procent vindt datzij minder moeten
krijgen. De laatste opvatting wordt
meer door kerkelijke mensen (18
procent) dan door buitenkerkelij-
ken (10 procent) gedeeld.

Kerken
Tweederde van de ondervraagden
(65,3 procent) is van mening dat de
kerken zich ook in Nederland tegen
de armoede moeten verzetten.
Ruim eenkwart (27,2 procent) vindt
van niet.

Kerkelijke mensen (71 procent) vin-
denbeduidend meer dan buitenker-
kelijken (59 procent) dat dit een taak
van de kerken is. Hier scoren de
kleine kerken het laagst (64,7 pro-
cent) en de orthodox-protestantse
kerken het hoogst (84,6 procent). De
cijfers voor rooms-katholieken en
hervormden zijn ongeveer 70 pro-
cent en voor gereformeerden 76 pro-
cent.

Werkgelegenheid
De armoede wordt volgens 51 pro-
cent van de ondervraagden vol-
doende geholpen met het stimule-
ren van de werkgelegenheid. Daar
is 40 procent het niet mee eens. Vol-
gens 47 procent van de bevolking
wordt een kleine groep getroffen
door de armoede, terwijl 42 procent
meent dat dit een grote groep is.

Vooral de mensen boven de vijftig
jaarzijnvan mening dat er een grote

groep armen in onze samenleving
bestaat.

Polysar peperduur
CALGARY/HEERLEN - DSM zal
heel diep in de beurs moeten tasten
om de rubberdivisie van het Cana-
dese chemiebedrijf Polysar aan de
haak te slaan. De aankoop zal vol-
gens een woordvoerder van de Ca-
nadese moedermaatschappij min-
stens ’ 1,4 miljard kosten. Mogelijk
valt vandaag, op de laatste dag dat Ieen bod kan worden uitgebracht, al
de beslissing over de transactie.

Vorige week lekte uit dat DSM het
oog heeft laten vallen op Polysar,
dat vier rubberfabrieken te koop
heeft in Europa, de Verenigde Sta-
ten en Canada. Als de aankoop lukt,
verdubbelt DSM in één klap de
eigen rubberdivisie en wordt de po-
sitie in de Verenigde Staten aan-
merkelijk versterkt.

DSM-topman Van Liemt bevestig-
de de afgelopen week dat zijn con-
cern in derace is voor de overname
van de Canadese collega's. De con-
currentie is echter hevig.

Polysar is momenteel eigendom
van Nova Corporation in Calgary,
dat twee jaar geleden ongeveer ’ 3
miljard voor het bedrijf betaalde.
Een jaar later kwam Nova door de
hoge schuldenlast in deproblemen.

In maart jl. werd daarom de rubber-

divisie van Polysar in de etalage ge-
zet.

Over geheel 1989 behaalde die divi-
sie een omzet van ’ 1,2 miljard en
een bedrijfsresultaat van ’ 90 mil-
joen.

Hoogleraren
benoemd in
Maastricht

HEERLEN - Aan de Rijksuniversi-
teit Limburg zijn onlangs drie nieu-
we hoogleraren benoemd. Het drie-
tal, bestaande uit een econoom, een
medicus en een wiskundige zal in
deeltijd bij de RL in dienst komen.

De 41-jarige prof. dr. A. Nieuwen-
huijzen Kruseman, een internist, is
al sinds 1987 als universitair hoofd-
docent in Maastricht werkzaam. Hij
wordt nu benoemd tot hoogleraar
inwendige geneeskunde en zal zich
in het bijzonder gaan bezighouden
met de endocrinologie (de weten-
schap diezich bezighoudt met de af-
scheiding door klieren van stoffen
aan het bloed). Niewenhuijzen is te-
vens hoofd van de afdeling inwendi-

ge geneeskunde in het Academisch
Ziekenhuis te Maastricht.

Prof. dr. T. Poiesz (38) is reeds als
hoogleraar economische psycholo-
gie verbonden aan de Katholieke
UniversiteitBrabant in Tilburg.

Ook hij zal zijn specialisme aan de
RL gaan doceren. Poiesz heeft on-
der meer onderzocht, hoe consu-
menten door reclame beïnvloed
worden en was als gastonderzoeker
enige tijd werkzaam aan de Eastern
Michigan University in de Ver-
enigde Staten.

De wiskundige in het gezelschap is
prof. dr. Stef Tijs (52), die op dit mo-
ment als hoogleraar wiskunde aan
de Katholieke Universiteit Nijme-
gen werkt. Tijs zal zich in Maas-
tricht vooral met de speltheorie be-
zighouden, de wetenschap die be-
studeert welke strategie schakers
en deelnemrs aan soortgelijke spe-
len moet volgen om winst te kunnen
boeken.

GS: voldoende
speciale
scholen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten vinden dat er voldoende

scholen voor (voortgezet) speC j(i
onderwijs in Limburg zijn-
augustus aanstaande gaan er *n £
gemeente Heerlen twee nie}| *’scholen van start voor open"^
voortgezet speciaal onderwijs, y,.
meiijk een school voor moeily^jj-
rende kinderen (MLX) en een I>U p
school voor jongeluimet leer- en
voedingsmoeilijkheden.

De Stichting Buitengewoon jf

wijs Venlo en OTistreken had
nog een aanvraag ingediend,
stichting wilde een nieuwe M «I:
school te Venlo. Maar GS zien >
niet zitten en hebb m die aanvr
afgewezen.

Onderzoek
Er komt een onderzoek van de Vm
vincie naar de oorzaak van de n £
deelname aan speciaal ondervvU fl.
Limburg, de gevolgenvan deve
deringèn bij de jeugdhulp^-gjl
ningsinstellingen bij het spe(j _,)
onderwijs en de eventuele ëeV°,^(ii
van de toegenomen belangste* ?
voor openbare scholen voor
ciaal onderwijs.

Aan de hand van dat onderzoekende provincie gaan bekijken of e
spreiding moet plaatsvinden ~
speciale scholen, ook naar se

$y
tuur. In dat licht zal dan ook a^0f-
tuatie in Maastricht bekeken cje
den, waar volgens de PT° spe~
voorlopig voldoende openbaar
ciaal onderwijs is.

Enige en algemenekennisgeving

f
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde, en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delenwij u mede dat heden geheelonver-
wacht van ons is heengegaan, onze lieve vader en
schoonvader

Peter Bosch
op de leeftijd van 57 jaar.

In dankbare herinnering:
HubBosch
Pascal Bosch
Willy en Ben
van Ee-Bosch
B. Spiegelmacher

18 mei 1990
Olijvenstraat 2
Corr.adres: Bremstraat 24, 6413 SB Heerlen
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
woensdag 23 mei om 14.30 uur in de aula van het
crematorium te Imstenrade-Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij kennis van het over-
lijden van mijn dierbare zoon, onze broer, schoon-
broer, oom en neef

Jan Mathijs (Tjeu)
Fredrix

Hij overleed op dp leeftijd van 60 jaar,voorzien van
de h. sacramenten.

EIsloo: M. Fredrix-Peters
EIsloo: Harie Fredrix

Annie Fredrix-Lenaerts
EIsloo: Pie Fredrix
EIsloo: Annie Steevens-Fredrix

Henk Steeyens
EIsloo: Sjim Fredrix

Cathrien Fredrix-Steevens
Eelsel (N.Br.): Coen Fredrix

Bertie Fredrix-Raymakers
en al zijn neven en nichten
Familie Fredrix

6181 HG Elsloo, 19 mei 1990
Jurgensstraat 4
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 23 mei om
10.30 uur in de Mariakerk te Elsloo.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Dinsdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebedenen de h. mis gelezen voor dedierbare over-
ledene in de St. Augustinuskerk (oude kerk) te Els-
loo.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

t I
Met groot verdriet, maar ook met grote dankbaar-
heid voor hetgeen zij voor ons gedaan en betekend
heeft, geven wij u kennis dat van ons is heenge-
gaan, mijn inniggeliefde vrouw, onze zorgzame
moeder en lieve oma

Maria Gertruda
Laumen

echtgenote van

Johannes Hubertus Mathias
Opgenoorth

Zij overleed vorzien van de h. sacramenten op de
leeftijd van 78 jaar.

Sittard: J.H.M. Opgenoorth
Bergeyk: W.J. Opgenoorth

A.M.F. Opgenoorth-Peerbooms
Heske
Susan

Geulle: P.M. Opgenoorth
M. Opgenoorth-Vanmulken
Maurice

6134AG Sittard, 19 mei 1990
Rijksweg Zuid 200
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 23 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua, Ophoven-Sittard,
waarna crematie om 11.45 uur in het crematorium
Nedermaas te Geleen.
Samenkomst in de kerk om 10.10 uur, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.30
tot 19.00uur.

t
Moegestreden nam heden geheel onverwachts af-
scheidvan ons, voorzienvan de h. sacramenten der
zieken, op de leeftijd van 83 jaar, onze lievemoeder,
schoonmoeder, oma, overgrootoma, schoonzus,
tante en nicht

Bernardine Vliegen
weduwe van

Jozef Franssen
Übachsberg: J. Franssen
Übachsberg: H. Franssen

B. Franssen-Groven
Jo en Marjo

Übachsberg: J. Franssen
E. Franssen-Adams
John
Marcel en Sylvia

Kunrade: L. Franssen
T. Franssen-Hollands
Jos en Nicole
Jolanda en Jef
Nicolle

Heerlen: F. Franssen
M. Gilissen
Jo en Lillian
Diny en Peter

Übachsberg: B. Franssen
L. Franssen-Crombach
Vvo
Patrick

Übachsberg: L. Franssen
R. Franssen-Saive
Karma
Michiel

Übachsberg: W. Franssen
M. Franssen-Meijs
Chantal
Nancy
en haar achterkleinkinderen
Joyce, Esther en Wendy
Familie Vliegen
Familie Franssen

Heerlen, 18 mei 1990
Corr.adres: Kerkstraat 62, 6367 JG Übachsberg
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden woensdag 23 mei om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Bernardus te
Übachsberg.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake in voornoemde kerk, dinsdagavond
om 18.45 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van Begrafe-
nisvereniging Voerendaal te Übachsberg,
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze
rijwielzaak

H. Franssen
Kerkstraat 56 te Übachsberg

woensdag 23 mei
DE GEHELE DAG GESLOTEN

t
Tijdens het ochtendgloren
zijn wij de man en vader verloren
Temidden van zijn eigen omgeving en gezin
sliep hij heel rustig in
Voor ons is hijer nu niet meer
Hij gafzijn leven terug aan de Heer
Wij zullen jealtijd missen

Na een liefdevolle verzorging is thuis, omringd
door allen diehem liefwaren, van ons heengegaan,
voorzienvan het h. sacrament der zieken, in de leef-
tijd van 70 jaar, mijn inniggeliefde man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Mathias Schell
> echtgenoot van

Maria Diederen
In dankbare herinnering:

Schinveld: M. Schell-Diederen
Den Helder: M. Schell-Aelmans
Brunssum: A. Hoogeveen-Schell

Den Helder: H. Schell-Janssen
en zijnkleinkinderen
Familie Schell
Familie Diederen

6451 PL Schinveld, 20 mei 1990
Emmastraat 61
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden óp woensdag 23 mei a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te
Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondwake is dinsdag 22 mei om 18.45 uur ih
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel te
Schinveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Tot onze grote droefheid overleed op bijna 99-jarige leeftijd, voorzienvan
de h. sacramenten der zieken, mijn lieve schoonmoeder, onze oma, over-
grootmoederen over-overgrootmoeder

Anna Gertrudis
Melchers-Simons

weduwe van

Jan Joseph Melchers
Heerlen: L. Melchers-Zajc

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

19 mei 1990, Bejaardenhuis De Doom
Corr.adres: Heerenweg 289, 6414 AK Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 16.00 tot 17.00uur in de
rouwkapel van het ziekenhuis te Heerlen.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in het crematorium aan de .
Imstenraderweg te Heerlen op woensdag 23 mei om 10.30 uur.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid is uw naam in het
condoléanceregister te schrijven.

I t
HEER,
U gaf hem veel liefde en energie.
Bezielend gaf hij die aan ons door.
Uitgeput is hij van ons heengegaan.
MOEDER MARIA, bid voor hem.

Wij geven met grote droefheid kennis van het overlijden van

Johan Kleijnen
» 23 mei 1907 t 18 mei 1990

echtgenoot van

Mia Bollen
Heerlen: M. Kleijnen-Bollen

Spekholzerheide: Laur, Marian, Ester, Monique
Haaksbergen: Gard, Loes, Bas, Dries

Limbricht: Ine, Willy, Ryan, Margo
Heerlen: Peter, Bram, Sarah
Venray: Margriet, Leo, Luc, Kristel

Goor: Paul, Riet, Mark, Ingrid
Hoensbroek: Jan, Petra, Jeroen, Els

Heyen: Ben, Anita, Christian, Dagmar
Familie Kleijnen
Familie Bollen

6419 AB Heerlen, Douvenrade 205
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 23 meias.
om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof al-.daar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot condoleren vanaf 9.45
uur.
Avondmis dinsdag 22 mei om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van het „De Weverzie-
kenhuis" te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te willen beschouwen.

I ~
Diepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede hij ons ge-
durende zijn hele leven heeft omringd, delen wij u mede dat wij heden
toch nog vrij onverwacht afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Alex Housen
echtgenoot van

Thea Prickartz
Hij bereikte de leeftijd van 70 jaaren is voorzien van de h. sacramenten
der zieken.

Kerkrade: Th. Housen-Prickartz
Kerkrade: Hens en Lenie Housèn-Werlotte

Albert
José en Frank, Mandy
Familie Housen
Familie Prickartz

6461 HS Kerkrade, 19 mei 1990
Holzstraat 116
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijksvan 18.00tot 19.30uur in het
streekmortuarium aan de St. Pieterstraat 145 te Kerkrade. Dit is op het
terrein van de Lückerheidekliniek.
Avondwake, dinsdag om 18.30 uur in de hierna te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Catharina op de Holz te Kerkrade, zal de
plechtige uitvaartdienst gehoudenworden op woensdag 23 mei om 10.00
uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is een autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis,
dat na een liefdevolleverzorging in de St.-Janskliniek te Geleen van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van 76 jaar,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Johanna Vilters
weduwe van

Peter Vranken
Meers: Peter en Margriet Vranken-Bergs

Marjon, Ilse
Buchten: Jean en Hilde Vranken-Salvino

Danielle, Davy
Stem: t Mariet Dassen-Vranken

Lens Dassen
Familie Vilters
Familie Vranken

6181 NS Meers-Stem, 19 mei 1990
Grotestraat 3
De plechtige uitvaartdienstzal plaatsvinden op woensdag 23 mei om 11.00
uur in de parochiekerk St.-Joseph te Meers-Stem, waarna om 12.30 uur de
krematieplechtigheid is in het krematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Vigiliedienst dinsdag om 18.30 uur in voornoemde kerk.

t
Tot ons groteverdriet is, tijdens het beoefenen van
zijn geliefde tennissport, heengegaan onze oudste
broer en oom

Hendrik Herman
Johan den Hartog
* 20 - 7 - 1925 t 19 mei 1990

Weert: Noud den Hartog
Thea den Hartog-Somers

Leusden: Arnoud en Willemien
Jokohama: Mare en Jo Arm

Arnhem: Ingeborg en Dick
Groningen: Karin en Cees

Oss: Rolf den Hartog
Riet den Hartog-Paashuis

Oss: Monique en Aad
Wageningen: Carla en Hendrik-Jan

Oss: Noud

£7Omarkt
| VOORHEEN "DE OLIEMOLEN" "|

Zo lekker heb je lang niet
meer gegeten

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

.' ■ ' i n. ■ ■ ■ ■ ~^"^^_M___—_________M

■\^'K:>-^f» U|te OJM

Hierbij geven wij kennis van het overlijden op Jemei 1990 in Port Lincoln, Australië van

Hein Scheepers
echtgenoot van

Betsie Moers
Een eucharistieviering te zijner gedachtenis z£j
worden gehouden op zondag 27 mei a.s. om 1"-
-uur in de St. Pancratiuskerk te Heerlen.

Familie Scheepers - Familie Moer 8

21 mei 1990I <\
s

ACADEMIS^JUN/ ZIEKENHUI^!WW MAASTRICHT
-"

Op Hemelvaartsdag
(donderdag 24 mei)

envrijdag 25 mei a.s. zijn
depoliklinieken alsmede het
Diagnostisch Centrum en de

Centrale Prikdienst
GESLOTEN.

De poliCardiologie isvoor spoedeisende
gevallen geopend.

De EHBO is normaal (24 uur per dag) geopend

___
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Het ministerie van Landbouw weet
eigenlijk geenraad met de tijger die
Anneke van Ham als huisdier
houdt. De Nederlandsewet stelt dat
zoiets niet mag. De Dierenbescher-
ming echter, gedoogt de uitzonder-
lijke situatie.De instantie isvan me-
ning datdetijger dood gaatals ze uit
de Sittardse woning wordt gehaald.
Het dier zou volgens een aantal des-
kundigen te veel aan de huiselijke
omstandigheden zijn gewend.
Door de opstelling van de Dierenbe-
scherming wordt het ministerie in
verlegenheid gebracht. Al vanaf me-
dio 1988 speelt deze kwestie in Den
Haag. Het ministerie is bang dat als
deze situatie wordt gedoogd, straks
het hekvan de dam is. Maar tot een
definitief besluit is het nog steeds
niet gekomen.
VoorAnneke van Ham is de langdu-
rige onzekerheid nauwelijks meer
uit te houden. Ze weet niet waar ze
aan toe is. Zonder tijger is voor An-
neke alles voorbij. „Als Maleisia
moet verdwijnen, dan ga ik dood."
De enige oplossing bij een negatie-
ve beslissing van het ministerie is,
volgens Anneke, dat ze haar huis
verkoopt en een camper aanschaft,
waarin ze dan met haar huisdier
door het buitenland trekt.

Wegens jout in procedure

ProcureurvraagtvrijspraakBrini
"an onze verslaggever

tejj "OSCH - De procureur-gene-
Bosf.i! an het gerechtshof in Den
hof " stelde vrijdag het gerechts-
toacht n Bosch voor om de aan"
lijj il het voormalige raads-
Valjg Brini uit Geleen te laten

hfaa j -n- Volgens de procureur-gene-
6ri .s er een procedurefout begaan.
de ' as vorig jaar december door
vers

p
t°'ltlerechter in Maastricht bij

keld tot 150 Sulden boete veroor-
'ügi, ,omdat ze een buurmeisje inysustus 1988 grof had beledigd.Bri^g diende het hoger beroep dat, 'll niertegen aantekende.
'Der
*en t sman van Brini, mr J. Spau-
%d onde zich enigszinsteleurge-
Cur„, oVer de beslissing van de pro-traa^-generaal. „Ik had de zaak

"BPfaak Ultputtend behandeld. Vrij-
liet k or een Procedurefout is
Wi gend' °ns arsenaal van
«tdg",fstukken komt nu niet aan de

ket 9QSldent van het gerechtshof
mei uitspraak.

benoemingen
bij parket

SJ^STRiCHT - Bij het parket in
So ht is mr Robert Beaumont
cier -fmd tot arrondissementsoffi-
tot ~^n Justitie en mr Maarten Vos
heidÜbstituut-officier. Ter gelegen-
Vtjjj Van deze benoemingen wordt
jt^ g 1 Juni om 16 uur een buiten-
en h 6 openbare zitting gehouden
Jlaa p arrondissementsrechtbank
Üe in h gevolgd door een recep-
ilünH h,et paleis van justitie aan de'aerbroedersberg.

Dienstregeling
NSaangepastaan feestdagen

>aa jlS,TRICHT - Rond Hemel-
WruTg en Pinksteren rijden de
t^i egen volgens een aangepas-
te nstregeling. Zo rijden de trei-
kg o Woensdag 23 mei als opvrij-

**emelvaartsdag rijden de
*5 n^

11 -ls °P zaterdag. Op vrijdag
teefi * rydt een aantal forensen- en
Vstp°egde spitstreinen niet. Op
kn een Tweede Pinksterdag geldt
Ws E°ndagsdienst. Weekeindre-
*ti.j__.ElJn in het Pinksterweekeinde, ger geldig.

Prijs voor
architect

Theo Boosten
J Van onze verslaggever

- Architect Theo
e^ ut Meerssen is de eerste

j tiiug ,e een nieuwe onderschei-en Van de Koninklijke Maat-

' J tot Bevordering der
I handWkunst BNA is uitgereikt. Uit
' en van BNA-voorzitter Chris

tt.ctot °ntving hij gisteren de 'BNA-
Se bif00^' vanwege zijn jarenlan-

i ndere verdiensten voor delectuur.
'iJlf°e

ßo°sten (69) was op bestuur-
vati kl^' ll onder meer.actief als lid
K\ jïet bestuur van de BNA en in
'eti £ Hij is al vele ja-
Vg e^en van de Kring Zuid-Lim-
ttieht sten speelde in Maas-

«Jfen Prominente rol als archi-
de o , de door zijn opleiding aan
Vk° mbia University in Newm de Jaren vÜftig heeft hij de

'tarakf°tUUr met een bijzondere
C ,nstiek verrijkt, zo is hetccl van de collega's.

Vergadering
De beleggers achter Piet Heyn zijn
nu van plan door hun tegenbod de
prijs per aandeel met twintig pro-
cent op te trekken van ’ 45 naar

’ 54. Op een vergadering begin
deze week zijn volgens het Finan-
cieele Dagblad op initiatief van
Piet Heyn zon vijftig vermogende
Macintosh-aandeelhouders bij el-
kaar geweest om het tegenbod voor
te bereiden. Ze willen een bod uit
gaan brengen van in totaal ’3OO
miljoen. Dat is ’ 50 miljoen meer
dan de prijs die het Macintosh-ma-
nagement en Reiss &Co samen
bieden.

Het bod is overigens nog niet offi-
cieel. Eerst wordt een onafhanke-
lijk onderzoek opgezet om de 'wer-
kelijke waarde' van Macintosh te
bepalen. Bovendien moet Piet
Heyn nog meer kleine aandeelhou-
ders bereid vinden om mee te doen
bij het uitbrengen van het tegen-
bod. Een onbekende financierings-
maatschappij heeft de ’ 270 mil-
joen namelijk toegezegd, op voor-
waarde dat er nog ’ 30 miljoen aan
risico-kapitaal van de aandeelhou-
ders zelf op tafel komt. Tot nu toe
hebben de kleine beleggers voor
ongeveer ’l5 miljoen bij elkaar.

De vereniging Piet Heyn houdt vol-
gende week maandag een voorlich-
tingsbijeenkonist om het resteren-
de bedrag te verzamelen.

Van onze correspondent
HEYTHUUSEN - De vrijwillige
brandweerkorpsen van Baarlo en
Montfort zijn zaterdag in Heythuij-
sen winnaar geworden van de pro-
vinciale brandweerwedstrijden in
respectievelijk de klasse Tankauto-
spuit Hoge Druk en de klasse 11.
Twaalf deelnemers verschenen in
de eerstgenoemde klasse aan de
start. De 'brand' die zij moesten be-
strijden was uitgebroken in de
St.Antoniusmolen te Heythuijsen.
De brandweerlieden moesten hulp

Tijdens DSM-simultaan in UrmonD

JanTimman staat vijfremises toe
van onze verslaggever

h Tim° ~ Schaakgrootmeester
N e 'mman was afgelopen week-
tel hp? n m Limburg. In het kaderJiSM ft gouden jubileumfeest van?a« eeneSearch geelde hij zater-
t,Benst tegen 38
hSanri rs in motel De Valk in

6st °- Pc Amsterdamse groot-
edrilV in verband met een

,*Hktya Wartier te laat in Urmond
6gen sfm' m°est tegen een forse
u etd de opboksen. Daardoor'ein , gePlande speeltijd met eenNie overschreden. Aan het
k Ü é(Z?n de wedstrijd stond bij
H6t Sctt?0* de k°ning n°g °P
«h h ' kbord. Deze partijen wer-
Üftal, ook remise gegeven. Het

6rd beloond met een kleine

Sijbrands
rtet nen zaterdag is in kader van
61ksn "iubileum een andere

i^ka aan de beurt. Ex-we-
tNds °en dammen Ton s«"

e
Zal dan in de Bourgonische
ln Esloo een simultaanwed-
Spelen tegen negen tegen-

k vers van formaat.

Om het extra moeilijk te maken zal
Sij brand blind dammen. Ook bij
deze simultaanwedstrijd is publiek
van harte welkom.

Timman aan zet in de DSM-schaaksimultaan.
Foto: PETER ROOZEN

Beste Limburgse
brandblussers uit

Baarlo en Montfort
verlenen aan een bekneld geraakt
slachtoffer. Oók moest een slachtof-
fer gered worden op de hoogste ver-
dieping van de molen. De daar uit-
gebroken 'brand' diende bestreden

te worden met twee stralen hoge
druk. De wedstrijdploegvan Baarlo
stak met 47 punten verschil met kop
en schouder boven de rest uit.
Aan de klasse II werd door tien
korpsen deelgenomen. Montfort
verkeerde deze dag in een -goede
vorm. Die ploeg beschikte over de
beste bevelvoerder en aanvals- en
slangenploeg. Dat bleek toen een
CV-monteur tijdens de 'brand' in
Mavo de Kreppel gered moest wor-
den. Met twee stralen lage druk was
Montfort de brand snel meester.

provincie

Weinig bereidheid pieken op te vangen

Volvo-medewerkers
tegen zaterdagwerk

Van onze redactie economie

BORN - Liefst 71 procent van
het Volvo-personeel in Bom en
Roermond is niet van plan vrij-
willig over te werken op zater-
dag. 29 procent is wel daartoe
bereid. Dat wijst een enquête uit
die de afgelopen weken werd
gehouden onder 4500 medewer-
kers in de Volvo-fabrieken.
Slechts één op de drie medewer-
kers leverde de vragenlijst in.
Een teleurstellende uitslag vol-
gens een woordvoerder van de
directie.

De enquête werd gehouden op
verzoek van de ondernemings-
raad, nadat vorig jaar grote on-

rust ontstond toen een aantal
medewerkers verplicht op zater-
dag moest overwerken. Dat ge-
beurde vanwege een onver-

wachte piek in de vraag naar
auto's in de 400-serie. Op aanra-
den van de ondernemingsraad
heeft de directie onderzocht of
er in de toekomst genoeg men-
sen vrijwillig bereid zijn om te-
gen het normale salaris plus
overwerktoeslag in het week-
end dergelijke pieken op te van-
gen. Dan zou de onvrede meteen
uit de wereld zijn.
Volvo bekijkt nu aan de hand
van de resultaten of het aantal
vrijwilligers voldoende is om er-
mee op zaterdag aan de slag te
gaan.

Groep beleggers dwarsboomtplan van management

Nieuw bod Macintosh
Van onze redactie economie

STEIN/AMSTERDAM - Een
groep beleggers is van plan
een tegenbod uit te brengen
op Macintosh. De beleggers,
die samenwerken ondei; de
naam Piet Heyn; zeggen be-
reid te zijn het winkelcon-
cern eventueel daadwerke-
lijk over te nemen. De beleg-
gers hebben al toezeggingen
gekregen voor leningen van
in totaal ’ 270 miljoen om de
overname te financieren.
Zelf moeten ze nog ’ 30 mil-
joen bij elkaar leggen.

Door het tegenbod willen de beleg-
gers de toekomstige eigenaren van
Macintosh ertoe bewegen een ho-
gere prijs te betalen. Het Macin-
tosh-management en financier
Reiss & Co sloten begin april een
akkoord met meerderheidsaan-
deelhouder DSM, dat bereid is zijn
pakket voor ’ 45 per aandeel te ver-
kopen. Daardoor zien ook de kleine
aandeelhouders zich gedwongen
hun stukken voor die prijs, die ze
veel te laag vinden, van de hand te
doen. Het zeer ongebruikelijke op-
zetje van DSM en het Macintosh-
management leidde in beurskrin-
gen tot grote opschudding, omdat
volgens velen volstrekt voorbij
werd gegaan aan de belangen van
de andere aandeelhouders. " Terwijl het korps van Tegelen in het kader van de provinciale wedstrijden de pseudo-brand

blust, wordt een nep-gewonde snel naar de ambulance gedragen. Foto: JAN-PAULkuit

Door opheffen jachtverbod op vogels

Kritisch Faunabeheer
woedend op Maastricht

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Kritisch Faunabe-
heer Limburg is woedend op de ge-
meenteMaastricht vanwege de plot-
selinge opheffing van een jachtver-
bod dat die gemeente op 13 decem-
ber 1988 heeft ingesteld juist op ver-
zoek van de Nederlandse Vereni-
ging tot Bescherming van Vogels.
„Het riekt naar jagerslobby en
vriendendienst," luidt de reactie
van voorzitter Har Pluymakers van
Kritisch Faunabeheer Limburg,
„het is in elk geval onbegrijpelijk
dat de gemeente nu opeens terug-
komt op het verbod."

B en w van Maastricht zeggen sa-
men met het Samenwerkingsver-
band Heuvelland van meningte zijn
dat de jagers niet verantwoordelijk
kunnen worden gesteld voor de
achteruitgang van de vogelstand.
Jagers zijn volgens het gemeentebe-
stuur van Maastricht zelfs 'van be-
lang voor de bescherming en de be-
vordering van de vogelstand. En
kunnen dus meer bij de verbetering
van de biotoop worden betrokken
om daardoor het beoogde resultaat
te bereiken. Dit standpunt heeft er-

toe geleid dat in de gemeente Maas
tricht het jachtverbod is opgehever
op 11 vogelsoorten. Dat zijn de Win
terpalling, Flopeend, Watersnip
Krak-eend, Pijlstaart, Tafeleend
Kuifeend, Toppereend, Houtsnip
Goudplevier en de Patrijs.

Op een hoorzitting over deze mate-
rie waren onder andere Vogelwacht
Limburg en Kritisch Faunabeheer
aanwezig, maar ook de Jagersvere-
niging. Volgens Pluymakers heeft
het gemeentebestuur de argumen-
ten van de jagers te zwaar laten we-
gen. „Jagers willen altijd iets terug-
krijgen voor wat zij doen. Dat in te-
genstelling tot bijvoorbeeld de IVN,
het Instituut voor natuurbescher-
mingseducatie. De genoemde die-
ren zijn nota bene trekvogels, op de
patrijs na, en wat met deze vogel ge-
beurt is al even dieptreurig." Kri-
tisch Faunabeheer zei eerder ver-
wacht te hebben dat het aantal be-
schermde vogels zou zijn uitge-
breid. „Dit is moreel niet te verant-
woorden. Ons standpunt is bekend:
jacht is alleen toelaatbaar als er
schade beperkt moet worden; en
dan nog dient men te bedenken dat
daartoe vaak betere manieren be-
staan dan de jacht."

Alarmerende uitslag in Beek

Caravans zijn er
beroerd aan toe

Van onze verslaggever

BEEK - Een uitgebreide keuring
van caravans bij winkelcentrum
Makado in Beek heeft zaterdag alar-
merende de resultaten opgeleverd.
Van de 74 geïnspecteerde caravans
bleken er zegge en schrijve drie he-
lemaal in orde. Alle andere caravans
vertoonden een of meerdere manke-
menten of waren niet voorzien van
de benodigde papieren.

Een caravan bleek in zon slechte
staat dat de eigenaar het advies
kreeg de tweewieler meteen naar de
schroothoop te laten brengen. Tien
andere eigenaren kregen het drin-
gend advies de mankementen aan
hun caravan in een garage te laten
verhelpen alvorensermee op vakan-
tie te gaan. De andere bezitters kun-
nen de veelal kleine foutjes vermoe-
delijk zelf oplossen.

De meest voorkomende manke-
menten waren: defecte oploop- of
parkeerrem (48), lekkende gasin-
stallatie (22), speling wiellagers (20),
storingen in de electra (20) en kapot-

te verlichting (15). Ook bleken on
der nogal wat caravans slechte ban
den te liggen.
Ook konden maar weinig eigenaren
alle benodigde registratiepapieren
tonen. Bij dertig caravans .ontbrak
de registratieverklaring, bij twintig
de identiteitspapieren en bij tien het
registratiebewijs. Verder bleken 37
trekhaken waar de caravans aan ge-
koppeld waren, niet gekeurd.

De 74 eigenaren waren voorname-
lijk uit Beek, Stem en Geleen af-
komstig. Ze hadden gevolg gegeven
aan de oproep hun caravan tussen 9
en 16 uur gratis en geheel vrijblij-
vend te laten keuren.
De controle werd gehouden door de
rijkspolitie van Beek in samenwer-
king met de brandweer, de douane
en een aantal garages en caravanbe-
drijven. "We zijn nogal geschrokken
van dit beroerde resultaat. Dit is
toch wel alarmerend. We adviseren
iedereen die met een caravan van
huis wil dan ook deze eerst in een
garage goed na te laten kijken", is de
conclusie van opper-wachtmeester
Brouwers van de rijkspolitie in
Beek.

Vader en zoon samen
naar Rolling Stones

ROTTERDAM - Een vreemde ge-
waarwording pa, ma, dochter en
zoon broederlijk, in afwachting van
het Stones-concert, te zien rond-
slenteren door de Rotterdamse
Kuip. De grijze baard ofkalende bol
levert het bewijs dat vader 'the be-
ginning of the Stones' bewust heeft
meegemaakt. Het spijkerjack met
versierselen dat dochterlief draagt,
moet dat gemis compenseren. „Stel
jeeens voor: ik ga een concert van
een stelletje opa's bijwonen!" grapt
een meisje, dat de achterliggende
gedachte van Satisfaction ongetwij-
feld niet kent en de hit waarschijn-
lijk alleen kan meedeinen vanwege
het bestaan van Arbeidsvitaminen.
Dat Stones-fan-zijn niet aan leef-
tijd is gebonden, bleek het afgelo-
pen weekend wel. Vijf- tot en met
vijftig-jarigen hadden zestig gul-
den over voor het aanschouwen van
de Urban Jungle European Tour

Vctn deze legendarische Engelse
rockband.
Zo rond de klok van half negen be-
stijgen the Rolling Stones het po-
dium. De vijftigduizend toeschou-
wers worden plotsklaps geconfron-
teerd met het fameuze achterwerk
van Mick Jagger. Videoschermen
benadrukken dat lichaamsdeel.
Ook de Peuk van Keith Richards
krijgen we in close-up.

Mick Jagger slooft zich uit in 'body
language'. De 46-jarige zanger doet
zelfs een poging zijn aanhang in
onze moerstaal te benaderen: „We
zijn blai troeg in Rotterdam", pro-
beert hij. „And that's everything I
wilfsay in Dutch tonight!"
De sterren denderen als een stel jon-
ge honden bijna tweeëneen half uur
over de planken: een imposante
show, boordevol verrassingen. Bij
Honkey Tonk Woman verrijzen
twee opblaasbare vrouwen, die bij-

na boven het veertig meter grote po-
dium uitsteken. Indrukwekkend is
het moment waarop Sympathy for
the devil wordt ingezet, en de zan-
ger als Lucifer vanaf het hoogste
punt van het podium het uitzinnige
publiek met zijn 'duivelse' klanken
bespeelt.

Na de klassieker Satisfaction, voor
de meesten met recht een hoogte-
punt, en de waardige toegift Jum-
pin' Jack Flash is iedereen uitge-
teld. Terwijl het kruit van het vuur-
werk dat het concert afsluit, neer-
daaltover de vertrekkende menigte,
vult gemompel de straten. Nu en
dan overstemd door een jongetje
dat zijn bewondering voor de
„opa's" niet onder stoelenof banken
steekt: „Jéé, die Bill Wyman (de
53-jarige bassist, red.) is nog ouder
dan m'n vader".

remco pijpers

"Zanger Mick Jagger en gitarist Ron Wood tijdens hun concert in het Feyenoord-stadion inRotterdam. Het optreden in Rotterdam was het eerste van de Europese tour die deRolling Sto-
nes tot en met augustusvan dit jaarmaakt. Vanavond vindt het derde en laatste concert van deEngelse rockband in Nederland plaats.

Samenwerking
op gebied van

SPD-opleiding
MAASTRICHT - De Limburgse
SPD-opleiding Brouwers BV te
Gronsveld gaat nauw samenwerken
met de Bedrijfshogeschool van de
Katholieke Leergangen. Onlangs
werd een overeenkomst tussen bei-
de instituten bekrachtigd. Er wor-
den opleidingen verzorgd in Heer-
len, Maastricht, Roermond, Sittard,
Venlo en Weert.

Door deze samenwerking is het mo-
gelijk voor studenten zowel voor
het. diploma SPD alsook voor
HEAO examen te doen.

Erepenning
voor minister

van Staat
HEERLEN- Jhrmr E. VanLennep,
minister van Staat, krijgt 7 juni tij-
dens de jaarvergadering van de
Maatschappij voor Nijverheid en
Handel in Maastricht de zilveren
penning van verdienste uitgereikt.
Deze onderscheiding is bestemd
voor personen die zich, volgens het
hoofdbestuur van de Maatschappij,
verdienstelijk hebben gemaakt op
het gebied van de sociaal-economi-
sche problematiek en de welvaarts-
bevordering.

Van Lennep werd in 1986 benoemd
tot minister van Staat. Sindsdien is
hij bijzonder adviseur van de rege-
ring vanwege zijn inzicht in macro-
economische en monetaire vraag.-
stukken.

Juwelen uit
karretje
gestolen

LUIK- Een snelle dief heeft van de
onoplettendheid van een 32-jarige
vrouw gebruik gemaakt om haar
handtas te stelen. De vrouw had
haar tas tijdens het doen van inko-
pen in een Luiks grootwarenhuis in
een boodschappenwagentje gelegd.
In de tas zaten voor dertigduizend
gulden aan juwelen, voor 2500 gul-
dencontant, bankkaarten en andere
waardevolle voorwerpen.
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Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN Wiel Joosten snelste op Provins

Guus Extra wint
vierde 1e prijs

HEERLEN - De vluchten
Provins en Troyes werden
gisteren gevlogen bij ideaal
duivenweer. Wiel Joosten uit
Palemig vierde een schitte-
rende come back met de snel-
ste duif van het CLBvP-kon-
vooi van Provins. de crack uit
Palemig klokte om 11.30 uur
en zijn winnende duif maakte
een snelheid van 21.26.06.
Guus Extra zegevierde voor
de vierde keer in de Ver-
enigde Vrienden.

Een duif van Giel Hacking uit
Vijlen wori al voor de tweede
keer een eerste prijs. Hein
Janssen was in de Maaskant
de snelste Phoenix-man.
Leon Janssen en zoon uit
Hulsberg spelen waarschijn-
lijk 1 en 2 in de CC-Zuid. De
uitslagen zover gisteravond
bekend:

CLBvP, Provins:
Heerlen: 1. W. Joosten 11.30
uur, snelheid 21.26.06; 2. H.
Lindelauf; 3. W. Lemmens; 4.
A. Heuts; 5. J. Thewissen.
Roderland: 1. Degens-Vrósch
11.31 uur, s 20.95.81; 2. Kic-
ken-Olislager; 3. J. Rasing; 4.
L. Bremen; 5. Habets-Coer-
ver.
Landgraaf: 1. J. Erdle 11.37
uur, s. 20.87.39; 2. Gebrs Apra-
tanski; 3. Boulle-Bies; 4. H.
Rothkrans; 5. H. Nievelstein.
Zuidoosthoek en 't Zuiden: 1.

E. Hacking 11.23 uur, s.
21.12.13; 2. N. Baggen; 3.
Gebrs Lumey; 4. J. v.d. Berg;
5. E. Kaelen.
Vaals: 1/5.P. Steyns 11.28 uur,
s. 20.72.33; 2. H. Houben; 3. W.
Kohnen; 4. W. Otten.
Beek-BUG: 1. Roumans en
zn. 11.28 uur, s. 21.00,44; 2. J.
v. Oppen; 3. W. Cleuskens; 4.
M. Henssen; 5. Gebrs Molling.
Geleen-Middenrif: 1. Doh-
men en zn. 11.34 uur, s.
21.05.71; 2. Delahaye-Doh-
men; 3. Steege en zn; 4. L.

Cloots; 5. L. VandeboorCl^; ,
Maastricht: 1. N. en Rvp ,
meis 11.19 uur, s. 21.17°;} ,
L. Smeets; 3/4. A. MuytJeP , ]
Gebrs Kusters. .il;
Eijsden: 1. T. Goessens * .uur, s. 21.09.13; 2. J. Hens . (
Echt: LA. Geurts 11.43 .^i( .20.83.85; 2. A. van Lurn»c >
3. Gebrs Koenen; 4. &"$
Janssen; 5. Gebrs Th%ef
Roermond: 1. Jos p^V
11.53 uur, s. 20.76.61; 2-^.lWillems; 3. Gebrs Claess^
P. Hazen; 5. C. CreemerS'
Phoenix, Troyes: rtSs«JMaaskant: 1/4. Hein Jari„ J
10.57 uur, s. 21.06.00; J-f
Maes; 3. H. Martens; 5. *; jfl
ters. Verenigde Vriende"' 3
A. Extra 11.06 uur, s. 20°' . 5
3. J. Mulders; 4. Rootseia*
H. Romer en zn. - $($
Leudal-kwartier: 1 ¥,'. 2p
ren 11.29 uur, s. 12.40.31'
Schroen; 3/4/5. W. VerVf' „(■
zn. CC-Zuid: 1. L. Ü&*?
zn. 10.53 uur, s. 21.05.65-

Wijnkoninginbezoekt Thull
" Voor Otmar PreL \
(rechts) van re&j \
rant Thull in Schi^;
was het gisteren m^ \bijzondere dag- $
restaurantje iw J
lommerrijke 2,
tuerd vereerd me»Jj
bezoek van de Ooi,gï
rijkse wijnkoi^' "Eva Maria #^(midden, tuitte b'o^Op uitnodiging (j,
het Nederlands
nootschap van ■* (t
vrienden reisde
Oostenrijke schot}■ ~■weekend 3.000 kIW2
ter om in Thull v^,
asperges te kornet j
en tegelijkertijd,^
wijnen uit haaf
te promoten.

H
FRANS &
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OPHEFFINGS-
UITVERKOOP

30 tot 50%
korting

»è
bü City Fashion

Klompstraat 4, Heerlen

bedrag 72x 60x 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.

Elf. jaarrente vanal 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

BOËBÊtS Een uitgebreid
è^l*V^k*6 programma

zitmaaiers WÊÊÈÊ^!É<

mêÊ wk gazonmaaiers tÜLf

tuinfrezen W^ÈJ^*
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
B]ffTllH,-_FO_H,O_B ___a."V.

IAUWIwIJw) Beek (bij vliegveld)
® 043-649055

HvUsst^w&iiMyH

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

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

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

-10.000,-290,-238,-220-
,-15.000,-436,-357,-33-
0,-20.000,-581,-476,-4-
40, is

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

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

240x180x120 -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. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

OGEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Geleen
maakt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van
10 mei 1990 heeft besloten te
verklaren dat een bestem-mingsplan wordt voorbereid
voor:
a. hat perceel Danlker-

straat 37;
b. hat parceel Meijsstraat

11
een en ander zoals nader in
gele kleur is aangeduid op de
bij deze besluiten behorende
situatietekeningen.
Voorts heeft de gemeenteraad
bepaald dat deze besluiten in
werking. treden op 22 mei
1990.
Met ingang van maandag 21
mei 1990 liggen voornoemde
besluiten voor eenieder, ter In-
zage ter gemeentesecretarie,
kamer 23a

Geleen, 21 mcl 1990
Namens de burgemeester

van Geleen,
Het Hoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling,
H. A. J. M. KEERIS

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
I Tel.: 045-721658

HRJH^kjII

Nu wordt reinigen een kinderspel

<r^^ "P^^T^^^^Éir Nu met\ _r—j~ ".)

s hogedruKremigerswarm- enkoudwatc jm^^^^^^^^^^M^m
% en walerzuigers /# >

" veegmachmes i^^^f ;. -v^
s onderdelenremtgers ■——^^^*& £**sé£S&tftiêt' ' V/
s vloerremigingsaulomaten \ W/'-
-s seH-service apparaten l' < _-i"^ "\j

" loabehoreneorfliniging9m.a<_telen \_ "y i-f^t jf#
HUI ■ VERKOOP L^4 f .jßf

jJUIIAÏ -SERVICE ***2JrV
C.M 11111*» «REPARATIE r^

»T § 00K IN UW DIRECTE OMGEVPSITTARD V .,
t irKar*A&lKONINGSBOSCH. ISENBRUCH |D> J I\#UIWTV J

ReinigingsBysW|,"'

1 Nusterweg 90 - 6136 KV Sitlarö Hnö park Noord) - Tel 04490-1998LT^^

Wieeerio

HPOOTkS® goelhj£A^
Passend bij uw in- 11661711 l ~teneur maken wij pjgf ppgg 033'van uw oude deu- i" Iren 4 kozijnen Q0 flGiTlGl-"nieuwe". U zult *verrast zijn over fÊÊÊÊjÊÊÊ
de kwaliteit, prijs W fen mogelijkheden. PSSfï

van Wel b.v. WÊÊHoekerweg 4 footo ...B_____H ■Bunde 043-647833 j| HetDonorSSo^
>

Vanaf nu wordt elke tuinklus een
kluitje van een cent! Tt
Aanleg otonderhoud van uw tuin slaat otvalt / * yh- ■ ''TjuQ^y
vaak met dekwaliteit van hetmateriaal / / J■B_r\waarmee gewerkt wordt. y f \j O*». '<M\Wijhebben die /—-~J Jgp%_M' 11
moderneen etïiente J £ _-^^TflWg\ _
middelen in j / / <V^wu_3l_pa._-

ts^e^id^" &W TË7) Machines, «Pjj'jj
4^Ü&^r MP^ ontworpen voo"
lÊpffifSSmff/ « middelgrote<£

"~i ./» t*^—' \ S«P^^. ■■_J* frCo». S»t.«i CS-J ICÖIIGiIl soor verkoop,
* Tulnlrekk.r. <» """ «8■ »"«'«" ~n 1 *OMonm««ltr« ««__.'/^'SITTARD i1 ,tpar.««- 1 * Tu.n.r.»n 1_!_____- «Moloragtn j Nu.,.^., ,„ „nd Mf|l >ri.l I

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kohlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Sensationele zomeroprui-
ming haarden, kachels en
komplete schouwen. Zolang
de voorraad strekt 25-35%
korting. REKER kachelspe-
ciaalzaak, Kluis 28, Geleen.
04490-40785.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips grootj
beeld va. ’125,- met gar.
TV Oce. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

'gezocht'
Voor een bedrijf in de omgeving van Kerkrade.

Wij zoeken voor deze part-time funktie een kandidate
met een sekretariële opleiding en/of aantoonbare

werkervaring. Een goede beheersing van de moderne
talen (Ne-Eng-Du-Fra) in woord en geschrift en kennis

van tekstverwerkende apparatuur (WANG/WP) zijn
noodzakelijk. Het aantal uren en de werktijden van
deze baan zijn in onderling overleg vast te stellen.

Deze baan biedt, naast goededoorgroeimogelijkheden,
uitzicht op een vast dienstverband.

Voor meer informatie en/of sollicitatie verzoeken wij
u kontakt op te nemen met Sylvia Otten van ons

kantoor in Kerkrade.
Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120

ÜKESER. uitzend-kracht.
KANTOORMEUBELEN

EMLY Handelsonderneming
heelt In haaf pakket van kantoormeubelen
"Den bekende merken van zeer hoge kwaliteit
atoai»:

Jan de Bouvrie
direktfemeubelen, vergadertalets» iage katten

en zeer luxe systeemburo's

Voortman
"talen buro's, complete kantoormeubel*
alsmede: stalen kasten, kluizen en safe*

Ahrend
houten en «talen kantoormeubelen

Artifort
tuxe buro'» en stoelen

Van Blerk
buro's en katten

Wilkhahn
kantoormeubelen

Tevens leveren wl| ook balie'», buro's en kasten
op maatwerk. Dlt allee van zeer hogekwaliteit

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348
SfTTARDtal.: 04490-23738

04498-54510

SPECIALE AANBIEDING
I p~~ ~ " m* ■■ ~" ~~~ T ~~~~~r-~-~-

Bureau L-combinatie
Hoofdbureau, Afm. 50x75 OQC
1 lade + dossierlade . + 110x50 cm OjSill
typebureau, 3 laden met slot, Afm. 170x85 AAP
aanbouw links of rechts +110x50 cm ,",

Stoel, 2 jaar garantie JÜ II 3« H

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

s"5 l Van Dooren Kantoormeubelen
%^l| Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg),
IÊ^J 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!

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

Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60
verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! NeemI de proef op de som. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat I

't de moeite waard is.

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

I GROTE SPOEDVERKOOP 1
op dinsdag 22 mei van 11.00 tot 18.00 uur

in Motel Stem (v.d. Valk) te Urmond
Wegens annulering exportorder U.S.A. 600 stuks 1e keus

handgeknoopte Perzische, Oosterse en moderne tapijten (Nepal, Tibet) I

I MET KORTINGEN TOT 70% I
Schrifteijke garantie en ruilrecht door Boutique de Teheran

(Weert, Roermond, Maastricht)

I LET OP: DEZE AANBIEDING IS SLECHTS 1 DAG I
Wij accepteren ook American Express, Diners Club en Visa I

Nr. Kvk 14690

, Gemakkelijk, diskreet en snel! UELU 11vUIIU I HUISBEZITTERSWIJ garanderen strikte geheimhouding EXTRA LAGE LASTEN**m—'S—£ «* «* Rinnon wo« hac/»h:maa , zonder taxatie-kosten
1000,- ~ - 72,- 93,- binnen een dag beschikbaar «. loo^in
6.000,- - 123,- 139,- 181,- WmfW^f^'^WÏÏff^WÏÏWmM I*hW- 2e en 3e hypoth.

12.000, 199,- 238,- 271,- 355,- I *I>l>J 1 1>]>Mll» I -AlH*FM ■ 360 x 240 x 180» I2ox
18.000,- 299,- 358,- 406.- 533,- i"P"!!""l'""—l' 10.000.- 117- 127- 149--24.000- 399,- 47V 542!- 71o!- BT Cl» £g BS isiooo!- 176;. 190|- Z&,
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,-
B?-bedraa «0,/.200.000l-enandereloo^d mogB lijk. 20.000, 400, 13,6% 72x 75.000, 588, 882, 952, 1123,
Slo*mold;f^%^B^ScUBll 3ffi'" S* Jffi ll* Ed. jaarrente1e hyp. vanal 8,6%. 2e en 3e hyp, en pers.

■Ti u l .*l^' n.9: 50.000,- 1000,- 13,4% 72 X leningen vanaf 121%. Bij ziekte, ongeval enz vrijstelling
K^^HhwWJswÖ3*Ösl^ï V3n a,lossen m°9eijj^ Vraa9 INFO.

||^^^§|JiöÖÉtt4ji_n|^^^^M|

Ë
UmiMM MM

WaafOm Utga
M MËMA^MMMMmfkMM F##bowlen..?

H'^BL JÊ~—I! Natuurlijk is voetbal voor mij sport nummer één.
■ffiiaWl| m Maar wil ik eens met vrienden, familie of bekenden

MX Een paar uurtjes bowlen is altijd een gezellige en
centei sportieve ontspanning. Je bent lekker aktief bezig.

Hans van Breukelen. doelman hii PSVan hat Heil -Z-..-. _ #Mariene* e^i. DEAKTIEVESPORT VOORlEDEREEN^
Bowling & Partycentrum Hoeve De Aar - Welterlaan 45 - Heerlen - 045-714432

mmm^—^—m—^—^—-_-__.___■__■._i■m___hkb.....wm^
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De alcoholcontrole
die er geen werd

Van onze verslaggever

HEERLEN - Nadat inspecteur
fenema de resultaten van mid-clagcontrole positief waardeert
tttet dé opmerking 'het lijkt erop
jjathet uit de mode begint te ra-
*en om met veel drank op te rij-
den' en we daar het Buckler-ef-
tect aan toe voegen, gaan de
agenten Roel en Kees weer destraat op. Met de opdracht her enaer alcoholcontroles te houden
cri te assisteren bij eventueleaanrijdingen.
Het terras op het Emmaplein isom half twaalf goed gevuld, re-uen voor een jongenom daar met2lJn auto te stoppen voor een ge-
zellig praatje. Dat duurt maar
Kort, want het 'Nokkie, nokkie'van Kees laat niets aan duidelijk-
heid te wensen over.
Een rondje langs de Hoppenhof,
"aar op de parkeerplaats diverse
"}et mensen gevulde auto's
staan. Even verderop wijst Roel

op een muurtje half achter een
boom dat door zomerzon lekker
warm wordt en dus ideaal werk-
terrein vormt voor heroinepros-
tituées.

Pas na tien minuten kan de uit-
spraak 'We pakken de eerste bes-
te auto die voor ons komt' in da-
den worden omgezet. De jonge
bestuurder stapt onmiddellijk
uit, maar blijkt nuchter. „Mensen
met een 'kegel' stappen meteen
uit. Ze menen dat je in de vrije
lucht niks ruikt", is de ervaring
van de agenten.

Miami Vice
Dan gaat het heel snel. De narco-
tica-afdeling vraagt assistentie
bij de aanhouding van een ver-
dachte auto. Het voertuig wordt
op de Akerstraat klem gereden.
Miami Vice in de praktijk. Drie
verdachten staan met de handen
boven het hoofd. We laden ze in
en bezorgen ze op het bureau.

Even later komt een melding
binnen over een botsing op de
Bongerd. De betrokkenen staan
al samen het schadeformulier in
te vullen op de kofferbak. De
stemming is bijna jolig te noe-
men.

Twee minuten later. Bij het sta-
tion rijdt een bromfietser zonder
licht, waardoor hij bijna onder
een auto raakt. Bij het stopteken
van de politie wil zijn achterop-
zittende vriend weglopen, wat
hem op een 'corrigerende tik'
komt te staan. Vervolgens raakt
de jongen helemaal overstuur.
„Ik flip uit, weetje dat. Die klap
deed pijn, weet je dat? Man, wat
flip ik hier van uit!"

Aangezien allerlei omstanders
luidkeels hun mening beginnen
te verkondigen, wordt de sfeer er
niet beter op. De agenten hebben
de grootste moeite om kalm te
blijven. Maar nadat wat mensen
gemaand zijn door te lopen, kal-
meert de jongen.

Op dat moment stopt een auto,
waaruit een vrouw stapt die
meldt dat ze een vrouw 'heel
raar' heeft zien liggen in een ge-
parkeerde auto. „Ik durfde zelf
niet dichter bij te gaan". Na wat
speurwerk wordt de betreffende
auto gevonden. Een vrijend
paartje ligt inderdaad tamelijk
horizontaal en wordt gemaand
dat maar op een minder opval-
lende plaats te gaan doen.

Al met al is van alcoholcontrole
na een uur dienst nog niks te-
recht gekomen. Bij de Hoppen-
hof wordenzon zes auto's aange-
houden. Ze blijken allemaal
nuchter: de man met het heroi-
nehoertje, drie jongens met

eigen auto, een stel Afcenters,
vier inzittenden die van een re-
ceptie komen en het echtpaar
met hun bloedmooie dochter.

" Slechts zelden kwamen de agenten toe aan het controleren van (steeds broodnuchtere)
automobilisten. ' Foto: FRANS RADE

Prijs voor de
beste etalage

na I&LEN - Silvy Schutte en Dia-
Vel f* Van de Middelbare Detail-

001 voor de Mijnstreek
de J:11 gisteravond uitgeroepen tot

i nnaressen van de jaarlijkse
I '61 °J"etalagewedstrijd. Zij moch-
i e

n Juryvoorzitter L. Sch'oute-
.be ,er? beker in ontvangst nemen.
il fichtt lde leerlingen van klas C2'Ve^ de etalage in van een groot-

I bedri Jf in de Geleenstraat in
_.

Dit jaar stond dewedstrijd in het te-
ken van moederdag. De slogan was:
'Heerlen maakt er een feest van.
Ruim veertig winkels in Heerlen de-
den mee aan de wedstrijd die tot

Foto: DRIES LINSSEN

doel heeft leerlingen ervaring te la-
ten opdoen in het etaleren. De jury
bestond uit een docent, een zaken-
man en een leerling van de school.

# Diana Bost (rechts) en Sil-
via Schutte temidden van eta-
lage-attributen. Hun eigen
creatie is inmiddels afgebro-
ken.

Vechtpartijen in Heerlen
f tWi?^1^ ~ln de buurt van disc°-

egK La Dilligence aan de Zand-
ï %X}n Heerlen ontstond vrijdag-
Vht °m 4,4° uur een massale
| PartiJ» waarbij iemand een
i ha ?w°nd opliep. De rust keerde, eigeneruS nadat in overleg met de
|Op ,raar de zaak werd gesloten.
i *ich Markt in Hoensbroek stoorde

n. aterdagmiddag een man aan

het feit dat een andere man watal te
nadrukkelijk naar een paar vrou-
wen had gekeken. Dat leidde tot een
kleine vechtpartij, die eindigde
door tussenkomst van de politie.
Twee verslaafden, die zaterdagmid-
dag een vechtpartij waren begon-
nen, hielden onmiddellijk op toen
de politie arriveerde. Ze gingen ver-
volgens broederlijk weg.

Zaterdagnacht rond 3.10 uur was er
weer een schermutseling op de
Zandweg. De inzittende van een
auto was door een man in zijn ge-
zicht geslagen. Bovendien sloeg de
man een deuk in de motorkap. Het
slachtoffer heeft aangifte gedaan
van mishandeling en vernieling.

Vrijwel tegelijkertijd werd er ge-
vochten bij een friture aan de Gan-
zeweide. Toen de politie arriveerde,
was derust weergekeerd.

Gehandicapten
sportief in touw
jlfjo!BROEK - De Lucaskliniek
%n broek stond zaterdag in het
i^tïip^3ll de gehandicaptensport,
«et ,ei name het Zuidertreffen 1990.

'SIL ,' Limburg van de Neder-
St°nd V Invaliden Sportbond be-
ll'6* om 11 Jaar en dat werd gevierd

°r s span.nen sport en spel, ook
tij 2iii>0£ters diepuurrecreatief be-
61tiit werd gezwommen, tafel-

'Kn -Vongespeeld> aan zitbadminton
ybal gedaan en er was eeni ICaPrace metrolstoel.

Niwl^11 goalball-wedstrijden voor
gehandicapten (de spelers

6°sititn aan het geluidvan de bal deervan bepalen) en er werd
ennis 0wd°wn' gedaan, dat is tafel-
Jfear voor visueel gehandicapten.
%d 7 Waren ook validen uitgeno-

e' ° deden enkele schoolteams

i <Iqu andicapte sporters in
}^g tliüens het Zuidertreffen

Foto: FRANSRADE

oostelijke mijnstreek

De politiekorpsen van Brunssum, Heerlen,
Kerkrade en Landgraaf hebben vrijdag sa-
toen met de marechaussee van Brunssum
en Kerkrade een alcoholcontrole gehou-
den. Er werd al om 15.00 uur begonnen om
de mensen te kunnen controleren, die aan
het einde van de week nog even naar het ca-
fé gaan, de zogenaamde 'week-afsluiters'.

Tot 21.00 uur werden 500 voertuigen gecon-
troleerd. Vijf personen kregen een proces-
Verbaal wegens het rijden onder invloed,
twee bestuurders geen bekeuring, maar

wel een rijverbod en er werden nog 40 pro-
cessen-verbaal uitgeschreven voor andere
feiten.

Van 21.00 tot 02.00 moesten 650 bestuur-
ders uit het reguliere uitgaansleven stop-
pen voor een alcoholcontrole. Ook hier vijf
processen-verbaal voor hetrijden onder in-
vloed, verder drierijverboden en 25 overige
processen-verbaal. De controle, in het ka-
der van de landelijke actie -25%, werd door
32 politie-mensen gehouden. We volgden er
twee.

Brommer
Op zoek naar een betere plaats
wordt een bromfietser aange-
houden die zonder licht, vrijwel
zonder remmen en onverzekerd
rondrijdt. De motor is zo onge-
veer het enige wat functioneert.
Roel rijdt de brommer naar het
bureau, de rustige jongen wordt
per busje vervoerd.

Op het bureau vraagt hij of hij
naar huis kan worden gebracht,
hij woont in Brunssum. Nee dat

kan niet, hij mag wel familie of
een taxi bellen. Merkwaardig ge-
noeg is dan afgelopen met de
rust. De jongen begint te vloe-
ken, eist een advocaat en dreigt
de eerste te beste auto te kraken.
Een fraai staaltje verrassend
menselijk gedrag. Hij wordt op
straat gezet.

Het is half twee, we drinken een
kop koffie. Een voor een druppe-
len de de patrouilles binnen die
naar dronken bestuurders heb-
ben gezocht. Bij de evaluatie
blijkt dat die avond 650 controles
zijn uitgevoerd. 'Door omstan-
digheden' was de bijdrage van
Roel en Kees deze keer niet zo
groot.

Geduld bewoners is op na dodelijke steekpartij

De Vossekuil wil
steunpunt politie

Vervolg van pagina 1
Van onze verslaggever

HEERLEN - De bewoners-
vereniging van de Vosse-
kuilflats in Heerlen zal er
bij burgemeester Piet van
Zeil op aandringen om een
politie-steunpunt op de
Vossekuil te vestigen. Vol-
gens een woordvoerder
past dit precies in de ge-
meentelijke plannen voor
een meer wijkgerichte
werkwijze van de politie.
Aanleiding voor de oproep
is de steekpartij van vrij-
dag, waarbij een 30-jarige
man om het leven kwam.

Rond 20.40 uur werd toen door drie
mannen aangebeld bij het slachtof-
fer, dat bekend staat als drughande-
laar. De man opende de deur, werd
naar buiten getrokken en neergesto-
ken. Hij overleed zaterdagochtend
aan de verwondingen. De daders
vluchtten in een auto. In de buurt
van een friture in de Potgieterstraat
vond de politie het vermoedelijke
moordwapen.

De emoties in de Vossekuil zijn
door dit nieuweincident hoog opge-
lopen. De bewonersvereniging stelt
vast dat de bewoners van de Vosse-
kuil zich niet meer veilig voelen.
„Terwijl het recherche bijstands-
team buurtonderzoek verrichtte in
de tweede flat, ging de drughandel
in de vierde levendiger dan ooit

door. Voor wie daar dagelijks tus-
sen moet leven, is dat bijzonder
wrang."

De bewoners zouden nog voor de
zomer een gesprek hebben met Van
Zeil en de wethouder Savelsbergh'
en Visser. „Dit moet nu op zeer kor-
te termijn plaats vinden, omdat hier
de veiligheid in het geding is. Er
moeten maatregelen volgen, want
anders werk je in de hand dat een
burgerwacht ontstaat. En dat men
zon wacht wil oprichten, is op dit

moment ook niet onredelijk te noe-
men."

De laatste tijd neemt de overlast in
de voor sloop bestemde flats toe.
Met name op vrijdag, wanneer de
'Amsterdam-expres' voor levendige
drughandel zorgt. Recent werd een
paar keer geschoten en er zijn nog
diverse kogelgaten te zien. Vernie-
lingen zijn schering en inslag. Vrij-
dag werd een auto op zijn kant ge-
zet, zaterdagnacht vloog het voer-
tuig in brand.

Veel aandacht voor media tijdens informatiemarkt

Milieu centraal
op Schiffelerhof
Van onze medewerker

HEERLEN- Wat heeft dezorg voor
het milieu met de media te maken?
Deze vraag stond gisteren centraal
tijdens de informatiemarkt Milieu
en Media op de Schiffelerhof te
Heerlen. Vijftien organisaties en
stichtingen uit het land presenteer-
den hun verbondenheid met een
goede milieuzorg op de binnen-
plaats van de monumentale boerde-
rij. De publieke belangstelling voor
de markt was gering.

Loesje uit Arnhem (van de affiches)
liet verstek gaan. Wel had Loesje
voor de markt een milieutip be-
dacht: 'Lucht eens wat vaker je

hart. Dat konden ook de deelne-
mers aan deworkshop doentoen or-
ganisator Peter Bisschop rond een
uur in de middag een aantal vrijwil-
ligers vroeg om hun gemoed te
luchten over vier foto's. Met daarop
schrijnende misstanden op milieu-
gebied. Drie volwassen en evenveel
kinderen schreven op briefjes hun
commentaren. Die werden daarna
besproken totdat een harde bel een
einde maakte aan het gesprek. De
soep bleek klaar te zijn.

Van de media was het vooral de Om-
roepvereniging Ommekeer uit
Utrecht diezich nadrukkelijk op de
markt manifesteerde. Niet alleen
het milieu kwam tijdens de uitzen-

dingen aan de orde, maar ook werd
aandacht besteed aan vragen zoals:
'Hoe kan het dagelijks leven eruit
zien vanuit een spritueel perspectief
en hoe ga jeom met conflicten. „We
willen geen hijgerige programma's
maken, wel vrolijke", vertelde een
medewerker van de omroepvereni-
ging, die ook aspiraties heeft om het
volgend jaar deel te gaan uitmaken
van ons natinale omroepbestel.

Voor de rest was het videokijkeh
over het gebruik van audio-visuele
middelen voor ideële doeleinden.
Op de zoldervan de boerderij bleek
een foto-tentoonstelling ingericht te
zijn over de Indiase visie op de rijke
blanken. Uit het enorme aanbod
van boeken en tijdschriften in de
stands over allerlei milieuondef-
werpen viel op te maken dat die no»g
altijd de grootste communicatie-
middelen vormen tussen milieube-
wegingen en het publiek.

" De drukte was niet zo gróót
tijdens de Milieu- en Media-
markt dat de standbeheerders
geen tijd hadden voor een blije
in hun eigen lectuur.
Foto: FRANS RADE

Autoradio's in
garage verkocht

KERKRADE - De Kerkraadse poli-
tie trof zaterdag in een garage aan de
Lupinestraat een 56-jarige man aan,
die in het bezit was van een aantal
gestolen autoradio's. Waarschijnlijk
handelde de man in die radio's. La-
ter op de dag meldde zich een 22-ja-
rige man, die onder invloed was van
verdovende middelen, zich op het
politiebureau. Hij wilde enkele in-
formaties. Inmiddels was komen
vast te staan dat hij de leverancier
van de autoradio's was geweest. De
man werd aangehouden en net als
de heler ingesloten.

Twee keer gepakt
met heroïne

LANDGRAAF - De politie hield
vrijdag rond middernacht twee
mannen aan in Übach over Worms.
Een 39-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats was in het
bezit van heroïne.Enkele dagen eer-
der was dezelfde man op de bon ge-
slingerd voor het bezit van heroïne
en cocaïne. De man werd in verze-
kering gesteld en wordt voorgeleid
aan de Officier van Justitie in Maas-
tricht. De tweede man is inmiddels
in vrijheid gesteld.

Branden in Heerlen
HEERLEN - Het afgelopen week-
einde onstonden in Heerlen drie
branden. Vrijdagnacht werd een
bouwkeet aan de Mijnzetellaan in
brand gestoken. De keet ging ge-
heel verloren. Zaterdagmorgen
vloog een personenauto op parkeer-
plaats Nieuw-Eyckholt in brand en
zaterdagmiddag staken twee jonge
kinderen een matras in brand in een
slooppand aan de Rukkerweg.

Simpelveldse
commissies met

meer 'leken'
SIMPELVELD - Het college van
Simpelveld wil dat in de raadscom-
missies meer niet-raadsleden plaats
nemen. Daardoor moet de 'in de
burgerij aanwezige bestuurskracht'
beter benut worden. In drie com-
missies komen de raadsleden zelfs
in de minderheid. De verhouding
5:3 wil het college omdraaien tot 3:5.
Ook de commissie milieu krijgt een
meerderheid aan niet-raadsleden.
De geheel uit niet-raadsleden be-
staande commissie voor bezwaar-
schriften wordt uitgebreid van vijf
tot zes leden.

Autokraker
pleegt verzet

HEERLEN - De Kerkraadse politie
zag zaterdagnacht aan de Zandweg
in Heerlen een 25-jarige Kerkrade-
naar op de passagiersstoel van een
geparkeerdeauto. De man bleek be-
zig met het demonteren van de
autoradio en bijbehorende boxen.
Hij was het niet eens met zijn aan-
houdingen pleegde in de patrouille-
auto verzet. Nadat de verdachte was
overgedragen aan de Heerlense po-
litie pleegde hij nogmaals verzet,
voordat de celdeur achter hem kon
worden gesloten.
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~j LimburgsDagbladgpiccolo'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 jaaren ouder.
{Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

Mededelingen

Donderdag 24 mei
open dag

met fantastische

stuntaanbiedingen
TV, video, audio, koelen, vriezen, drogen bij

Maxwell
Heerlen

Apollolaan 3 (naast showroom Canton Reiss)

Tel. 045-718866

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

Personeel gevraagd

Representatieve dames
gevraagd voor de wederverkoop van een nieuw produkt

aan groothandel, dienstverlening, overheid, detailhandel,
horeca, sport, kunst en industrie geen concurrentie, ver-
deelde rayons in heel Nederland, geen investering nodig,
zeer goede verdiensten. Leeftijd niet van belang, wel per-
soonlijkheid en inzet, prima te realiseren met enige uren
per dag of 's-avond, berijdbare regio's of delen per stad,

gratis opleiding, centrale showrooms voor demonstraties,
deelname aan beurzen cd. wordt door HTP verz. Goede

documentatie en monsters. Boekhouding en belastingaan-
gifte wordt desgewenst centraal en deskundig geregeld.
Eigen auto en telefoon moet beschikbaar zijn. Een uniek
produkt, zeer recent op de televisie getoond. Eenduidige
prijsstelling door het hele land. Voor velen een echte kans
om met een paar uur leuk verkoopwerk per dag, meer dan

’ 1.000,- per maand te verdienen en te ontvangen. Op
freelancebasis.

Na ontvangst van uwkort briefje met beknopte persoonlijke
gegevens en een recente pasfoto (naam etc. op achterzij-
deper omgaande retour) ontvangt U van ons eerst schrifte-
lijke informatie. Ookreeds per branche of gebied goed in-

gevoerde organisaties/personen kunnen reageren.
Uw spoedigereakties zien wij met belangstelling tegemoet.

H.T.P. t.a.v. hoofd verkoop
De Huufkes 36, 5674 TM Nuenen.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Produktiemedewerkers m/v
bij een bedrijf in Roermond. Leeftijd 18-65 jaar. Wilt u zelf
bepalen hoeveel uur u per week werkt? Denkt u aan 8 uur?
Voelt u meer voor 40 uur? Of wiltu alleen in de weekeinden
aan de slag? Alles kan! Wij bieden een zeer afwisselende
baan in dag- en/of ploegendienst, een goede salariëring,
ploegentoeslag, 8% vakantiegeld en doorbetaalde snip-
per- en feestdagen. Hebt u interesse? Neem dan contact
met ons op of kom langs.

Huishoudelijke hulpen m/v
voor diverse projecten in Heerlen en Kerkrade voor enkele
uren per dag. De werktijden zijn zowel in de ochtend- als in
de avonduren. Ook werkstudenten komen hiervoor in aan-
merking. Hebt u interesse in bovenstaande vacature neemt
u dan contact met ons op of kom langs.

Voor informatie:
045-718366, Ingrid Driessen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Gemotiveerde
Productiemedewerkers m/v

voor een recycling-bedrijf in de omgeving van Geleen. Het
werk bestaat uit sorteren van plastic flessen en geperst
kunststof. Het bedrijf werkt in 3-ploegendienst.
Bent u tussen 18 en 35 jaar oud en hebt u een zeer
flexibele instelling in uw werkzaamheden bel ons dan.

Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Mariëlle Schutgens

Geleen, Rijksweg Zuid 1a
Becu bouw vrgt. voor div.

projecten in Keulen en
M.Gladbach

metselaars en
einschalers

voor accoordwerk Duits
verz. Hoog accoordloon

Mid. tel. 045-351655.
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.
St. Tropezbar zoekt BAR-
DAMES, gar. loon. 04490-
-15828, na 21 uur 17402
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
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.
Nette BARDAMES gevr.
cafe-bar In den Hook,
aanm. ma. t/m zat. vanaf
20.00 uur 045-750924.
JONGENS gevr. voor va-
kantiewerk, vanaf 18jaar. G.
V.L. restauratie 045-226000
Gevraagd KELNER/SER-
VEERSTER. Skelterbaan
Valkenburg, tel. 04406-
-12685.
BUFFETBEDIENDE M/V
gevraagd. Skelterbaan Val-
kenburg, tel. 04406-12685.
Gevr. nette vlotte VROUW,
lft. 25-35 jaar, voor café-
werkzaamheden, in dag- en
avondzaak. Aanmelden na
11.00 uur Meezenbroeker-
weg 124, Heerlen.
Hoge verdiensten, prettige
werksfeer in exclusieve club
MEISJES gevr. voor middag
en of avonduren. Open van
maand, t/m vrijd. van 14.00
tot 2.00 uur. Intern mogel.
04755-1854.

FRITUREHULP M/V of aan-
komend kok gevraagd.
Skelterbaan Valkenburg, tel.
04406-12685.
Gevr. MAGAZIJNMEDE-
WERK(ST)ER voor brood-
snijden en inpakwerkzaam-
heden en een ervaren ver-
koopster. Echte bakker Jos
Driessen, Rdr. Hoenstr. 59,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212706.
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.
Voor direct gevr. VRACHT-
WAGENCHAUFFEUR voor
vrachtauto met aanhanger.
Transportbedrijf Frans Bei-
ten, Galjoenweg 68, Maas-
tricht. Tel. 043-631888.
Fa. Roadstar vr. met spoed
verwarming-, instalatie-,
ELEKTROMONTEURS,
bankwerkers, metselaars,
betontimmerlieden, pijpfit-
ters. 045-226346.
Excl. BRUIDS- en dames-
stoffenzaak Frank Tummers
Kerkstr. 302, 6441 BM
Brunssum zoekt coupeuses
voor het maken van bruids-
kleding, avondkleding.
Schrift, soll. te sturen naar
bovengenoemd adres.
SCHOOLVERLATERS min.
18 jaar gevraagd voor va-
kantiewerk in horeca. Rest.
Heinekenhoek, Grotestraat
C 5-13, Valkenburg,
04406-12795.
BIJVERDIENSTEN Stads-
post "zuid" kan nog enkele
serieuze bezorgers gebrui-
ken, in het postcode-gebied
6301 t/m 6471. Ervaren per-
sonen hebben de voorkeur.
Aanmelden: Telef. 045-
-210942 tussen 9-12 uur.
ASELECT Marktonderzoek-
buro BV zoekt enthousiaste
mensen die willen enquête-
ren over reclamespotjes op
freelance basis. Bel tussen
12 en 14 uur: 02963-5666.

OG te huur
Benendenappartement te
HEERLERHEIDE te h. met
douche w.c, keuken en
tuintje, voor werkend per-
soon ’ 675,- p/mnd. mcl.
045-210482.
Te huur gem. APPART-
MENT alleen tussen 17.00-
-18.00 uur 045-423912.

OG te koop
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.

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

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

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 met
DUITSE Makelaar, zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.
KERKRADE. Grote g.o. wo-
ning m. prakt.ruimte. Ge-
schikt voor account/verze-
kering/atelier. 045-453519.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doerr vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kamers
Te huur KAMER, te bevr.
Akerstraat 134, Hoens-
broek, Taxi Breko.
Ruime mooie kamer cen-
trum HEERLEN, studenten-
huis, ’3OO,- p.mnd. Tel.
045-421524.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badkamer
en keuken. Tel. 04743-1579
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
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.

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.

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

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Auto's

Let op! Hemelvaartsdag-show
TE KEUS EN TE KEUR 70 OCCASIONS

Crombag Auto's BV Geleen
Rijksweg Zuid 236, Geleen. Tel. 04490-46260.

Garantie, service, APK all-inI! 'Kerp auto electro:
* Erkend inbouwstation voor BOSCH en GEMINI

alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat!
* Erkend inbouwstation voor BLAUPUNKT AUTO

HIFI systemen!
* BOSCH reparatiedienst van startmotoren en

dynamo's onder vakkundige leiding!

|<£gp BV
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.

Op alle A 1auto's van
Jos Bogman Kerkrade b.v.

1000 korting of 1000 accecoires
* aktie loopt van 18 t/m 23 mei a.s.

Drie maanden 100% garantie
* bij reparatie gratis leenauto, benzine rek. kliënt

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

.llzsSigüinß^
Ofliciële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Scorpio 2.0 GL (LPG)

5-drs., groen metalic, 49.000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Fiesta KR 2 i 1.6, "1989, 3-drs., zwart, 8000 km.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Escort 1.6 i

1989, 3-drs., rood, veel opties, 14.000km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Sierra 2.0 cl Sedan

1987, Mercury Grey, 20.132 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Wittem. Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Escort 1.6 L

1986, 3-drs., bruin metalic met A.B.S.
Hamstraat 70, kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem. Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Opel Ascona 1.6 GT

1987, 3-drs., blauw metalic.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Escort 1.4 Bravo

1988, 3-drs., rood, 45.200 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Lancia
Zojuist binnengekregen

Lancia Thema 2.0 I E, '87,
zilvergr.

Lancia Thema 2.0 I E '86,
ook zilvergr.

Lancia Prisma 1.6 I E, '88 ,
Simbol, alcantarabekl.

sportw. centr. deurvergr.
el§c. ramen voor

Lancia Prisma 1.6 I E , '87,
zwartmet. elec. ramen, centr

deurvergr.
Lancia Prisma 1.5, '85,

blauw, speciale prijs
V 10, bronsmet. '87, zeer

mooi.
Al deze auto's hebben 2 jr.

garantie.
Autobedrijf Kompier

Akerstraat 150, Heerlen
045-717755

Galjoenweg 45
043-632547.

Auto kopen?
Nu tot duizenden guldens
korting op al onze inruil-
auto's. Ruime keuze alle
merken o.a. BMW, Ford, "Opel, Citroen, Daihatsu,
Lada, Mazda, Nissan,

Peugeot, Renault, Subaru,
Suzuki, Toyota, Volvo,

Volkswagen en Hyundai
Pony automatiek.
AutoGarant

Schelsberg 128, (tussen
Hendriks en Bristol)

Heerlen. Tel. 045-725588.

Saab
Saab 9000i'86, Odoardo,
pullman-bekleding, electr.
ramen, centr. deurvergr.
elec. spiegels, enz. Zeer

aantrekkelijke prijs.
Let op!

Saab 90, '87, d. blauw, op
gas, 83.000 km. 2 jr. gar.

Saab 900, 3-drs. '87, zilver-
met, spoiler, stuurbekr. zeer

mooi.
Saab 900, 4-drs. '86, wit,
met zonnedak, zeer gave

auto.
Div. Saabs, vanaf ’ 2.000,-

-tot ’ 10.000,-, Saab dus alle
goed.

Saab 900i, 5-drs. '85, roze-
quarts, schuifdak, stuurbekr.

gewoon goed!
Alle Saabs bij autobedrijf

Kompier hebben een voor-
delige lente-prijs en een
perfecte garantie! Ga op
vacantie met de veiligste
auto, maak een proefrit.

Autobedrijf Kopier
Een begrip in Saab

Akerstraat 150, Heerlen.
045-717755

Galjoenweg 45, Maastricht
043-632547.

ANWB gekeurde auto's. Di-
verse modellen en bouwja-
ren. Degelijke garantie. Alle
auto's voorzien van prijsinfo.
G.G. AUTO'S. Heerenweg
284-286, Heerlen. Tel. 045-
-224172 (grote weg Hrl-Brs.)

Verassing

Gefeliciteerd van jullie fans , [

Stationcars
Siërra 2.0i, '89; Kadett 1.4i

'90; Kadett 1.6 D '89;
Omega TD '88; Toyota

Corolla 1.8 D '87;

Ad van Neer
Autobedrijf, Zandweg 160,
Heerlen. Tel. 045-416023.
Een gebruikte BMW kopen

met 2 jaar garantie en
financiële armslag?

Dat kan met het Unieke
BMW-autoplan!

Diverse jonge 3, 5 en 7
series in voorraad.
Uw BMW dealer

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade.
045-452121

Direkt KONTANT geld voor
Uw auto. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Grandioze autoshow bij au-
tobedrijf Loek SCHAEP-
KENS t/m 20 mei. Bij aan-
koop van een auto 2000 km
gratis benzine. Plusm. 100
topoccasions tegen speciaal
lage prijzen. Ford Escort KR
3i cabrio vele extra's '88
’37.500,-; Ford Orion 1,6
GL autom. '83 ’9.500,-;
Renault STL 4-drs. autom.
’4.750,-; Honda Civic au-
tom. '82 ’ 5.500,-; Honda
Civic autom. ’2.500,-; Ford
Escort 1,6 stuurbekr. au-
tom. '85 ’11.900,-; Suzuki
jeep SJ 410 '86 ’12.500,-;
Suzuki jeep SJ 413 JX '86
’15.900,-; Peugeot 205
GRD diesel'B4 ’ 8.950,-;
Volvo 245 GL stationcar ty-
pe'Bo ’ 6.900,-; Renault
18TL stationcar'Bl ’3.750,-
Opel Kadett 4-drs. station-
car '82 LPG ’ 5.950,-; Ford
Sierra 1,6 stationcar '83
f 11.900,-; Sierra 2.0 sta-
tioncar dec'B6 ’17.500,-;
Opel Kadett 1200 '79
’2.250,-; VW Golf 1300
4-drs. '85 ’12.500,-; Jetta
Elan '86 4-drs. ’12.900,-;
Passat diesel '81 ’ 3.750,-;
Polo C '82 ’7.950,-; Jetta
Sport LPG '81 ’4.500,-;
Kever 1300 ’2.500,-; Sci-
rocco TS ’3.250,-; Opel
Rekord Traveler LPG '86
’12.900,-; Kadett 1200S'81
’3.950,-; Kadett City '79

’ 2.750,-; Kadett coupé
1600 '78 ’1.750,-; Manta
GT '86 ’13.900,-; Manta A
zeer spec. ’8.500,-; Re-
kord 2.0 LPG '81 ’2.950.-;
Rekord 2.0 S '79 ’1.950,-;
Audi '80 GLS type '80

’ 3.000,-; Renault 11 TD '85
diesel ’ 7.900,-; Fiat Panda
34 30.000 km. 1e eig. '86
’7.900,-; Klimmenderstr.
110, Klimmen. 04405-2896.
Te koop PEUGEOT 505
GLD Break bwj. '83, grijs
kent., APK 1-'9l, ’6.700,-.
045-230836 na 18.00 uur.
Ford SIËRRA stationcar 1.6
CL, nieuwste model, 11-'BB,
56.000 km. 5-drs. kl. wit, 1e
eig. schadevrij, verk. in abs.
nw.st. uiterste pr. ’ 15.900,-
-045-427827.
Te k. van part. BMW 318i,
bwj.'Bs, grijsmet., schuifd.,
sportw. etc. Te bevr. Op de
Vijfbunder 33, Vaesrade.
Te k. prachtige sportieve ro-
de BMW 318 veel vernieuwd
en extra's, bwj. '81. Wiegel-
raderstr. 12, Bingelrade.
T.k. BMW 315, bwj.'B3, APK
prijs n.o,t.k. Tel. 04490-
-46238.
BMW 316, model '85, LPG
en access. Grotestr. 11 Berg
en Terblyt. 04406-40702.

BMW 316, '82 of GOLT' e
autom. '83, te k., beiden":'?
st. Meidoornstr. 29J_Ggg I,
Te k. CITROEN GSA br«?
bwj. '84, pr. ’3.700,--
-045-456170. __p '
INKOOP goede auto s.^U
geld. Joosten, Scharn^3, Maastricht. 043^634^^In- en verkoop goede if
bruikte AUTOBANDEN'^
garantie. Passartweg ,
Heerlen. Tel. 045jjggg^,
Te k. GEVRAAGD auf^lj
bedrijfsauto's, schade ohis
feet geen bezwaar. |
sloop. Tel. 045-72020 M,
FIAT 131 Panorama Ji
1600 Caravan, 4-drs., l'M
inst., APK gek., mooie ,
geen roest, % i

’ 2.600,-. ie1.0454&}!A *Ford ESCORT 1,4 CL, W
mei'B6, km.5t.56.000, s J I
in st.v.nw., ’12.750,-.
045-455778. __P-A
ESCORT XR3i anjra
bwj. nov. '83, in nw.s'^alarm, ’ 11.000,-. Tel <<
723517. -~^i\
Ford SIËRRA 16
1986. Autobedrijf *%
Akerstraat 150, He^
045-717755.
Ford SIËRRA 1.6 L*
car, 6-'B5, kl. wit, treK""|
stereo, LPG, schadevrij II
eig. verk. splintern^ ,

’ 10.750,-. 04455^588^;
Te koop Ford TAUNIJ3*
GL bwj. '80, pr.n.o i
045-316731 na 17.00j^||
Tek. Honda CIVIC'BI,'i,I
st., 3-drs. Vr.pr. f-3"

Tel. 045-315970. .pil
Te k. Toyota Hl-LUX \'t
bwj. '87, km 64.000.
weg 89, Gronsveld- Il
04408-1252.
Lancia DELTA 1500, y
'82, i.g.st. t.e.a.b. Tel-
-224816. __^
Te k. MAZDA 323 bWJ ~,

APK apr. '91, "Sl
’1.500,-. Voor
04490-20977. _^j );
Nissan CHERRY 1-3 J
1984. Autobedrijf Kor%(
Akerstraat 150, Hee' ,
045-717755. ——^jjl
Opel REKORD 2 1|
schuifd., 4-drs., sportw^
APK '91, bwj.'Bl, zeer JU

’ 2.750,-. Tel. 045-3231^
Te k. Opel KADETT, *>%
kl. wit, i.pr.st., ’ I°^ I
Tel. 045-256917. ___~--j^
Te k. Opel KADETT %
back, bwj.'B3, pr. ’ s' 'Tel. 045-250074.
KADETT type 12 S,
back, '83, zeldz. mod,
keur. mog. KerkraderW-
Hrl. A\
Opel REKORD 2.0 E Ber )
'79, motor '84, 5-bak, P
st. ’2.650,-. Na 16.0"
Laanderstr. 85, Heerlen^,
Te k. PEUGEOT 305 j
’2.500,-, i.g.st. Mol%
53, Bom 04498-& V
maand./dinsd. na tgp-^
PEUGEOT 205 1.4, &
Autobedrijf Kompier, /|S|
straat 150, Heerlen.
717755. —-^ij
RENAULT 11 GTL SP^lluxe uitv. met o.a. zon!L|i^
en trekhaak, bwj. '88, *a
24.000, als.nw., X$
’17.500,-. Tel. 045-2^
na 18.00 uur. . m 1
RENAULT 5 TL 'bWJ-^
APK 5-'9l, km.st. 'Jm
f 1.450.-. Tel. 0453JV

Voor Piccolo's 6zie verder pagina^-

1 \Merbestevoor ;nvriendelijkeprijs 1
Wt O "Een kleintje vlees" " \/f /^>\ / n^^^^VSTrir7 .'-J^^^r^P\f Kersvers van onze slagers, bereid in eigen V^^^O 1 tQniaten fIEL^ I Grote kruimelvlaai f/ÉPÉPSSS *fjf slagerij. Klaar voor in depan en... erg lekker.V^^c;w

,
T?^/| |_, _ ■ /’ 02?cm. «^^^^rf!^^^#S

lg f .^- lf hamburgers saucijzen J95 §L^ y^t'M I ilOE *§u|të
---" 1/ <mJÜ M +100 gram per stuk. CVS 500 gram s^nu *+" f .Mfc^ll A I #|l*#Hfc? IW
SS V^^)>ir s"oogram^nu 3« y^^ / U ’/ 1 ll
|g 2*^ K -jf kippedijen iioog^L^Luk.TSO m M*JL B" " '»^^:ö:
MË |fj II ± 120 gram per stuk. V/3 500 gram 7^o nu /" lj| fc É^-^/^S» ' —'^Mj 0t
S'^^WlÊ^ /^J«feF~~^ SkSÏÏ? 'Sir John'nu 150 gram QQ Ru|RS f ffiJf 1 Aviko (illini-) '$l*
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 (TT+»«)AVRO Service Salon.

Middagmagazine.'
17.00 Post!! Correspondentierubriek

voor kinderen. Met: Thundercats, te-
kenfilmserie. Afl. 8: De valkuilen to-
ren, (herh.).

17.30 Toppop gold. Popprogramma
met muziek van vroeger tot nu.

18.05 Home. Australische serie. Afl. 6.
Paul gaat in de haven op zoek naar
oude Torn. Op Westmere bereiden de
kinderen zich ondertussen voor op
het concert en bemerken de afwezig-
heid van Paul.

18.30 Wordt vervolgd. Tekenfilms en
strips.

19.00 AVRO Sportpanorama. Sport-
magazine.

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

20.00 (TT+««)Journaal.
20.27 De muzikale wereld van René

Froger. Showprogramma met o.a.
Wall Street Crash, The Sisters en Re-

né Froger.
21.25 AVRO Televizier. Actualiteiten-

rubriek.
22.05 Who bombed Birmingham?

Gedramatiseerde documentaire over
de zes van Birmingham, die in 1975
tot levenslang veroordeeld werden.

23.55 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Kampen.

00.10-00.15 ""Journaal.

Duitsland 1
iNo T__
|.8,0; j'agesschau.
g^. '""- ■ Mona Lisa. Vrouwenma-
I r:Rw* ewe9un9 macht Spass.Ej**öek. AA. 2.
lOn-i 'a9esschau.

' lm, lne We|t für alle. Die Erde in!CiS- Hana-(herh-)-
Klei n Uckb,ende- Vor 40 Jahren:

' a^er me'n' documentaire over

'3uto,e^'nvan de massaProduktie van

'h.03 Ta9esschau.

"Qra **Flitterabend. Spelp.ro-'i&na.(herh.).
(I2ss Urnschau.
!'3oo Tersoverzicht-'3os la9esschau.Ia9esschau.

u?^"Mittagsmagazin.
ifl4oo t Irtschafts-Telegramm.
014.02 a9esschau.
f4.30 c°Die Sendung mit der Maus.ïAüSt

,puk in der Schule. 8-delige
i,Qerii khe Jeugdserie. Afl. 4: Das
No t»'s 03 ifSesschau.r 6n "P Flop. Spelshow voor kinde-
-Is'3os'3o r-ifür w ne Welt für alle. Viel Kampt
I l 6n'9 *-eben, documentaire over
I aan d

in de krottenwijk Cabo Gato
staci. rand van Recife, een grote

i Ö6e|'? het noordoosten van Brazilië.

!183 la9esschau.Ia9esschau.
''aans Recht zu lieben- Brazi"; deto £, Serie naar een roman van Ja-!'6.3op!air':W ne Welt für alle- v°rsicht:
dercifr 'n derKis,e " International, kin-'\ r̂°9ramma. Vandaag: Nicaragua.
""ond ter der Sonne" neben dema- Fantastische sprookjes van

Terry Jones. Afl. 6: Das Schloss der
Ferne / Die drei Regentropfen.

17.15 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Da bin ich wieder. Serie. Afl.:

Geisterstunde.
18.00 ""Herzblatt. Spelshow met

Rudi Carrell.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Der Fahnder. Serie. Afl.: Cop

Conny.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 Der Clan. 6-delige Franse tv-
film van André A. Brunelin en Claude
Barma. Alf. 4. Giorgio vertelt Manotte
dat de Marriani's de bank overge-
haald hebben geen geld te steken in
het project Roter Felsen.

21.05 Pleiten, Pech und Pannen.
Amusementsprogramma. Gasten:
Marie-Luise Marjan en Ute Mora.

21.30 Eine Welt für alle. Der Weg des
Elefanten, documentaire over de In-
diase visie op ontwikkeling.

22.00 Leo's. Magazine uit Munchen
met Adreas Leo Lukoschik.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Eine Welt für alle. Das Gesetz

der Zitadelle, Algerijnse speelfilm uit
1988 van Mohamed Chouikh.

00.35 Tagesschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezarfienlijk programma

ARD/ZDF
13.45 Filmforum. Bernard Wicki: Re-

gisseur, portret, (herh.).
15.10 Ein Engel auf Erden. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Nachsitzen fürs

Leben.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Technik 2000. Technisch ma-
gazine voor jongeren. Vandaag: Ja-
pan-special.

16.25 Logo-Jeugdjournaal.
16.35 Stress in Strassburg. Serie.
Afl. 6: Die Geheimtinte.

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.: Als das Wasser grün wur-
de. Bekanntes unbekanntes Land,
toeristische tips voor de DDR. Van-
daag: Oost-Berlijn.

18.25 Agentin mit Herz.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Marleneken. Tv-film in 2 delen
van Karin Brandauer. Afl. 1. Novem-
ber 1989; Op weg naar haar zieke
moeder in de DDR denkt de 50-jarige
Marilena terug aan haar moeilijke
jeugd in het na-oorlogse Oost-Duits-
land.

21.05 Mit dem Zug. Von Zittau nach
Rügen.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal. Aansl.: Po.litba-
rometer.

22.15 Vor-Leser der Nation. Portret
van de literatuurcriticus Marcel Reich-
Ranicki.

23.30 Das kleine Femsehspiel. Bleu
Marine, tv-spel van Jean-Claude
Riga. Jacques monstert aan op een
oude vrachtvaarder. Op zee ontstaat
er rivaliteit tussen Jacques en de ka-
pitein, vooral omdat Jacques de kapi-
tein aan zijn eigen jeugd en dromen
herinnert.

00.40 Heute.

"Marie-l/uise Marjan, Max
Schautzer en Ute Mora in
'Pleiten, Pech und Pannen.
(Duitsland 1 -21.05 uur)

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
voore'" en CAI-abonnees:Kanalen zie schema exploitant

»/^wart/wit programma
00r stereo geluidsweergave
f-p * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

Televisie
Meden3"0 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

nand 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43', 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29. 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8.
België/Télé 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
4'orjZT
%> u,Chooltelevisie. Met om:.'VeM,"ereld°riëntatie. Veilig overal'W'g.aan het water.

4 öiologie. Vrij als een vogel. Les

'30 na,Af|. ,7e woudlopers. Engelse serie.

lï-SS kf rbor9en goud.

BOS o Tak- Animatieserie. Afl. 266.
<W. I^'molen. Kinderserie. Van-
,lskkp,rpstaan/Nare dromen pakken,
'8.3(1 aart van bakken.
38; nt'?9ebeest. Kinderserie. Afl.
B'3o D nkabouters-Erig6k

e terugkeer van de Antilope.
W6,doe Jeugdserie- AfL Zo moet ie
re|{j Metro's over de gehele we-re eksn 9e Britse documentaire
t\6°> Va

de tien bekendste metrolij-
i. 6e'i o San Francisco tot Moskou.

,pv6r Programma-
&3o iü- en Paardenkoersen.%l Nieuws.
Ve ,e dr'e wijzen. Quiz waarinvan rip^ndldaten moeten raden wie

sNom e Panelleden een juist ant-<o.4q° geeft.

4-de|jo ngs de kant van de we9-Afl, 4.9® Serie over Vincent van Gogh.» uSsunrleiS'e in hetk°ren, Mevrouw in
Scent Mar9uerite wordt verliefd op
\"Jn Probeert nader tot hem tek Vlr|cent sluitzich in de laatstellllllin van zjjn leven echter hele'

maal af.
21.30 Tofsport. Vrijetijdssporten.
22.00 Verrassende vertellingen.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:

Blokvorming.
22.50 Every breath you take. Britse

tv-film van Paul Seed. Imogen is net
over haar scheiding heen, als blijkt
dat haar zoontje Torn suikerziekte
heeft.

23.55-24.00 Coda. Ze zeggen..., van
Guido van Hercke.

" Een scène uit 'Liegebeest'.
(België/TV 1 - 18.20 uur)

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.00-10.30 Huisje, boompje, beest-

je. Afl. 48.
11.00 Vincent. Afl. 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.00-15.30 Deutsch direkt. Cursus

Duits voor beginners. Les 15.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Farawe. Filmportret van de Su-

rinaams-creoolse voordrachtskunste-
nares Alma Gardeslan.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Landschappen tekenen en

schilderen. Les 10.

19.40 Het Griekse vuur. Voorlich-
tingsprogramma.

19.54 Staatsloterij. Tweede trekking.
20.00 ""Journaal.
20.20 Milieubericht.
20.25 Roemenië, een jaar later. Aty-

ha revisited, reportage over het leven
van Hongaarse boeren in het Roe-
meense dorp Atyha na de recente re-
volutie.

20.50 Geen meter zonder mij. Drie
portretten van talentvolle kinderen en
hun ouders.

21.15 Eigenaardig, column. Van-
daag: Marjo van Soest.

21.20 Het andere Europa. De laatste
ontwikkelingen in Oost-Europa.

21.25 Jong zijn, zelfstandig worden.
Les 5.

22.00 NOS laat. Actueel magazine.
22.45 Het andere Europa. Les 3.
23.15 Studio Sport. Met o.a. wielren-

nen: De ronde van Italië. Commen-
taar: Mart Smeets.

23.55-24.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95.3en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2-mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 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. 127.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

357.
19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Lichtpunt. Programma van de

Vrijzinnige Verenigingen.
21.45-23.00 Gaston Feremans. Do-

cumentaire over leven en werk van
deze Vlaamse componist. M.m.v.
Mare Meesman, Mare van Daele, Jan
van Elsacker, het BRT-Koor 0.1.v. Vie
Nees en het Filharmonisch Orkest
0.1.v. Fernand Terby. Interviews met
o.a. Jules Vijverman, Jan Hellinckx
en Jan Feremans.

België/RTBF 1
16.55 Vacaturebank. 17.10 Nouba
nouba, kinderprogramma met de te-
kenfilms Le livre de la jungleen Barney.
17.35 Campus show, Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Rudy et la reine de la
neige. 18.05 Les années coup de
coeur, Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Danse avec moi. 18.30 Jamais deux
sans toi, magazine. 18.53 Programma-
overzicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, actualiteiten. 19.20 Paardenkoer-
sen. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Jours de guerre: La campagne
des 18 jours, informatieve serie over
het begin van W.O. II voor de Belgen.
20.25 Starman, Amerikaanse speelfilm
uit 1984 van John Carpenter. Een bui-
tenaards wezen komt de aarde bezoe-
ken. Het Amerikaanse leger verwoest
zijn ruimteschip maar de bezoeker
vindt onderdak bij de jonge weduwe
Jenny Hayden. 22.15 Maria. Brazi-

liaansë muziek. 23.10 Weerbericht.
Aansl.: Laatste nieuws. 23.30-23.35
Bourse, beursberichten.

RTL Veronique
06.00 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 Bonjours les clips.
14.40 RTL-Matinee.
14.45 The Edge ofthe night. Tv-feuil-

leton.
15.15 As the world turns. Tv-feuille-

ton.
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Om 17.30 Nieuws

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

medieserie.
19.20 Bulldozer. Telefoonspel.

19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Klasgenoten.
21.20 Midnight Caller. Amerikaanse

serie.
22.10 Ein Ungleiches Paar. Duitse
televisiefilm van Peter Keglevic. Vera,
een vrouw van middelbare leeftijd, is
een succesvol mode-ontwerpster.
Haar minnaar Carlo is een dertiger,
zonder werk en volledig afhankelijk
van Vera. Hij lijdt daaronder en zoekt
bevestiging van zijn mannelijkheid
door Vera telkens ontrouw te zijn. Dit
gaat zo een tijdje door, totdat er iets
gebeurt wat hen beiden dwingt de
realiteit onder ogen te zien. t

23.50 Journaal.
00.00 Kojak. Amerikaanse serie
00.55 Bonjour les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 7.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 14. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.20 AK-Nachrichten. (Herh.).
12.30 Tennis World Team Cup.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 9.
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. Das schlech-
te Geheimnis, reportage over sexueel
misbruikte meisjes.

20.30 Die Montagsreportage. Actue-
le reportage.

21.00 Baldur Blauzahn. 13-delige se-
rie. Afl. 5.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Ratschlage zur Gesundheit.

Medisch magazine met dr. Marianne
Koch.

22.30 Klaus Fuchs - Atomspion.
Filmportret van de fysicus Klaus
Fuchs, die de Amerikaanse plannen
van de atoombom heeft verraden aan
Rusland.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

België/Tele 21
18.30 Follow me, cursus Engels. Les
13 en 14. 19.00 Spreek met ons mee,
cursus Nederlands. Les 28 en 29.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Le rêve d'lcare, 12-delige documentai-
re serie over.de geschiedenis van de
luchtvaart. Afl. 10: Les chasseurs.
20.55 Art 21: Merce Cunningham,
BBC-documentaire over het werk van
deze choreograaf, (herh.). 21.55 Jour-
naal, weerbericht en beursoverzicht.
22.25-23.15 Dubcek est revenu, BBC-
documentaire. (herh). Aansl.: Bienve-
nue chez les gros, BBC-documentaire
over een Amerikaans vakantiekamp
voor dikke kinderen en jongeren,
(herh.).

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Sept sur sept.
17.15 La chance aux chansons. 17.45
Cuisinez Avec. 18.00 bes Chiffres et
des Lettres. 18.20 Iniminimagimo.
18.35 C'est pas juste. 19.00 Palmarès
de Cannes. 20.00 Parcours. 21.00 Tha-
lassa. 22.00 Journal Télévisé et Météo.
22.30 Club Tvs. 22.40 Je vous Aime.
23.35-00.35 Cinema, Cinemas*

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Hier en nu.
(7.30 Nws.) 7.51 Het levende
woord. 8.10 Hier en nu (vervolg).
8.50 Introductie M.M. Magazine
met o.m. M.M.-pastoraal. 907
Maandagmorgen magazine. (12.30
Nws.). 12.32Boer en tuinder. 1255
Meded. t.b.v. Land- en tuinbouw.
13.10 Hier en nu. 14.07 Nieuwsra-
dio (17.30 Nws.).19.03 Club Vero-
nica trend. 20.03 Peper en zout.
21.03 Jazz connection. 22.03 Op
de eerste rang. 22.50 In het spoor
van Willibrord. 23.06 Met het oog
op morgen. 0.02 Easy listening.
2.02 Nachtdienst. 6.02-7.00 Auto
in? AVRO aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
9.04 Gouden uren. 11.04 Op volle
toeren. 12.04 André van Duin.
13.04Aktua. 13.15 Zwijgen is fout.
15.04 Met muziek het hele land
door. 16.04 Open huis. ,16.57 Met-
terdaad Hulpverlening. 17.04
Ronduit-radiokrant. 18.04 Tijdsein.
18.25 Kom er es uit. 18.50 Grab-
belton. 19.03 Van U wil ik zingen.
19.35Hemelsbreed. 20.03 De bes-
ten van orkesten. 20.20 De con-
frontatie. 20.45 Begrijpt u wat u
leest? 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Pays-Bas. 14.04 Top-
pop radio. 16.04 Topop disco-
very. 18.04 De avondspsits. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek
met Meta. 22.04-23.00 Candlelight.

televisie en radio maandag

Nederland 1
si. "13°5 Nieuws voor doven en"^hthorenden. "

!sno i" K weet wat 'k *"" En9e|se
J^elfilm uit 1947 van Michael Powel
% eric Pressbur9er. Joan Web-
do Js van plan een rijke inwoner van
ter riden te trouwen. Ze heeft ech-. n°9 niet de eigenaar van Kiloran

g Ne'ghbours. Australische serie.Wne is dankzij Terry in grote
1,, eil|jkheden. Max heeft weer een!l?ipraakje.
!üm Kresj. Oren van de kop, Neder-
l7 2 °Se.Poppenserie. Afl. 21: Ziek zijn.
'hn aflab- Kinderkookcursus.
\jZ ""Journaal.
ióur Kresj. Met Eindexamen-

Ben ' eP- Dierenmagazine met
'8.20 d 1 ellie Fri'da- Afl" De hond

g'er poëzie clip. Gedichten van j0n-
'8,25 .1
0v

IK geloof het wel. 7-delige serie
die

e
r
r geloof. Afl. 6: De rechten van het

''■OO ..192n '"Journaal.Anita and the Kids. Anita
IrPer °P zoek naar kinderen en hun

le* -in Europa. Vandaag: Frank-

rr,_ Waddenzee, hoe gaat het er-
'eid i\ Documentaire i.s.m. het We-
v,„ Natuur Fonds over de toestand$** Waddenzee.
u'itl "ask. Amerikaanse speelfilm
%* ■ van Peter Bogdanovich. Roy
% Der|nis lijdt aan een ziekte die
D 0 9ezicht ernstig misvormd heeft.
dß,r a"e problemen raakt zijn moe-
&& de dm9s-b'ri., Brandpunt. Actualiteitenru-
!ï.ooluï ""Journaal.
adv" 5 street le9al- Canadese
drua atenserie- AfL 14: Basketbal en
balie ' Carrje verdedigt een basket-er die ervan verdacht wordt drugs

in zijn bezit te hebben. Leon bemid-
delt in een familieruzie.

"Lee Towers, Anita Meyer en René Froger in 'De muzikale
wereld van René Froger'. (Nederland 2 - 20.27 uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Af1. .50.
08.30 Telekolleg 11. Cursus informati- E

ca. Les 9.
09.00 Schooltelevisie.
12.30 Tennis. World-Team-Cup 1990,E

vanuit Düsseldorf. E
17.00 Telekolleg I. Cursus wiskunde. E
Les 7. E

17.30 Telekolleg 11. Cursus informati- ■ca. Les 9.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Spass mit Tricks und Tips. Die E

Curiosity-Show, informatief kinder- ■programma.
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Ein E

Wintermarchen. (herh.). E
18.56 Das Sandmannchen. " j
19.00 Abendschau Bliek ms Land. E
19.30 Lander - Menschen - Aben- j
teuer. Plaza Latina.

20.15 Archeh im Ozean. 3-delige do- ■cumentaire serie. Afl. 1: Der Atlantik, ■documentaire over de geschiedenis E
van de Atlantische Oceaan.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn E
Neun. E

21.15 Vfß Stuttgart - Inter Mailand. E
Miljoenenspel in het profvoetbal.

21.45 Index. Poolse tv-film van Ja- j
nusz Kijowsky. De buitengewoon in- ■telligente student Jozef ziet in de ■Poolse maatschappij geen plaats i
voor zichzelf. Uit protest tegen de leu- :
genachtigheid van de autoriteiten :
breekt hij zijn studie af. Hij neemt een i
eenvoudig baantje en hoopt zo in j
waarheid te kunnen leven.

23.20 Das Bodensee-Festival 1990. j
00.10 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 Klassiek op maandagmor-
gen: Philharmonia Quartet Berlin.
Muz. voor viool, altvioolen cello.
11.50 Literair: over poëzie. 12.00
Radio vierklank. 13.50 Over kunst
en cultuur. 14.00 Klassiek op de
maandagmiddag: Salzburger Fest-
spiele 1989. Muz. voor mezzo-so-
praan, piano en viool. 15.45 In ant-
woord op uw schrijven - klassiek.
16.45Zin in muziek. 17.00 Eduard
Tubin. 18.00 Nws. 18.02 De klas-
sieken. 19.10 Richard Strauss en
Hugo von Hofmannsthal (2). 20.00
Nws. 21.30 Erik Satie. 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 Sportief. 9.25 Water-
standen. 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.
13.00 Nws. 13.10Faktor 5, met om
14.45 Gesproken portret; 15.00Be-
richt uit het Koninkrijk; 16.00 Over
de Rooie. 16.30 Kindermagazine.
17.00 Taal. 17.30 Deserteurs in na-
zi-Duitsland, (herh.). 17.55 Meded.
en schippersberichten.lB.oo Nws.
18.10 Even muziek. 18.20 Uitz. van
de CD. 18.30 Progr. voor blinden

en slechtzienden. 18.40 De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen. NOS: 18.55
Programma voor buitenlandse
werknemers. 20.30 Jazz uit het his-
torisch archief. 21.00-21.30 Hobby-
scoop.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine
met elk half uur RTL aktuell en om.

06.05 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher. Amerikaanse serie. (herh.).

06.30 European Business Channel.
08.35 Tele-Boutique. (Herh).
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

(herh.).
10.35 Dr. Who. Engelse serie. (hérh.).
11.00 Heathcliff - Der Kater. Ameri-

kaanse tekenfilm, (herh.).
11.10 Orion 3000 - Raumfahrt des

Grauens. Italiaanse speelfilm,
(herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL-Orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Ein Mitglied der Familie.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Tammy. Amerikaanse serie.

Afl.: Was die Zukunft bringt. (herh.).
16.30 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Ent-
führungsgefahr. (herh.).

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Auf Biegen und Brechen (2).
(herh.).

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

Amerikaanse serie. Afl.: lm Rampen-
licht.

20.10 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Rache ist nie zu spat.

21.05 Gefrühstückt wird zu Hause.
Amerikaanse speelfilm uit 1962 van
Henry Levi.

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

Vandaag: Tod ohne Reihenfolge.
23.30 Playboy late night.
00.15 Catch up. Showgevechten uit

Amerika gepresenteerd door Joe Wil-
liams.

00.50 Airwolf. Amerikaanse serie.
01.35-01.40 RTL plus-Aerobics.

SSVC
12.30 For schools.
12.50 Micro mindstretchers.
13.00 Allsorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Knots landing.
15.15 The Miriam Stoppard Health

and Beauty Show.
15.40 The Munsters Today.
16.00 Childrens's SSVC
16.15 Is that a Fact?
16.30 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 Bill.
20.35 Brushstrokes.
21.05 Capital city.
22.00 News and BFG weather.
22.30 World in action.
22.55 Film '90.
23.25-00.15 American Football.

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast.
10.00 News andweather.
10.05 Volgens aankondiging.
10.20 Gloria.
11.00 News and weather.
11.05 Matchpoint.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News andweather.
12.05 Bergen Tapes Debat.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 Chelsea Flower Show.
15.20 History file.
16.00 News and weather.
16.05 The last place on earth.
16.50 News and weather.
17.00 So Great a Lover.
17.30 Portrait of Fay Weldon.
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 Bread.
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
05.00 International business report.
05.30 European business channel.
06.00 The D.J. Kat show. 08.30 Inter-
nationale Tennis. 10.30 TRAX: sport-
mix. 11.00 Handbal. 12.00 WK voetbal
1978, film. 14.00Motorsport. 15.00Vol-
leybal. 16.00 Horsebox. 17.00 NHL IJs-
hockey. 18.30 Boksen. 19.30 Motor-
sport. 20.30 Eurosport. 21.30 Motor-
sport. 22.30-00.30 NHL ijshockey.SAT 1

06.00 Guten Morgen. 08.30 SAT.I
Bliek. 08.35 Nachbarn. Afl.: Paradies
für Kaffeetrinker. 09.00 SAT.I Bliek.
09.05 Love Boat Amerikaanse serie.
Afl.: Der edle Spender. 09.50 Teletip
Reise. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I- Teleshop. 10.30 Die goldene Göttin
von Rio Beni. Duits/Franse speelfilm uit
1964 van Eugen Martin. 12.15 Glücks-

rad. 13.00 Telebörse. 14.00 Program-
maoverzicht. 14.05Casimir & Co, Ame-
rikaanse tekenfilm. Afl.: Dressiert und
ausg'eschmiert. 14.30 Teletip - Haus-
halt. 14.40Love Boat. Afl.: Die unnah-
bare Diva. 15.30 Verliebt in eine Hexe.
Afl.: Affen-Theater. 15.55 SAT.I - Te-
leshop. 16.05 Daniel Boone. Ameri-
kaanse western. Afl.: Der Skiave Go-
liath. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nach-
barn. Afl.: Angst urn Lucy. 17.35Teletip- Natur. 17.45 Programmaoverzicht.
17.50 Hotel. Amerikaanse familieserie.
Afl.: Stromausfall. 18.45 SAT.I Bliek.
19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I Wetter.
20.00 Trapper John, M.D. Amerikaanse
serie, afl.: Medizinische Betreuung flin-
ter Gittern. 20.55 SAT.I Bliek. 21.00
Prinzessin von St. Wolfgang. Duitse
film uit 1957 van Harald Reinl. 22.40
SAT.I Bliek. 22.50 News & Stories.
23.15 Spiegel TV. 23.45 Messidor.
Frans/Zwitserse film uit 1979 van Alain
Tanner. 01.45 So gesehen. 01.50-
-02.00 Programmaoverzicht.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 At the
movies. 12.30 VJ Kristiane Backer.
14.00 Afternoon Mix. 17.00 3 from 1 at
5. 17.15 Afternoon Mix. 17.30 Coca
Gola Report. 17.45 Afternoon Mix.
18.30 Greatest Hits. 19.30 At the Mo-
vies. 20.00 Saturday Night live. 20.30
VJ Ray Cokes. 21.00 MTV unplugged.
21.30 XPO. 22.00 VJ Ray Cokes. 23.00
Coca Cola Report. 23.15 VJ Maiker
Wexo.

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 metmuziek. 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. 18.00Nieuws 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 Worte. 9.10 Musi-
kexpreß. 10.00-12.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalender
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.

WDR 4
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
Heitnatmelodie. 17.00 Der Tag urn
fün'. Aansl. Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum traurnen. 22.30
Nachtexpress.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and Wea-
ther. 08.15 Mediterranean Cookery.
08.45 The mix. 16.00 Hotline. 17.00 On
The Air. 18.30 Blue Night. 18.45 Can-
nes Film Festival, Live. 19.30 News.
19.45 Time Warp. 20.00 Touristic Ma-
gazine. 20.30 Journeyto India. 21.00 In
search of wildlife. 21.30 Perspectives
on Science. 22.00 News and Weather.
22.15 In search of wildlife. 22.45 Trave-
lers in time. 23.15 Touristic Magazine.
23.45 Perspectives on Science. 00.15
News and weather. 00.30 Blue Night.
01.30 Time Warp. 01.45 The Mix.

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.
14.00 Viva. 16.00 Entenjagd. 17.00
RTL Themen. 17.15 Musikduell.
19.00Neunzehn - Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traumtanzer.
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Leed
Het verhaal van Selma (1916) is
een kleine greep uit al het gele-
den leed. „In 1941 stond ik als
één van de eersten op de depor-
tatielijst. Ik ging naar de Joodse
Raad toe om te vragen wat ik
moest doen. De advocaat advi-
seerde me gehoor te geven aan
de oproep. Mijn leven zou geen
gevaar lopen als ik ginder bereid
was hard te werken. Deze advo-
caat dook later zelf wel onder. Ik
besloot naar een onderduikadres
te gaan. Het was daar vreselijk.
De hospita dwong mij het vuilste

werk te doen. Dat was niet onge-
vaarlijk, omdat zij en haar doch-
ter aan syfilis leden. De situatie
werd onhoudbaar en na een aan-
tal omzwervingen kwamen mijn
man en ik op een ander onder-
duikadres terecht. Daar kregen
we pas te eten als we uit de Bijbel
lazen en ons zouden bekeren. We
weigerden. Na de oorlog was het
voor mij moeilijk blij te zijn, om-
dat ik zoveel familie en vrienden
had verloren".
Een vrouw uit de zaal vertelde

dat haar vorm van verzet in de
oorlog was geweest, net als bij
zoveel andere huisvrouwen: het
volhouden. Elke dag opnieuw
proberen te zorgen voor eten en
de boel draaiende te houden.
De derde spreekster is een Duit-
se, Margret Brügmann (1948). Ze
groeide op in het Hamburg van
de opbouw. Duidelijk geëmotio-
neerd vertelt ze hoe zwaar het
voor haar is Duitsland als ge-
boorteland te hebben. „Mijn
ouders praatten nooit over de

oorlog, net als zoveel anderen
verlangden ze naar rust".
Bij haar speurtocht naar het ver-
leden heeft ze bij de verwerking
daarvan veel gehad aan twee
boeken: 'Kindheitsmunster' van
de Oostduitse Christa Wolf en
'Das Judasschaap' van Arme Du-
den. Ze voelt zich als het Judas-
schaap. Dit schaap wordt door
de slachters gedwongen de ande-
re schapen het slachthuis in te
lokken. Zelf blijft het in leven,
maar voelt zich schuldig over de
dood van de anderen.

" Volgens een van de deelneemsters ook een vorm van verzet: gewoon volhouden en voor
eten zorgen.

'Ombudsvrouw' over WWV met terugwerkende kracht

'Zoek nu bewijs voor
aanvraag uitkering'

Vrouwen, die voor 23 de-
cember 1984 werkloos zijn
geworden, maar op grond
van het inkomen van hun
echtgenoot niet in aanmer-
king kwamen voor een
WWV-uitkering, krijgen
daar volgens een vorige
week ingediend wetsvoor-
stel met terugwerkende
kracht alsnog recht op. Zé
moeten echter wel kunnen
aantonen dat ze voor 23 de-
cember 1984 hun baan zijn
kwijtgeraakt en geen WWV-
uitkering hebben gekregen.
En dit zal soms heel wat
speurwerk vergen. De stich-
ting landelijke Obudsvrouw
adviseert vrouwen dierecht
hebben op deze uitkering,
nu al op zoek te gaan naar
de benodigde documenten.

Vanaf de invoering van de Wet
Werkloosheidsvoorziening in
1965 tot eind december 1984 had
een getrouwde vrouw die haar
baan kwijtraakte en geen kost-
winner was, geen recht op een
WWV-uitkering. In 1984 werd
deze kostwinnerseis geschrapt
en kregen alle werklozevrouwen
recht op een WWV-uitkering.
Maar iemand die vóór de ingang
van de nieuwe regeling haar
baan verloor, kon er geen aan-
spraak op maken.

Volgens het nieuwe wetsvoorstel
komen al dezevrouwen alsnog in
aanmerking voor een WWV-uit-
kering. Voorwaarde is wel dat
men op 23 december 1984 nog
steeds werkloos moet zijn ge-
weest.
Het kan nog enkele maanden du-
ren voor het wetsvoorstel aange-
nomen is door de Eerste en
Tweede Kamer en de wet daad-
werkelijk van kracht wordt. Van-

af dat moment heeft een vrouw
die meent in aanmerking te ko-
men voor WWV volgens het
wetsvoorstel, drie maanden de
tijd om de uitkering aan te vra-
genbij de Gemeentelijke Sociale
Dienst.
De vrouw moet dan kunnen aan-
tonen dat zij inderdaad werk-
zaam is geweest bij een bepaald
bedrijf, haar baan is kwijtgeraakt
en na de zes maanden-durende
WW-uitkering niet in aanmer-
king is gekomen voor een WWV-
uitkering van twee jaar.

Thea Hettri'ch uit Heerlen is in
1980, na een dienstverband van
negen jaar, ontslagen bij het be-
lastingadvieskantoor waar ze
werkzaam was. Nu zou ze alsnog
in aanmerking komen voor een
uitkering, want op 23 decerriber
1984 was ze nog steeds werkzoe-
kend. „Maar papieren als een
ontslagbrief, opgave jaarinko-
men en bewijs van zes maanden

WW-uitkering heb ik niet meer in
mijn bezit. De betrokken instan-
ties hebben ook geen exempla-
ren meer, aangezien de meeste
documentatie slechts vijf jaar
wórdt bewaard en mijn ontslag
tien jaar geleden speelde."

De stichting Landelijke Om-
budsvrouw verklaart zich be-
wust te zijn van deze problema-
tiek. „Het enige advies wat wij op
dit moment kunnen geven is nu
toch al proberen bewijsmateriaal
in handen te krijgen waarmee
straks de WWV-uitkering kan
worden aangevraagd. Mogelijke
informatie van de belasting-
dienst, papieren van de bedrijfs-
vereniging, bankafschriften, ver-
klaringen van oud-collega's, het
zijn allemaal zaken die straks
kunnen helpen, vooral voor
vrouwen voor wie het al langer
geleden is dat ze werkloos is ge-
worden en voor wie de papieren
moeilijker te achterhalen zijn."

Experiment:
Vrouwen willen

de mis doen

De rooms-katholieke bisschop-
pen in Nederland moeten de ko-
mende jaren in een aantal gese-
lecteerde gemeenschappen ex-
perimenten toestaan waarbij
vrouwen en mannen de eucharis-
tie leiden. Zij moeten een bezin-
ningsproces op gang brengen
over de vraag ho<= vrouwen en
mannen in rooms-ka-._n<->]'ek Ne-
derland gezamenlijk vorm geven
aan het gewijde ambt. Ook moe-
ten zij laten onderzoeken, hoe de

Nederlandse katholieken op
vrouwelijke priesters en diakens
zouden reageren.
Dit zijn enkele aanbevelingen in
een vertrouwelijk rapport dat
een commissie van een aant.al ka-
tholieke vrouwenorganisaties in
opdracht van de bisschoppen-
conferentie heeft geschreven.
Het rapport is voor commentaar
voorgelegd aan de Katholieke
Raad voor Kerk en Samenleving
en de vijfvrouwenorganisaties in
de Unie Nederlandse Katholieke
Vrouwenbeweging, die in de
commissie waren vertegenwoor-
digd. Ook de bisschoppelijke
contactcommissie Vrouw en
Kerk bestudeert momenteel het
rapport. Na verwerking van de
reacties zal het rapport aan de
bisschoppen worden aangebo-
den.

Kerk
Ze koos voor de invalshoek van
geloof en kerk omdat ze ervan
overtuigd is dat een religieuze
overtuiging de verwerking van
incest bemoeilijkt. „In conserva-
tieve kring wordt meisjes en
vrouwen nog altijd een minder-
waardigheidsgevoel aangepraat.
De man is het hoofd van het ge-
zin en devrouw wordt geacht on-
derdanig te zijn. Het gezin heeft
een hoog aanzien in de kerk, on-
geacht wat er zich binnen zon
gezin allemaal afspeelt."

„Verder spelen de opvattingen
over schuld een belangrijke rol.
Je moet altijd eerst de schuld bij
jezelf zoeken. Ook de opvattin-
gen over de almacht van God
spelen mee. Kinderen gaan er
vaak.van uit dat God alles ziet en
dat je je maar hebt te schikken in
je lot. Ik zeg niet dat zulke din-
gen altijd openlijk worden bele-

den, maar onbewust werkt het
wel door".

Behalve aan opvang van andere
incest-slachtoffers doet Alie de
Vries tegenwoordig mee aan
voorlichtingsprojecten. „Het be-
langrijkste is dat de samenle-
ving, en dus ook de kerk, de in-
cestproblematiek onder ogen
ziet. Het wordt nog te vaak weg-
gedrongen en verdoezeld. Vaak
krijg ik reacties in de trant van:
'Maar het is toch al 20 jaar gele-
den. Die vluchthouding hoop ik
met mijn boek te doorbreken,
want incest draag je een leven
lang met je mee. Jekunt je erva-
ringen verwerken en hanteer-
baar maken, maar los kom je er
nooit van."

Alie de Vries-van Wamel, Mens
worden, Uitg. Boekencentrum,
Den Haag, 80 bladz. 17,50 gul-
den.

vrouw
Vrouwenverzet:

strijd in de
anonimiteit

„In deel 7 van Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog van L. de Jong
wordt één regel besteed aan
het vrouwenverzet: 'Vrouwen-
verzet is verzet in de anonimi-
teit"'. Met deze woorden open-
deminister d'Anconavan WVC
vrijdag in Rotterdam het twee-
daags Symposium Vrouwen in
Verzet - Vrouwenverzet.

Vrouwen uit het binnen- en bui-
tenland zijn hier aanwezig om te
praten over hun verzet tegen fas-
cisme, (neo-)nazisme, racisme en
vrouwenonderdrukking. Als-eer-
sten komen twee Rotterdamse
verzetsvrouwen aan het woord:
Bets van der Zaken en Selma
Frank-Gompertz.
Bets werd geboren in 1908 en
was al jong politiek actief. „Het
vrouwenverzet was typisch Rot-
terdams, niet praten maar hande-
len. We deelden pamfletten uit
aan mensen die in de rij stonden
voor de levensmiddelenzaken.
We hielden ons bezig met hulp
aan onderduikers en het geven

van seksuele voorlichting, wat in
die tijd heel ongewoon was. We
hadden adressen waar illegaal
aan voorbehoedmiddelen geko-
men kon worden. De situatie
voor vrouwen werd moeilijker,
omdat steeds meer mannen ver-
dwenen door de razzia's. Veel
vrouwen raakten hierdoor gede-
moraliseerd en hadden steun no-
dig. Nog steeds ben ik actief. Ik
geef nu voorlichting op scholen
over de oorlog".

Slachtoffers beschrijven incestervaringen

'De eenzaamheid
is het ergste'

Hoewel cijfers niet erg
betrouwbaar zijn gezien
de taboesfeer rond in-
cest, zou één op de zeven
mensen in Nederland
slachtoffer zijn of zijn ge-
weest van seksuele mis-
handeling. Verhalen over
incest komen steeds
meer aan de oppervlakte.
Slachtoffers hebben be-
hoefte om over hun erva-
ringen te praten. Onlangs
verschenen in ons land
twee boeken geschreven
door incest-slachtoffers.

In het boek 'Mens worden' heeft
Alie de Vries-van Wamel (38) uit
Makkinga haar 'gedachten over
incest en religie' gebundeld.
Alie de Vries werd als 11-jarig
meisje door haar oudere broer
seksueel misbruikt, zonder dat
haar ouders of de andere kinde-
ren in het gezin er van wisten.
Wat die ervaring voor haar bete-
kende schreefAlie op in een aan-
talkorte, zeer persoonlijk getinte
stukjes.

„De eenzaamheid is het ergste.
Zolang je er niet met anderen
over durft te spreken, blijft een
incestervaring als een steen op je
drukken."

Twintig jaar lang had Alie de
Vries haar verschrikkelijke
jeugdtrauma verzwegen. Ze kon
en wilde er met niemand over
praten. Totdat uiteindelijk haar
lichaam het signaal op rood zet-
te. „Ik werd ernstig ziek, zonder

dat er lichamelijk een verklaring
voor was te vinden. Als door een
schok ontdekte ik dat ik mijn ge-
heim niet langer kon verbergen".
De Friesin heeft ervoor gekozen
haar boek onder eigen naam te
publiceren, ondanks lichte druk
van de familie om de vuile was
niet buiten te hangen. „Mijn eni-
ge motief voor dit boekje is de
wens om anderen te helpen. Het
zwijgen rond incest moet door-
broken worden. Hoe persoonlij-
ker je ermee naar buiten treedt,
des te groter de kans op herken-
ning. En de samenleving moet le-
ren om attent te zijn op seksuele
mishandeling. Dat vind ik be-
langrijker dan de reactie van de
familie."

" Elly Danica: „Als er maar één is die je gelooft."

" Illustraties uit 'Mens Worden'

Schokkend
De roman 'Nietdoen: een vrou-
wenwoord' van Elly Danica is
een schokkend boek, dat meer is
dan een pamflet. Het probeert
minutieus weer te geven hoe een
kind incest ondergaat.
De roman is het autobiografische
relaas van jarenlang seksueel
misbruik door de vader en diens
relaties. Tegelijk is het 't relaas
van een jarenlangeverbijstering:
waarom gelooft niemand mij?
Het boek, dat maakte dat haar
verhaal nu eindelijk wel wordt
geloofd, was een succes in Cana-
da en werd ook uitgegeven in de
VS, Engeland, Duitsland en ler-
land.

Elly Danica werd in 1947 in Den
Haag geboren. Ruim vijfjaar la-
ter verhuisde ze met haar ouders
naar Canada. Dat was kort nadat
zij voor de eerste keer seksueel
misbruikt was door haar vader.
Onlangs was ze ter gelegenheid
van de presentatie van haar boek
weer even terug in Nederland.

Elly Danica: „Ik wilde het niet
schrijven, omdat ik wist hoe
moeilijk en pijnlijk het zou wor-
den. Ik moest terug naar die kel-
der als meisje, met die mannen.
Ik werd weer een meisje op al die
verschillende leeftijden ik kan je
niet zeggen hoe gruweiijk het
was. Fysieke pijnen. Als ik naar
m'n schrijfkamertje ging kreeg
ik zon pijn in m'n buik, there
was a thing eating inside. En dat
moest er uitgeperst worden."

Weekeinde
lesbiennes

Het instituut Driekant organi-
seert in samenwerking met een
aantal actieve C.0.C.-vrouwen
van vrijdag 15 tot en met zondag
17 junieen weekeinde in Valken-burg onder het thema 'Lesbisch
in Limburg. Doel van dit week-
einde is een ontmoetingsplaats
te creëren voor lesbische vrou-
wen, waar ervaringen kunnen
worden uitgewisseld en work-
shops over verschillend onder-
werpen worden gehouden.
De kosten voor het weekeinde
zijn’ 70,- voor vrouwen met een
baan en ’ 50,- voor vrouwen zon-
der baan. Voor meer informatie:
ST 04406-15353.

Verbijsterd
In 'Nietdoen: een vrouwen-
woord' beschrijft Danica in een
soort verbijsterde meisjestaai
wat er in die kelder gebeurde. Ze
was toen elf. Door haar vader
was ze al jaren misbruikt, maar
vanaf dat moment bleef het daar
niet bij. Het zijn bloedstollende
passages. Danica: „Mijn vader
had in de kelder een fotostudio

ingericht en ontving daar e j
aantal notabelen uit de plaatse^
ke gemeenschap. Die mens >had hij nodig voor bescherml^ .voor status. Ze kwamen, o^% !hij hen iets te bieden had. Mij-K. j
drank ook, hij had altijd de &« ,
kerste soorten drank in huis, ° ,
als wij -we waren in totaal &. Jtien kinderen - niets te eten ha 'den'"

tic IHaar grote trots is, zegt ze, da* j, j
toen nooit iets zomaar gege;.:<)
heeft. Haar vader heeft het al"
met geweld moeten bevecht
„Ze waren zo vies, die mann
met hun sigaren."

In het boek doet ze ook vers j.
van het ongeloof. Het strekt Z

uit tot de geestelijken, dokters ,5
psychiaters tot wiezij zich ste ,
met haar verhaal heeft geWe
De enige die haar ooit wèl ée^°s^de- toen EllyDanica 4 jaar w» 1#
was haar grootmoeder in "
land.

„Zij werd mijn symbool. v j)
een incestslachtoffer is het j

levensbelang dat er één ieII1elieis die je gelooft. Een volwass j
het liefst, die veel voor je b -e<kent. Dat maakt de kans öaV
het overleeft groter."

Elly Danica, Nietdoen: <p
vrouwenwoord, Uitg. An "
ker, 19,50 gulden. .

Onderzoek
klachten
overgang

Gyneacologen van de St. &s
nbethkliniek in Heerlen doen "»'

derzoek naar hormonale beh-;'
deling in de menopauze. Hie'
voor willen zij graag in conta?
komen met vrouwen tussen a
45 en 65 jaar, die wegens ov»'
gangsklachten behoefte hebbe
aan behandeling met hormon^ 11

Reden voor dit onderzoek is <"'steeds meer vrouwen in de tfl
nopauze extra hormonen toe!.
diend krijgen. Dit gebeurt °^eventuele problemen als botoï1'
kalking en blaasstoornissen *
voorkomen. Het onderzoek nclJzich met name op de bijv?
schijnselen hiervan. Er zijn W
voorbeeld duidelijke aanwip
gen dat hormonen de kans i*
hart- en vaatziekten vermin"
ren.

Het onderzoek van de St. El'sa
beth Kliniek zal een jaar in
slag nemen. Omdat er ook n 3*

de invloed op het baarmoeder
lijmvlies wordt gekeken, kunne
alleen vrouwen bij wie de ba* 1.
moeder niet is verwijderd, z'c
voor deelname aanmelden. »
vendien moet de laatste me"
struatie minimaal een jaar gel
den hebhen plaatsgevonden-

Voor meer informatie kurlt jj.
contact opnemen met het coör*
natiecentrum menopauze-onde.
zoek, tel. 02503-32288. Dit kan »
leenvan 21 tot en met 24 mei, t<J
sen 13-16 en 21-23 uur. Schrij
lijk opgeven kan ook, door u
naam, adres en telefoonnum"1

te sturen naar: Dr Bouckaert, J'Elisabeth Kliniek, Zandweg lö'
6418 PB in Heerlen.

Vrouwen bij de
arbeidsinspectie
Ter gelegenheidvan het 100-J^bestaan van de Arbeidsinspe*^
is bij uitgeverij SDU hetbo
'Onder vrouwelijke hoede' v

e
schenen. Marianne Bousardt -s
schrijft hierin de geschieo<pr,
van de vrouwelijke medew
kers bij deze dienst.

ne^'In het boek is te lezen dat inSfue-
trices van de arbeid vanaf het j
gin van deze eeuw een grot^ete'hebben gespeeld bij het verP ~ren van arbeidsomstandige rj{-
van vrouwen en jongeren,
zaam in fabrieken en werkp1

sen. Prijs 19,50 gulden. .

(ADVERTENTIE)
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AC Milan zuinig
op Ruud Gullit

w. an onze sportredactie
J'MN-Woensdagochtend en

AO iv?r<*er maakt de trainer van
of Milan, Arrigo Sacchi, bekend
J|Kuud Gullit wel of niet in deuropacupfinale tegen Benfica

Gullit trainde za-
g. Ag weer mee met de selectie.
Va>v ren badden de spelers vrij.
Pn°chtend wordt de training
dccr 9* 6n mor§en zal de ütelver-

pas naar Wenen afreizen.

m Ccbi zei zatermiddag over het
rea? Spelen van Gullit: »Laten wij
e I*l^isch zijn. We nemen geen«kei risico met Ruud. Dat is al-
aljT Inaar in 2M"I belang. Hij zal
de ,n maar spelen als dat voor
öni? g zinnig isen als hij er zelf
"« veel voor voelt. Ruud heeft

SDei°eg .Seleden"..-Zelf maakt de
m „er zich geen zorgen: „Ik voel
ste f

en ik denk dat de moeilijk-
tasein mijn herstel nu achterne «gt."

Pittig
Er is de afgelopen week, liet de
coach van het Nederlands Elftal we-
ten, op het KNVB-sportcentrum in
Zeist 'pittig' getraind. „En dan wil
zon resultaat er wel eens tussen-
door glippen," aldus Beenhakker.

Rijnsburgse Boys - Nederlands elftal
1-1 - 63. Kieft 0-1, 84. Van Delft 1-1.
Scheidsrechter: Van de Ende. Toe-
schouwers: 5500. Opstelling Nederland:
Menzo, Blind (78. Sturing), Rutjes, Van
Tiggelen, Vanenburg (63. Van 't Schip),
Van Aerle (46. Erwin Koeman), Winter,
Witschge, Krüzen (46. Roy), Kieft (63.
Bosman), Ellerman.

Ondanks de remise in Rijnsburg en
het onsamenhangende spel van zijn
tijdelijke pupillen tuurde Beenhak-
ker met een tevreden gevoel naar
zijn dobber. Om de trainingssleur
van alledag enigszins te breken had
hij gisteren een vis- en vaardag in
Zeeuwse wateren op het program-
ma gezet. „Het ziet er gezond uit. De
eilandjes -Kieft en Vanenburg, die
elkaar bij PSV niet meer konden
luchten of zien - zijn weer met el-
kaar verbonden. De sfeer is goed,"
taxeerdeBeenhakker. „ledereen die
zich vorige week maandag met
klachten in Zeist meldde, staat weer
redelijk op de benen. Vanenburg is
ver weg geweest, maar hij is op de
weg terug. Datzelfde geldt voor
Kieft." Van Aerle lijkt hersteld na
zijn lichte meniscusoperatie en Van
Tiggelen (voetblessure gevolgd
door spierverrekking in bovenbeen)
is helemaal terug.

Ruud Gullit trainde afgelopen week
op hetKNVB-sportcentrum in Zeist
's morgens met de groep mee en
volgde 's middag aangepaste trai-
ningen, die vooral op het verhogen
van de spierkracht waren toege-
spitst.Vanderlijde slaat

toe in Spanje
HUELVA - Arnold Vanderlijde
heeft het Boxam '90-toernooi in
Spanje op zijn naam geschreven. In
de finale van het superzwaarge-
wicht won de Sittardenaar afgete-
kend met 5-0 van de Bulgaar Rusi-
nov.

Collectief
Ronald Koeman ontbrak op het ap-
pel tegen RijnsburgseBoys. Hij ver-
stapte zich in de wedstrijd tegen
IJsselmeervogels, maar zijn blessu-
re is nagenoeg te verwaarlozen. Hie-
le, Fraser, Hofkens, Wouters, Gill-
haus en Van Loen hadden zaterdag

rust gekregen. Nu Beenhakker alle
neuzen van zijn uitverkorenen de-
zelfde kant op weet en de blessure-
perikelen zoetjesaan lijken te zijn
opgelost, wil hij 'meer aandacht aan
het voetbalgebeuren' gaan beste-
den. „We gaan nu in de richting van
het collectief denken." Over drie da-
gen krijgen vijf spelers de zure me-
dedeling dat zij bedankt worden
voor hun inzet, maar niet meegaan
naar Italië. Beenhakker: „De heren
selecteren zich voor zeventig pro-
cent zelf. Wat dat betreft zijn mij de
afgelopen dagen een aantal dingen
duidelijk geworden." Welke? „Nee,
dit lijkt mij voorlopig voldoende."

Recordreeks Steffi Graf doorbroken
'log „,„, . ~ In eigen land, inBerlijn
$*rZl' 1S Steffi Graf onderuitge-
6-Jarf|gaan teSen Monica Seles. De

sche J>e Amerikaans/Joegoslavi-
ten e'"aakte met 6-4 6-3 een einde
S v J* opmerkelijkereeks succes-ffi Graf- die zesenzestig
*e gin omspanden. Ze had sindsRis va^nkwaardige finale van Pa-satieucu \'ong jaar tegen AranxtaVlcario geen partij meer
C°rd va 6n Was hard op weg het re-
"olgenrt Vlerenzeventig achtereen-
3a Navr^Verwinningen van Marti-
?e kom va uit 1984 tebreken. In

eindstrijd van Parijs
"let-K„j^o ver kunnen zijn. Maar de
*Vku handen toeslaande Seles'«Wam dat.

teff
6e^ooh af sloeg in de eindstrijd on-

v " Veel ballen uit en verloor na5e t\Vp,orSprong van 2-1 vijftien vanen- In HntWlntig Punten die volg"
"ica s , e set timmerde Mo-
?*6t Uit* Ür onbekommerd op los,
Ne ~fondenng van een korte pc-Ssk« ln Graf van 0-2 (bijna 0-3)HoT,am tot 2-2. Bij 5-3 kreeg de

atchpoPt tiener haar eerste

Valenciakreeg MarcelLiesdek te zien-o.nze sportredactie

ri
6 Sp£5PA ~ Valencia, tweede inNnemlv en Uefacup-N- stn«' heeft belangstellingSuna PT?er Marcel Liesdek vanNet .Sittardse club heeft bij

i n- dat h trainer Berger laten we-?e§ maJ3e verdediger voor zes ton
IPW „ Ee" delegatie van Valen-lJ(lens h

aar MaHorca om de speler'°Ue t
net toernooi met Fortuna in

iel echtl' De sPahJaarden kwa-
ek sdbL,lbedrogen uit, want Lies-

* 6gen -t de niet mee. Hij had zich> toJ ,g?ngst afgemeld voor de'W,m el Liesdek heeft sinds de>irta^? °P Zanderije, waar de>as. n^ 6 selectie bij betrokkenmeer gevlogen. De onder-
l°*Un» gen tussen Valencia enm,oeten, wegens een con-

fOild Usule- vóór 1 juni zijn afge-

Limburg met lege handen

Van onze sportredactie

NIEUWEGEIN - Limburg was za-
terdag met Herschi/V en L bij de he-
ren en Auto Caubo lason bij de da-
mes sterk vertegenwoordigd in definales om de Nederlandse handbal-
beker, maar moest met lege handen
de terugreis aanvaarden. V en L ver-

loor in een enerverend duel met 19-
-18 van Hermes. De Geleense trainer
Pim Rietbroek schoof de schuld
voor de nederlaag in de schoenen
van scheidsrechter Wim Struik, die
in de ogenvan deGelener op crucia-
le momenten Hermes bevoordeel-
de. lason, dat als eerste divisieclub
met weinig aspiraties aan de finale

tegen de mogelijke nieuwe lands-
kampioen PSV was begonnen,
toonde wel volop inzet maar had
geen moment uitzicht op een posi-
tieve afloop: 16-11 voor PSV.

" Zie verder pagina 1 8

" Ashwin Versteegden van V en L krijgt een vrije schietkans aan de cirkel. Zijn doelpoging
blijft zonder resultaat. Foto: FRANS RADE

sport
Beenhakker tevreden over eersle week oefencampagne

Oranje-selectie
krijgt gestalte

Van onze sportredactie

RIJNSBURG - Erwin Koeman sprong van op-
luchting nog net geen gat in de lucht, maarveel
scheelde het niet. De kersverse PSV'er heeft
zijn WK-ticket zo goed als op zak. Dat lijdt na
het derde verplichte oefennummer van Oranje,
zaterdag tegen Rijnsburgse Boys, nauwelijks
nog twijfel. De oudste Koenian kwam na de

gee °P^raven, miste nog wedstrijdritme, maar verklaarde
vann Noemenswaardige hinder meer te hebben ondervonden
t.e ?^n knieblessure. En vooral daar was het hem en coachBeenhakker om begonnen.

ina en m het begin had ik wat pijn,
dat duurde gelukkig maar

even. Ik merk gewoon dat het de
goede kant op gaat. Die knie voelt
elke dag beter aan. Ik heb voor het
eerst weer zonder bandage ge-
speeld," aldus een opgeluchte Koe-
man. De 1-1 tegen de zaterdagkam-
pioen van de eerste klasse B was
Koeman verder om het even. Die
eindstand verontrustte ook Leo
Beenhakker allerminst. „Na die 5-0
tegen IJsselmeervogels dacht ik
niet dat we wereldkampioen zou-
denworden. En na deze 1-1 denk ik
ook niet ineens dat we kansloos
zijn."

# Spelevaren op de Zeeuwse
wateren. Hendrie Krüzen, Ge-
rold Vanenburg, John van
Loen en Ronald Koeman (vlnr)
genietenvan het dagje Oranje-
rust.

Sittardenaar maakt indruk in Olympia 's Ronde

Danny Nelissen overklast Oostduitse tijdrijders
door wiel verheesen

SCHIJNDEL - Hij moet zijn twintigste verjaardag nog vieren, maar als
tijdrijder heeft Danny Nelissen al een flinke reputatie. De renner uit Sit-
tard onderstreepte dit in de proloog van Olympia's Ronde van Nederland
voor amateurs. Met een indrukwekkend gemiddelde van 49,847 kilometer
legde hij zaterdag de 5,3 kilometer in het Gelderse Varsseveld het snelst
yan allemaal af. „Mijn vijfde zege in dit seizoen, waarin ik eerder aan één
andere belangrijke etappewedstrijd deelnam: de Wielerweek van Berga-
mo in Noord-Italië."

Vorig jaar eiste Nelissen ook in de
inleidende tijdrit van de Omloop
van de Mijnstreek reeds de eerste
plaats op. Tevens werd hij in dat
jaar tweede in het NK achtervol-
ging. De Oostduitser Thomas Liese,
vorig jaar eindwinnaar van Olym-
pia's Ronde, moest in Varsseveld
twee seconden op de toekomstige
prof bij PDM ('debuut waarschijn-
lijk op 1 augustus') prijsgeven. Een
andere geweldenaar uit de DDR,
Steffen Blochwitz, bezette de derde
plaats met drie seconden verlies.

Overigens moest Danny Nelissen
enkele uren later de leiderstrui al-
weer inleveren. Arno Ottevanger
eiste namelijk in de aansluitende
'echte' openingsetappe van Olym-
pia's Ronde, die opnieuw Varsse-
veld als begin- en eindpunt had, be-
halve de dagprijs zóveel seconden
tijdsvergoeding op, dat Jiij aanvoer-
der werd van de algemene rang-
schikking. Ottevanger (vorig jaar
een paar maanden prof in het Pana-
sonicteam van Peter Post) verdedig-
de gisteren in de door Wilco Zuider-
wijk gewonnen rit naar Schijndel
het eretricot met succes. Zuiderwijk
bleef als een van de weinigen in een
zeven man sterke kopgroep over-

eind toen het peloton in de laatste
honderden meters zich toch nog op
de prooi stortte.

Danny Nelissen, deeluitmakend
van de nationale selectie, staat na

twee koersdagen vierde op 15 se-
conden. „Ik heb", zei hij, „amper ge-
treurd over het verlies van mijn lei-
derstrui. Met een marge van slechts
enkele seconden ten opzichte van
tientallen concurrenten weet je hoe
moeilijk is om overeind te blijven.
Vergeet niet, dat er zowel onderweg
als aan de finish menige tijdsver-
goeding te verdienen is. Probeer
dan maar eens een gretig peloton
telkens te dwarsbomen."

ft Zie verder op pagina 1 3

# Danny Nelissen, enkele
uren in leiderstrui.

Hiddink twee jaarbij Fenerbahee
EINDHOVEN - Guus Hid-
dink heeft een beslissing ge-
nomen. Met ingang van het
nieuwe seizoen wordt hij trai-
ner/coach van Fenerbahce. De
voormalige technisch direc-
teur van PSV bereikte monde-
ling overeenstemming met de
Turkse club over een tweejari-
ge verbintenis. Volgende
week zet hij de handtekening
onder het contract. De Gelder-
se oefenmeester had ook con-
tacten met de Franse eerste di-
visieclub Cannes en Sporting
Lissabon uit Portugal.

De topclub uit Istanboel vraagt van
zijn nieuwe trainer niet onmiddel-
lijk een kampioenschap, zoals Spor-
ting Lissabon wél deed. De Portu-
gese eis botste met de nuchtere ge-

dachten van de 43-jarige Achterhoe-
ker. „Sporting", aldus Hiddink, „is
al zeven jaar geen kampioen van
Portugal geweest. Zou dat dan met
een andere trainer wel meteen luk-
ken ? Ik heb daar mijn twijfels
over."

Hiddink verheelde niet, dat de over-
stap zeker te maken heeft met het
salaris dat hem geboden is. „Wat ik
bij PSV verdiende, kan niet in de
schaduw staan van wat mij voor
twee jaar Istanboel wordt betaald.
Uit het oogpunt van de belastingen
is het ook niet onaantrekkelijk. Wij
hebben een netto salaris afgespro-
ken. In Nederland heb ik ooit een
premie ontvangenvoor het winnen
van de Europese beker. Wanneer er
dan eenenzeventig procent naar de
belasting gaat, verdwijnt er zelfs
van een mooi bedrag erg veel."

Guus Hiddink, die bij Fenerbahce
de Joegoslaaf Velinovic opvolgt,
treft in Istanboel twee buitenlan-
ders, Toni Schumacher en de Rus
Visnevski. „Mij is toegezegd dat er
middelen zijn om de groep te ver-
sterken. Het lijkt me dat het Turkse
voetbal onderschat wordt. Istanboel
is niet het andere eind van de we-
reld. Het is maar tweeëneenhalf uur
vliegen en de club biedt de familie
de gelegenheid van tijd tot tijd heen
en weer te gaan."
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oefenvoetbal wk
Selectie Hannover-Sovjetunie 0-4 (0-1) -
34. Protassov 0-1, 66. Protassov 0-2, 73. Hol-
zenkamp (eigen doel) 0-3, 85. Jaremtsjoek
0-4.
Wales-Costa Rica 1-0 (1-0) - 10. Saunders
1-0.
Noord-lerland-Uruguay 1-0 (1-0) - 38. Wil-
son 1-0.
Schotland-Polen 1-1 (1-0)- 42. Johnston 1-0,
59. Gillespie 1-1 (e.d.).
Jeugdploeg Bologna-Colombia 0-6 (0-3) -
Doelpunten: Hernandez 2, Rincon, Valder-
rama, Fajardo en een eigen doelpunt.
Spaanse combinatie-Brazilië 0-1 (0-1) - 10.
Branco 0-1.

oefenvoetbal
Feyenoord-SW 2-2
Sparta-Excelsior 6-1

buitenland
FRANKRIJK
Auxerre-Nantes 0-0
Bordeaux-Metz 1-0
Brest-Sochaux 1-0
Caen-Lille 2-0
Cannes-Montpellier 1.-1
Marseille-Lyon 0-1
Monaco-Racing Paris 4-0
Mulhouse-Toulouse 1-0
Paris SG-Nice 2-1
St. Etienne-Toulon 1-2

Eindstand: Marseille 38-53, Bordeaux 38-
-51, Monaco 38-46, Sochaux 38-43, Paris SG
38-42, Auxerre 38-41, Nantes 38-40, Lyon 38-
-39, Toulouse 38-38, Brest 38-38, Cannes 38-
-36, Toulon 38-35, Montpellier 38-34, Metz 38-
-34,St. Etienne 38-34, Caen 38-34, Lille 38-33,
Nice 38-31, Racing Paris 38-30, Mulhouse
38-28.

lotto
Lotto 20 winnende getallen: 19-27-29-32-33-
-39. Reservegetal: 40. Deelnemers: 535.878,"
prijzengeld: 1.135.965,00. Cijferspel 20:
793361. Deelnamers: 259.247, prijzengeld:
155.548,00.
Westduitse lotto winnende getallen: 3-6-
-14-25-40-41. Reservegetal: 39 Spel 77:
3190382.
Belgische lotto winnende getallen: 12-20-
-23-25-37-38. Reservegetal: 18 Bijkomende
trekking: 8-16-32-37-38-39. Reservegetal: 1.
Joker: 7081020.

MVV wint
toernooi

Indonesië
MEDANG - MW heeft het interna-
tionale toernooi in het Indonesische
Medang gewonnen. In de finale ver-
sloeg de ploeg van trainer Sef Ver-
goossen RKC met 2-0. Voor rust
scoordeHans Vincent in de zevende
minuut, terwijl Raymond Smeets
tien minuten voor het einde de sco-
re verdubbelde.

De winstpremie voor de Maastrich-
tenaren bestond uit een metershoge
bokaal. Sportief gezien ging het
MVV sowieso voor de wind. Alle
duels werden gewonnen, terwijl
Frank Verbeek werd uitgeroepen
tot beste speler van het toernooi.
Bovendien werd Verbeek ook nog
topscorer met acht doelpunten.

Limburgs recordDiederikRouffaer
KERKRADE - Tijdens het eerste
deel van de Limburgse A-zomer-
zwemkampioenschappen in Kerk-
rade zwom Diederik Rouffaer van
ZON/Sport en Spel een nieuw Lim-
burgs record op de 400 meter wis-
selslag heren: 4.53.21 minuten, een
verbetering van het ouderecord dat
sinds 1981 (4.58.0) op naam van zijn
clubgenoot Patrick Tummers
stond. NK-limieten werden ge-
zwommen door Pieke Geelen, Joni-
ta Westheim, Roy Meyboom, Edgar
Thimister, Suzanne Kentgens, Mar-
cel Kentgens, Danny Senden en
JurgenLanger (allen MZ&PC), Die-
derik Rouffaer (ZON/Sport en
Spel), Daniëlla Heyenrath (RZ), Ro-
gier Vissers en Angeüque Wijnen
(HZPC). Individueel was Radna
Mulder (Mosa Regio) met zes titels
het succesvolst, gevolgd door Roy
Meyboom (MZPC) en Dyanne Nie-
ne (DeRog), terwijl MZPC uit Maas-
tricht met 26 titels de succesvolste
club was.

Vanaf 1992 één
Duitse voetbalbond
WEST-BERLIJN - In afwachting
van de politieke hereniging van de
beide Duitslanden hebben de voor-
zitters van de voetbalbonden van de
Bondsrepubliek en de DDR een fu-
sie tussen beide organisaties aange-
kondigd. Het 'huwelijk' tussen de
Westduitse DFB en de Oostduitse
DFV wordt in maart of april 1992
voltrokken. Vanaf het seizoen 1992-
-1993 worden alle competities sa-
mengevoegd. De nieuwe federatie
gaat denaam DFB (Deutscher Fuss-
ball Bund, Duitse voetbalbond) dra-
gen. Tot aan de zomer van 1992 zul-
len beide bonden hun verplichtin-
gen in nationaal en internationaal
verband gewoon nakomen.

Fortuna derde bij toernooi in Spanje

Roda verliest finale vanReal Mallorca
Van onze sportredactie

MALLORCA - Roda JC is als
tweede geëindigd bij het interna-
tionale toernooi om de TOT-tro-
fee op het eiland Mallorca. In de
finale verloor de ploeg van trai-
ner JanReker met 4-2 van thuis-
ploeg Real Mallorca, uitkomend
in de Spaanse eredivisie. Fortu-
na Sittard won ;n de strijd om de
derde en vierde plaatsvan Vites-
se na het nemen van strafschop-
pen. Na negentig minuten was
de stand 4-4.

DeKerkradenaren plaatsten zich
vrijdagnacht door een 4-2 zege
tegen Fortuna voor de finale. De
Sittardse ploeg kwam via Van
Helmond en Sneekes nog wel op

een 2-0 voorsprong, maar nog
voor rust trok Roda de stand ge-
lijk. Na de hervatting brachten
Van der Waart en Blattler de
eindstand op het scorebord.

Roda kon de thuisploeg in de
slotwedstrijd langetijd bijbenen.
Groenendijk en Hofman egali-

seerden telkens een Spaanse
voorsprong, maar toen de
scheidsrechter zijn onpartijdig-
heid liet varen en twee buiten-
speldoelpunten van Mallorca
goedkeurde, was Roda een gesla-
gen ploeg. JanReker: „Ik lig daar
niet wakker van. Dat weetje van-
tevoren bij dit soort toernooien.

Ik heb nooit anders meege-
maakt".

Fortuna en Vitesse maakten er in
de strijd om paats drie en vier
een schuttersfestijn van. Om en
om werd er gescoord, waarbij
Marcel van Helmond de totale
Sittardse produktie voor zijn re-
kening nam. Eindstand 4-4. In de
noodzakelijke strafschoppen-
reeks toonde Fortuna zich de be-
tere.

Roda en Fortuna keren woens-
dag terug uit Mallorca. De ko-
mende dagen staan in het teken
van vakantie. Het prachtige on-
derkomen van beide ploegen en
het uitstekende weer staan daar
garantvoor.

WK-premie van
vier ton voor

Spaanse spelers
MADRID - De Spaanse voetballers
kunnen bij een wereldtitel een be-
drag van ruim 400.000 gulden de
maruop hun bankconto verwachten.
Dat is ongeveer het drievoudige van
de premie die de Nederlandse selec-
tie in het vooruitzicht is gesteld. De
Spanjaarden zijn al beloond voor de
kwalificatie voor de eindronde om
het wereldkampioenschap voetbal.
ledere speler ontving 45.000 gulden.
Spanje is in Italië in Groep E inge-
deeld met Zuid-Korea, Uruguay en
België.

Valse kaarten
In Rome zijn valse toegangsbewij-
zen voor de finale om de wereldtitel
op 8 juli in de Italiaanse hoofdstad
ontdekt. De tickets zijn voorzien
van het officiële WK-logo 'Ciao' en
worden voor de gangbare prijs van
225 gulden per stuk op de zwarte
markt verkocht. De vervalsers had-
den tot nu weinig moeite de nage-
maakte entreebiljetten aan de man
te brengen. De argelozekopers kun-
nen nog niet weten hoe de echte
kaarten uitzien, omdat ze pas vanaf
2 juniofficieel te koop zijn.

Geheimzinnig
Maradona wil, samen met Marco
van Basten, Ruud Gullit en de West-
duitser Lothar Matthaüs, op korte
termijn een gesprek met JoaoHave-
lange, de voorzitter van de Fifa. De
Argentijn is ontevreden. Waarover
hij met de belangrijkste voetbalbe-
stuurder van gedachten wil wisse-
len, hield hij geheim. „Het wordt
tijd dat we de koppen bij elkaar ste-
ken", aldus Maradona. „Na de bij-
eenkomst maken we wel kenbaar,
waarover het ging." Maradona, die
in Italië met zijn land de wereldtitel
verdedigt, kreeg enkele maanden
geleden ruzie met de Fifa, toen hij
verklaarde dat de loting in Rome
doorgestoken kaart was. Argentinië
werd ingedeeld bij de Sovjetunie,
Roemenië en Kameroen.

GTR op rand
van degradatie

Van onze tennismedwerker

HEERLEN - Evelyne Dullens en
Armand Custers hebben in de wed-
strijd Pellikaan Tennis 1-GTR/NIP
1 beiden een honderd procent score
behaald. Daar zij dat voor respectie-
velijkPellikaan Tennis en GTR/NIP
deden en de beide andere enkelspe-
len ook verdeeld werden dpor de
twee ploegen kwam de eindstand
4-4 op het scorebord. Deze uitslag
betekende, omdat Gold Star 2 met
6-2 won, voor zowel de Limburgers
als de Brabanders dat alleen een
wonder hun kan redden voor de
hoofdklasse.

SLTC 1 begon met een verrassing.
Na de enkelspelentegen het Zeeuw-
se Animo stond het topteam van de
Sittardenaren met 1-3 achter omdat
alleen Manon Beltgens deze keer
winst kon behalen. In de dubbels
werd door het team van Flip van Be-
tuw maximaal gescoord zodat toch
nog een 5-3 overwinning het eindre-
sultaat was.

sport

scorebord
nacompetitie

Poule A:
Heerenveen-Go Ahead Eagles 2-0

GA Eagles 3 2 0 0 4 5-4
Heerenveen 3 10 2 2 6-6
NAC 2 10 12 3-4

Heerenveen-Go Ahead Eagles 2-0 (2-0) - 40.
Bijl 1-0 42. Van Dijk 2-0. Scheidsrechter:
Uilenberg. Toeschouwers: 7.500. Gele
kaart: Groen, M. de Jong en Bijl (Heeren-
veen), Marbus en Decheiver (Go Ahead
Eagles).
Programma, morgen: NAC-Heerenveen;
donderdag: Go Ahead Eagles-NAC.

Poule B:
Heracles-Wageningen 1-1

Emmen 2 2 0 0 4 5-1
Heracles 3 0 2 12 2-4
Wageningen 3 0 2 12 1-3

Heracles-Wageningen 1-1 (1-0) - 30. Van
Schijndel 1-0, 85. Van de Pol 1-1. Scheids-
rechter: Bakker. Toeschouwers: 2500.
Programma, morgen: Emmen-Heracles;
donderdag: Wageningen-Emmen.

Italië moet zich achter gesloten deuren voorbereiden op WK

Hevige supportersrellenrond transfer Baggio
Van onze sportredactie

FLORENCE - De Italiaanse ploeg zal zch vanaf vandaag van
achter gesloten deurenvoorbereiden op het WK. Bondscoach
Vicini nam gisteren ditbesluit, nadat de openbare middagtrai-
ning voor de derde achtereenvolgende keer werd verstoord
door supporters van Fiorentina. De aanleiding voor de onrust
rond de nationale ploeg is de miljoenen-transfer van Roberto
Baggio vah Fiorentina naar Juventus. Sinds de overeenkomst
op papier is vastgelegd, vormt het centrum van Florence het
middelpunt van rellen.

Vrijdag- en zaterdagmiddag bele-
gerden vierhonderd supporters het
hoofdkantoor van Fiorentina in het
centrum van de stad. Het leidde tot
een harde confrontatie met de cara-
binieri, waarbij 15 jongeren werden
gearresteerd en 54 in voorlopige

hechtenis werden gehouden. Er vie-
len vijftig gewonden. Deze week
nog zal de Florentijnse rechter de
straffen bepalen. „Het is duidelijk
dat veel jongeren uit waren op rel-
len. Het heeft niets meer te maken
met een begrijpelijke teleurstelling
vanwege de transfer van Baggio",
verklaarde het hoofdvan politie van
Florence.

De kunststad is al een paar maan-
den in het nieuws vanwege rellen,
onder andere gerichttegen Senega-
lese venters, waarbij ook de harde
kern van de Fiorentina-fans betrok-
ken is geweest. De supporters ver-
wijten het clubbestuur dat het geen
rekening houdt met hen en dat het
voor geen prijs de sterspeler had
mogen verkopen. Bij de demonstra-
ties werd het aftreden van voorzitter
Pontello geëist.

Roberto Baggio wilde gistermiddag
nietreageren op de rellen. Hij zegde
de Florentijnse fans toe namens zijn
oude club op het WK uit te komen.
„Daartoe voel ik me ten opzichte
van defans verplicht. Vanaf 9 juliga
ik pas de kleuren van Juventus ver-
dedigen", aldus de sterspeler, die
demonstratief een zwartwitte shawl
die hem was omgedaan op de grond
gooide.

De speler verwijt dat Pontello hem
geen enkele kans heeft gegeven om
in Florence te blijven, hoewel zijn
contract officieel tot de zomer van
1991 doorliep: „Ik wilde helemaal
niet weg, maar ik moest weg. Nog
zon seizoen, waarin alleen maar
over mijn vertrek zou worden ge-
speculeerd, had ik niet volgehou-
den. Maar ik was graag gebleven.
Diekans is me niet gegund omdat ik
volgend jaar op de transfermarkt
tien miljoen minder waard ben".
Ter compensatie voor dit gedwon-
gen besluit krijgt Baggio van zijn
nieuwe werkgever een Ferrari Tes-
tarossa cadeau. De aanvallende
middenvelder zal in Turijn 2,5 mil-
joen gulden per jaar verdienen. Ju-
ventus maakte zaterdag bekend dat
het 26,5 miljoen gulden moet over-
maken op de bankrekeningvan Fio-
rentina. In deze transactie is ook de
verkoop van de al uitgeleende spits
Buso verrekend.

" Eerste hulp voor een fan van Fiorentina, die bij onlusten in
Florence zwaargewond raakte.

België
FC Luik mag opnieuw Europa in.
Voor de eerste keer in de bijna hon-
derdjarige geschiedenis veroverde
de club de Belgische beker. In de
door 20.000 toeschouwers bijge-
woonde finale in het Brusselse Hei-
zel-stadion won Luik met 2-1 van
tweedeklasser Germinal Ekeren.

De bekertriomf maakte het seizoen
voor de vijfvoudige landskampioen
meer dan goed. FC Luik eindigde in
de competitie op de teleurstellende

twaalfde plaats. In het toernooi om
de UEFA-beker werd de Belgische
formatie in de kwartfinale door.
Werder Bremen uitgeschakeld.
Het favoriete Luik begon voortva-
rend in Brussel. Ernes opende na
goed voorbereidend werk van Nijs-
kens en uitblinker Houben al in de
derde minuut de score. Germinal
Ekeren knokte zichknap terug in de
wedstrijd. Hofmans zorgde na een
klein kwartier voor evenwicht. Na
de rust kreeg de strijd een grimmig
karakter. Met een serie gele kaarten
kon arbiter Costantin derust op het
veld herstellen. Zeven minuten
voor tijd besliste Malbasa de matige
wedstrijd. Uit een vrije trap van
Houben kopte de invaller fraai raak,
2-1.

" Burgos en Betis promoveren naar
de hoogste klasse van het Spaanse
voetbal. De clubs eindigden óp de
twee hoogste plaatsen van de twee-
de divisie. Betis was vorig seizoen
gedegradeerd. Malaga en Tenerife
uit de eerste klasse en Espanol en
La Coruna uit de tweede divisie spe-
len een nacompetitie om de nog be-
schikbare plaatsen in de hoogste
klasse.

" Landskampioen Marseille heeft
op de slotdag van de Franse compe-
titie voor de eerste keer in twee jaar
een nederlaag op eigen veld gele-
den. Zonder de Braziliaan Mozer, de
Engelsman Waddie en de Uru-
guayaan Francescoli, verloor voor
35.000 toeschouwers in het Stade
Velodrome met 0-1 van Lyon. In de
24e minuut zorge de uit Zaïre af-
komstige Kabongo voor de treffer.

" Een speeldag voor het einde van
de competitie is Panathinaikos
kampioen van Griekenland gewor-
den. De ploeg had aan het gelijke
spel (1-1) bij Kalamaria voldoende.
AEK, tweede op de ranglijst, ver-
speelde eveneens een punt, 0-0 bij
Apollon. Panathinaikos behield
daardoor de voorsprong van viei
punten. Het is de vijftiendekeer dat
Panathinaikos kampioen wordt.

Heerenveen brengt
spanning terug

HEERENVEEN - Go Ahead Eagles
heeft zich zaterdagavond verslikt in
één van de laatste hapjes van het
dessert van de eerste divisie. De
ploeg van Henk ten Cate, die bij
winst bijna zeker was van de finale,
moest zich in de derde wedstrijd, te-
gen Heerenveen, vroegtijdig ge-
wonnen geven: 2-0.

Door de zege hebben de Friezen
theoretisch nog een kans op een fi-
naleplaats. Bovendien krijgt de
wedstrijd van aanstaande donder-
dag, wanneer de Deventenaren in
de Adelaarshorst aantreden tegen
NAC, onverwacht het predikaat fi-
nale.

De beslissing in groep A valt vol-
gens Fritz Korbach van Heerenveen
waarschijnlijk niet in het voordeel
van zijn ploeg uit. „Zelfs als we dins-
dag van NAC winnen, blijven we af-
hankelijk van het resultaat van de
wedstrijd in Deventer". Zijn collega
Henk ten Cate bleef optimistisch na
de eerste nederlaag van zijn elftal:
„Wij hebben aan een punt genoeg.
Ik ben er heilig van overtuigd dat
we het halen".

In deveertigste minuut opende aan-
voerder Pieter Bijl, tegen de ver-
houding in, met een fraaie lob de
score. Minder dan twee minuten
daarna sneed Lubbe van Dijk door
het centrum naar binnen, waarna
hij de marge verdubbelde: 2-0.

Heracles en Wageningen JatelL
poule B van de nacompetitie *L
men waarschijnlijk voorgaan,
zien de kwaliteit van het duel tuss
beide ploegen'zaterdagavond (Ij
dat zeer verstandig. Na de kleuri ,
remise aan de Bornsestraat vt?
Emmen in de wedstrijd tegen S^
cles (thuis) en Wageningen(uit) D

maar een puntje nodig. Dat kan
na niet misgaan, hoewel de f°rrna

0|
van Ben Hendriks dinsdag nie' ■zijn sterkst zal kunnen aantre" 1
Heracles echter ook niet.

Karatetitels voor Zelissen en Lotz
BARNEVELD - Tijdens de Neder-
landse Sotokan karatekampioen-
schappen in Barneveld hebben de
Limburgse deelnemers weer een
grote greep in de prijzenpot gedaan.
Goud was er voor Bianca Lotz (Val-
kenburg) en Lisette Zelissen (Si-
tard) bij het kata en kumite.

In het duel bij de dameskumite tus-
sen Zelissen en Lotz toonde de Sit-
tardse zich iets slimmer. Binnen een
minuut besliste zij het duel met
twee vuistslagen op het lichaam.

Overigens won Zelissen alle partij-
en voortijdig. Bianca Lotz was op-
nieuw superieur bij het kata. De 20-
-jarige Valkenburgse behaalde haar
elfde, zes keer individueel en vijf
keer met het team, Nederlandse ka-
ta-titel. Bij het heren kata was er zil-
ver enbrons voor Guido Ramaekers
(Ulestraten) en Guido Gielen
(Beek).

Belg rijdt
twee bolides
in kreukels

INDIANAPOLIS - De in M^wonende Belg Bernard J°urtaBkan volgende week zondag niel.
de 500 Mijl van Indianapolis dcc»
men. De 39-jarige autocoureurr
tijdens de trainingen zijn ®j.
race-auto's in dekreukels. Beide(
ren 'parkeerde' hij zijn bolideS
gen een muur. De eerste keer j
hij ongedeerd het wrak verlate^
tweede keer niet. Met een get"-0

rib en een vleeswond aan zijn
werd hij in het ziekenhuis opêe
men.

Alken de klos
Terwijl bij voetbal tv-beelden wor-
den geaccepteerd om scheidsrech-
ters te corrigeren, is dat bij hetkara-
te nog niet het geval.Tijdens deNe-
derlandseSotokan kampioenschap-
pen, in het duel tussen de grote
kanshebber Roger Alken uit Geleen
en de latere kampioen Abdoul El
Hatri uit Helmond, zagen de
scheidsrechters een mawasi-geri

(halfronde trap) van Alken °ve£athoofd. Een latere treffer van &'
op Alken's hoofd werd wel èeli.i
De video-beelden lieten de sche.erechterlijke dwaling duidelijk L
Commentaar: „We zien dat A 1(gewonnen heeft, maar volgenS
reglementen verliest hij".

Club Luik verzekert zich op valreep van Europees voetbal

Bekerwinst Kaiserslautern
WEST-BERLIJN - Karlheinz Feld-
kamp lijkt een abonnement op de
Westduitse voetbalbeker te hebben.
De trainer van FC Kaiserslautern
mocht zaterdag in een bomvol
Olympisch stadion te West-Berlijn
voor de derde keer in zijn loopbaan
pronken met de trofee. De ploegvan
Feldkamp verraste (3-2) in de finale

de torenhoge favoriet Werder Bre-
men en mag zich zodoende verheu-
gen op een avontuur in het toernooi
om de Europa Cup 11.

Feldkamp leiddein 1985 Uerdingen
en in 1988 Eintracht Frankfurt naar
de bekerwinst. Voor zijn huidige
club was het de eerste keer dat de
bokaal werd gewonnen. Het was de
vijfde bekerfinale voor FC Kaisers-
lautern. De spelers incasseerden per
man een winstpremie van ruim
15.000 gulden.

In de eerste helft van de boeiende
wedstrijd nam het zwakker geacht-
te FC Kaiserslautern tot verbazing
van de ruim 70.000 toeschouwers
brutaal afstand van Werder Bre-
men. Labbadia (twee) en Kuntz pro-
fiteerden in het eerste half uur van
de chaos in de verdediging van de
voormalige landskampioen.

Na de rust maakte Werder Bremen
de ruime achterstand bijna nog
goed. Neubarth en invaller Burgs-
müller zorgden voor een spannende
slotfase, waarin Kaiserslautern over
geluk niet te klagen had. Burgsmül-
ler miste in riante positie de mooiste
kans op de gelijkmaker.

Voor het eerst sinds 1982 blijft Wer-
der Bremen verstoken van Euro-
pees voetbal. Vorig jaar verloor de
ploeg van trainer Rehhagel de be-
kerfinale met 1-4van Borussia Dort-
mund.

" Bruno Labbadia van Kaiserslautern schreeuwt het uit nada,
hij zijn ploeg naar een 2-0 voorsprong heeft geschoten in de be
kerfinale tegen Werder Bremen.

Kortsjnoi
'sportiefste

van de wereld'
PARIJS - Dankzij een geste
Viktor Kortsjnoi heeft wereld"
pioen Gari Kasparov zich zondesParijs voor de finale van een s
schaaktoernooi kunnen plaa
Kasparov en Kortsjnoi moeste>\
een 'tie-break' van twee *blitz "*^tijen met vijf minuten beden" j
uitmaken wie zich winnaar m (
noemen. In de hevigheid vail\tstrijd viel echter plotseling de K
van de tafel. Toen de Nederlan„
scheidsrechter Geurt Gijssen
sloot Kortsjnoi tot winnaar u'(
roepen, liep Kasparov woefl

weg.

De bijna 60-jarige Kortsjnoi
echter op deze wijze geen win ,

t jij
worden. Hij stelde voor de j

break' alsnog te spelen, wavty.»
Kasparov zijn tegenstander .|jj
iedereen, die het maar horen x
'de sportiefste man van de
noemde. Nadat het eerste duel iK
mise was geëindigd, won Kasp. |
de tweede partij, waarmee MLi
eindstrijd tegen de Brit Nigel 3
bereikte.

De Jong op weg

naarcrosstitel
Van onze sportredactie

HEERDE - Motorcrosser PeteieJong uit Landgraaf heeft bijflstrijden in Heerde en Eerssel
concurrenten in de 250 cc-*'^a
achter zich gelaten. In Heerde
de Landgraafse coureur beide »\
ches te winnen. Door de beide t jj
neemt De Jong een voorsprong ,
43 punten op zijn naaste conci^j
voor het nationaal kampioensC 1

" 0

" Roy Steve de la Roy heeft n» 3
mond bij een motorcrossweds u
voor 60 ce-motoren beide ma" p
gewonnen. De la Roy' uit Ü-eerfneemt na zeven crosses de &$
plaats in het klassement in. De
burger heeft zes punten voorspj.,,
op naaste concurrent Van Hun'
uitAmsterdam. .
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Oentrale b.v.
groothandel in automaterialen
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MOTOERSPORT
sport in cijfers"opio, GP 250 ce-motocross Finland:

Berw%manche: L Puzar, 2. Van den
2a ," 3. Strijbos; tweede manche: 1. Pu-
nt' ' St«Jbos, 3. Van Doorn. Stand WK
ïWer races: !■ Puzar 153 punten, 2.
cc m°n 96' 3' Parker 89- Holice, GP 125
m_P°uocross Tsjechoslowakije; eerste
ria t '" Moore, 2. Bartolini, 3. Dema-
lev\ nede mar>che: 1. Bartolini, 2. Hea.
Sch " ntini. Stand WK na drieraces: 1.
WPl11 87 punten, 2. Tragter 69, 3. Hea-H* "' Lochem, NK zijspannen; eerste
Bat e: 1. Timmermans/Verhagen, 2.
t\Vpf"s/Janssen, 3. De Vries/Visser;
Heupt !2anche: !■ Bakens, 2. Van
StanH t, urkmans> 3- Timmermans.
189 v d l- Timmermans 230, 2. Bens
WK, Bake"s 185. Misano Adriatico,
dies ot

graces 125cc: L Martinez, 2. Rau-
Pum„ dnavier races: 1. Martinez 40Klai;fn- 2- Takada 39, 3. Raudies 36.Zeel^vT ° cc: L Kocinski, 2. Bradl, 3.
einsi,P r̂g' Stand na vier races: 1. Ko-
dus i. Punten, 2. Cadalora 54, 3. Car-
Sch.,, \K lasse 500 cc: !" Rainey, 2.ces' ï 5 ■' 3' °oohan. Stand na vier ra-

" *" Kamey, 2. Gardner, 3. Schwantz.
BOKSEN

enf, wedstrUden BVH; üchtge-
Cem.i, > ,vy Tempelmans w.o.p. vanderril ' WiUem Thelen w. door r.s.e.
Laurironde van H- Bekaid; welter: Leo

n w.o.p. van Niazi; middenge-
son- p , Relouw w.o.p. van Richard-
<te vf n

Reiter w- door k-°- eerste ron-
Verl Rasin Jetis; lichtwelter: Astito
W. 0 Dop- van Mungal; Miquel Gonzales
\v 0'p' van Jozia; Richard Schoonens
2w„r,van A. Bekaid; lichtwelter: Willy

-Wa„"*n verl. o.p. van Centinkaya;
van A eWlcht: Rinus Snijders verl. o.p.

HANDBAL
]es °Pese bekertoernooien, eerste fina-
K rL„ jwen'iandskampioenen: Kuban
(12 u? dar-Hypobank Südstadt 24-29
ft<w ï Bekerwinnaars: Debrecen SC-
bek„ ash R°stov 21-17 (12-11). IHF-
füit/n-j bpartak Kiev-Vorwarts Frank-Weei? ei 22"19 <12-7)- Returns komend"«ekeinde.

ATLETIEK

'Hanse-marathon' Hamburg, mannen:
1. Peter 2.11.49, 2. Kotov 2.12.07, 3. Heil-
mann 2.13.11; vrouwen: 1. Nagy 2.34.16
2. Narock 2.36.25, 3. Markovo 2.38.00.

TURNEN

Nationale kampioenschappen, Olympi-
scheklasse: 1.Smal 72.70; 2. Slootmaker
71.65; 3. Van Santen 66.80. Pre-Olympi-
sche klasse POC: 1. Kooij 68.15; 2. Blom
(Sittard) 67.65. JA: 1. Van Loi 35.60; 7.
Gutsche (Kerkrade) 31.60; 13. Caumon
(Kerkrade) 27.85. 4A: 1. Hoogwerf 33.90;
6. Peters (Kerkrade) 61.75. B-klasse jun :1. De Boer 35.50; 6. Mulders (Sttard)
32.95. Jeugdklasse: 1. Gleisberg 33.40;
16. Fox (Kerkrade) 29.35. B: 1. Zandber-
ge 30.25; 7. Caubo (Echt) 27.20; 12. Ber-
kers (Kerkrade) 25.05. 3B: 1. Reinders
(Echt) 32.20; 9. Geraedts (Sittard) 30.20.
4B: 1. Philippen (Sittard) 32.80; 24. De
Vooght (Voerendaal) 26.65.Heren: IA: 1.
Nio 104.80; 7. Quaedvlieg (Kerkrade)
97.60. SA: 1. Boetzker 55.50; 6. Geraedts
(Roermond) 47.55; 10. Van der Zee 41.65.

TENNIS

Umag, Joegoslavië, mannen, halve fina-
les: Prpic-De la Pena 7-6 7-6, Ivanisevic-
Tsjerkasov 6-3 5-7 6-4, finale: Prpic-Iva-
nisevic 6-3 4-6 6-4.Rome, mannen, halve
finales: Muster-Gomez 5-7 6-4 7-6, Tsjes-
nokov-Emilio Sanchez 6-7 6-4 7-6, finale
Muster-Tsjesnokov 6-1 6-3 6-1.

AUTOSPORT

Colmar, NK Toerwagens boven 2000 cc:
1. Hezemans, 2. Van Hilten, 3. Van der
Beek. Toerwagens tot 2000cc: 1.Bolder-
heij, 2. Top, 3. Vörös. Toerwagens tot
1300 cc: 1. Ciaponni, 2. Kapteijn, 3.
Broos. Formule Ford 1600: 1. Ten Wol-
de, 2. Middeldorp, 3. Delpierre. Renault
5 GT Turbo: 1. De Groodt, 2. Simons, 3.
De Vries.

GOLF

Monza, open Italiaans kampioenschap
1.Boxall 267 slagen (65-64-70-68), 2. Ola
zabal 272, 3. Romero 275.

ZWEMMEN
Limburgse zomerkampioenschappen
(A), zaterdag, 400 m vr sl. dames: onder
14: 1. Els van de Cruys (MZPC) 5.01.60.
Onder 16: 1. Sandra Nien (De Rog)
4.39.71. Onder 18: 1.Radna Mulder (Mo-
sa Regio) 4.24.74. Dames: Dyanne Nien
(De Rog) 4.39.6. 400 wissel j. onder 14: 1.
Erie Schoenmakers (ZON/S&S) 5.35.44.
Onder 16: 1. Marcel Peeters (De Rog)
5.13.76. Onder 18: 1. Diederik Rouffaer
(ZON/S&S),nieuw Limburgs record
4.53.21. Heren: 1. Sven Roemen (RZ)
5.14.54. 100 n) rugsl m. '76: 1. Els van de
Cruys (MZPC) 1.19.54.' 75: 1. Maayke de
Bruijn (Spio) 1.15.89. '74: 1. Claudine
Tellers (Patrick) 1.12.32. Onder 18: 1.
Radna Mulder 1.10.20. 100 m rugsl. da-
mes: 1. Jolanda Jongen (KZPC) 1.11.25.
100 m vlindersl j. '76: 1. Roy Meyboom
(MZPC) 1.07.20. '75: 1. Edgar Thimister(MZPC) 1.01.22. '74: 1. Ivo Langhoor
(MZPC) 1.06.89. Onder 18: 1. Danny
Scheepers (MZPC) 1.06.84. Heren: 1.
Bart Romijn (Hellas) 1.03.02. 200 m
schoolsl m. onder 14: 1. Suzanne Kent-
gens(MZPC) 2.58.51.Onder 16: 1. Moni-
que Konings (Kimbria) 2.58.66. Onder
18: 1. Radna Mulder 2.49.37. dames: 1.
Brenja Mulder (Mosa Regio) 3.04.74. 200
m vr sl j. onder 14: 1. Roy Meyboom
2.09.90. Onder 16: 1. Marcel Kentgens
2.08.60. Onder 18: 1. Pieke Geelen
(MZPC) 2.01.82. heren: 1. Patrick Ton-
nard (MZPC) 2.03.43. 4xloo m vr sl est.
dames: l. MZPC 4.14.30. 4xloo m wis-
selsl est. heren: 1. MZPC 2 4.20.07.
Zondag: 4xloo m wisselsl est dames: 1.
ZON/S&S 4.48.87. 4xloo m vrije sl est.
heren: 1. MZPC 2 3.49.81. 100 m schoolsl
m. 76: 1. Chantal Goldstein (Patrick)
1.27.10. meisjes 75: 1. Sylvia Pepels
1.25.14. meisjes 74: 1. Cindy Alberts
(ZON/S&S) 1.23.33. Onder 18: 1.Radna
Mulder 1.18.29. dames: 1. Miranda Wes-
theim (MZPC) 1.22.52.100 m vr sij. 76: 1.
Roy Meyboom 0.58.65. jongens 75: 1. Ed-
gar Thimister 0.58,90. jongens 74: 1.
Danny Senden 0.59.30. jongens onder
18: 1. Mare Roelofs (MZPC) 0.55.07. He-

ren: 1. Patrick Tonnard(MZPC) 0.54.65.'
200 m vl. m. onder 14: 1. Daniëlla Heyen-
rath (RZ) 2.46.20. meisjes onder 16: 1.
Sandra Nien (De Rog) 2.35.16. Onder 18:
1. Radna Mulder 2.24.83. dames: 1.
Dyanne Nien (De Rog) 2.32.63. 200 m
rugsl j. onder 14: 1. Erie Schoenmakers
2.36.48. Onder 16: 1. Marcel Kentgens
2.26.24. Onder 18: 1. Rogier Vissers
(HZPC) 2.19.12. heren: 1. Sven Roemen
(RZ) 2.29.56. 200 m vr sl. m. onder 14: 1.
Els van de Cruys 2.19.8. Onder 16: 1.An-
gelique Wijnen (HZPC) 2.14.1. Onder 18:
1.Radna Mulder 2.11.7.Dames: 1.Dyan-
ne Nien 2.13.6 200 m schoolsl jongens
onder 14: 1. Pascal Cuypers (Patrick)
2.52.35. Onder 16: 1. Danny. Senden
2.36.25. Onder 18: 1. Jurgen Langer
2.33.36. heren: 1. Dirk John (HZPC)
2.40.05. 4xloo m vr sl est. m onder 16: 1.
ZON/S&S 4.22.2. 4 x 100 m wisselsl est.
jongens onder 16: 1.MZPC 1 4.32.2.

'Na dopingajfaire in Waalse Pijl stortte mijn wereld in'

Gert-Jan Theunisse
dacht aan stoppen

be?^^ VESUVIO - Nadat hij het
pijl v kree S> dat hiJ in de Waalse
trar.t &u 1* april °P doping was be-aat^., seft.5eft. Gert-Jan Theunisse erVogj.pkelijk nog weinig voor ge-
te 2eitajn 'oopbaan op de fiets voort
Hook u' Gesprekken met Post en
2adel h„lelPen hem toch weer in het
Ho m„ "Nadat ik in de Ronde van
brack t

le °P de hoogte Was ge-
de e VanYan de positieve uitslag van
s°hrokt test' ben ik geweldig ge-
gaan " De moraal om door te
fiele Was volledig verdwenen. De
v Qeld d stortte voor me in. Ik
in ar,e *me machteloos en heb echt
heeft gst gezeten. De ploegleiding
terni dat de fout ech-
leicjj „bIJ niij ligt, maar bij de bege-
6rof g ' aidus de Brabantse wieier-

Qert -»
getis^n Theunisse twijfelt er overi-ge sta iet aan> dat hij eind juni aan
tVatl?rt. verschijnt in de Ronde van

vriJk- Theunisse en de ploeglei-
ding hD >anasonic ziJn ervan over-
de w' dat de positieve dopingtest in
le ty; a, e Pijl door de Internationa-

r nie als eerste vergrijp
fenn b^?chouwd. Pas wanneer een
Qp _j

r binnen twee jaar twee keer
6 Wordt betrapt volgt auto-

ft^anri een schorsing van zes

Voor Theunisse kon die regel van
toepassing zijn, omdat hij in juli
1988 in de Ronde van Frankrijk po-
sitiefwerd bevonden. Na afloop van
de eerste Alpenrit werd in zijn urine
een veel te hoge testosteron-spiegel
vastgesteld. De Nederlander, des-
tijds nog in dienst bij PDM, kreeg
naast een boete ook een tijdstrafvan
tien minuten.

Zijn huidige ploegleiding bij Pana-
sonic informeerde bij deKNWU - en
later ook bij FICP-voorzitter Hein
Verbruggen - naar de afloop van de
eerste positieve dopingtest in de
Tour. Van bondszijde werd verze-

kerd, dat de KNWU vanuit Frank-
rijk nooit een schriftelijke bevesti-
ging van de dopingaffaireis bereikt.
Officieel heeft de KNWU ook nog
niets vernomen van het positievere-
sultaat in de Waalse Pijl.

„De contra-expertise is vrijdag in
Keulen uitgevoerd. De Belgische
wielerbond moet ons nog van het
resultaat op de hoogte stellen", al-
dus bondsdirecteur Fred Buddels.
Een schorsing van zes maanden is
volgens deKNWU niet aan de orde.
Ook Theunisse gaat daar niet van-
uit. De Italiaanse media wisten zon-

dag voor het vertrek naar de vul-
kaaniVesuvius al met vette koppen
te melden, dat de Nederlandse ko-
ning van het hooggebergte wel een
uitsluiting van zes maanden staat te
wachten en dat zijn vertrek uit de
Giro aanstaande is.

Geluk
Het Nederlandse UCI-jurylid Wim
Jeremiasse, wedstrijdleider in de
Giro d'ltalia, wacht echter rustig de
ontwikkelingen in Nederland af.
„Volgens de reglementen wordt een
renner die twee keer positief wordt
bevonden binnen twee jaarvoor zes

maanden geschorst. Als dat voor
Theunisse opgaat, verdwijnt hij uit
de Giro. Maar het is ook mogelijk
dat hij gelukheeft gehad. Dan sluipt
hij door de mazen van het net. Ik
hoor het verder wel", aldus de afge-
vaardigde van de UCI.

Voor Theunisse zelf staat vast dat er
geen schorsing boven zijn hoofd
hangt. „In het elk geval zijn er bij de
Tour in 1988 duidelijk procedure-
fouten gemaakt". Een ontsnap-
pingsweg? „Daar komt het wel op
neer."

Na de Ronde van Romandië zat de
coureur helemaal stuk. „Ik heb vijf
dagen niet op de fiets gezeten. Ik
wilde ermee stoppen. Ik zag het
echt niet meer zitten. Op deze ma-
nier wilde ik niet doorgaan. De
angst voor dopingcontroles wordt
alleen maar erger. Je weet niet wat
je steeds te wachten staat. Het liefst
zou ik voortdurend voorin rijden
om aan te tonen dat er niets aan de
hand is. Je gaat alleen steeds ner-
veuzer naar de controles. Je blijft
maar denken: Wat gaat er nu weer
gebeuren. Ik richt me nu gewoon
verder op de Tour. Ik verdien goed
en wil daar iets voor mijn ploegge-
noten terugdoen. Daar neb ik mijn
hele seizoen op afgestemd."

WIELRENNEN
Ronde Italië, tweede etappe Bari-Sala
Consilina: 1. Fidanza 239 km in 6.33.14,
2. Fignon, 3. Mottet, 4. Oegroemov, 5.
Moreda, 6. Chiappucci, 7. Colage, 8. Pag-
nin, 9. Sierra, 10.Lecch, 11. Theunisse,
12. Martinello, 13. Abdoesjaparov, 14.
Bugno, 15. Philipot, 16. Alex Pedersen,
17. Lietti, 18. Pierobon, 19. Jaermann,
20. Bianchini, 21. Marie, 47. Rozendal,
69. Rooks, 75. Hanegraaf, 77. Ducrot,
142. Van Poppel, 161. LeMond, allen zt
als Fidanza, 170.De Koning 0.36,180. De
Rooy 5.06,191.Lammerts 17.40,196. Sie-
mons 23.42. Derde etappe, Consilina -Monte Vesuvio: 1. Chozas 190 km in
5.00.38, 2. Bugno 0.26, 3. Da Silva 0.34, 4.
Oegroemov 0.42, 5. Lejarreta 0.48, 6.
Steiger 0.51, 7. Lemarchand 0.56, 8.
Chiappucci 0.59, 9. Echave, 10. Giovan-
netti, 11- Philipot, 12. Chioccioli, allen zt
Chiappucci, 13. Fignon 1.05, 14. Halupc-
zok zt, 15. Moro zt, 16. Colage 1.07, 17.
Lecchi 1.09,18. Boyerzt, 19. Sierra zt, 20.
Jaskula zt, 21. Giupponi zt, 25. Mottet
1.14, 36. Theunisse 2.01, 37. Rooks zt, 66
Schalkers 4.42, 108. De Koning 13.52,
111. Ducrot zt, 116. Le Mond zt, 172. De

Rooy 19.29, 175. Van Poppel zt, 180.
Lammerts 20.41, 195. Siemons 28.25. Al-
gemeen klassement: 1. Bugno 11.48.59,
2. Chozas 0.43, 3. Steiger 0.57, 4. Fignon
1.08, 5. Halupczok 1.09, 6. Lejarreta 1.10,
7. Lecche 1.12, 8. Chiappucci 1.15,9. Jas-
kula 1.17, 10. Echave 1.18, 11. Giovan-
netti 1.23, 12.Rue 1.27, 13. Da Silva 1.34,
14. Oegroemov 1.36, 15. Mottet zt, 16.
Sierra 1.37, 17. Giupponi 1.41, 18. Boyer
1.42,19.Philipot 1.43,20. Chioccilio 1.45,
36. Rooks 2.32, 41. Theunisse 2.48, 73.
Schalkers 6.22, 103. Hanegraaf 14.20,
125. Rozendal 15.15, 136. De Koning
15.23, 157. Van Poppel 20.28, 181. De
Rooy 26.16, 192. Lammerts 40.08.
Ronde Nordrhein-Westfalen, vijfde
etappe van Ratingen naar Geldern: 1.
Lehnert 174km in 4.07,34, 2. Wolf, 3. Re-
mijn, 4. Otto, 5. Fahlen, allen zt. Klasse-
ment: 1. Lehnert 17.54,03, 2. Hietanen
op 0,07, 3. Glöckner 0,20, 4. Matt 0,43, 5.
Hundertmark 0,48. Ohio (VS), Resco-
race: 1. Zanoli 140km in 3.15,20, 2. Gag-
gilio zt, 3. Chulin op 0,30. Ronde van de
Dröme, vrouwen, vierde etappe: 1. Ca-
nins 73 km in 2.06.06, 2. Van Dijk zt. Vijf-
de etappe, ploegentijdrit: 1. Sovjetunie
20 km in 29.08, 2. Litouwen 0.52, 3. Ne-
derland 1.54. Zesde etappe: 1. Zilporitee
62.5 km in 1.29.05, 2. Lutke-Schipholt.
Eindstand: 1. Canins 10.05.05, 2. Melik-
hina 2.04, 3. Skibby 2.08.
Veendam, Omloop Veenkolonieën: 1.
Engels 158km in 3.23,45, 2. Teuben zt, 3.
Vaessen zt. Apeldoorn, Ronde Gelder-
land: 1. Van de Vleuten 178 km in
4.15,04, 2. Bakker op 0,38, 3. Vergeer.
Ronde van Bavel, profs: 1. Van Aert 80
km in 2.00,03, 2. Planckaert op 0.03, 3.
Frison zt, 4. Van Reyen, 5. Van de Ak-
ker, 6. Veenstra, 7. Arntz, allen zt, 8. Vos,
9. Raas, 10. Le Grand. Düsseldorf, crite-
rium voor amateurs over 84km. 1.Rom-
mer in 1.59.12. 5. Erie Hilkens, Wessem
op 5 sec. 7. Robert van derDonk, Buch-
ten z.t. 15. Leon Linssen, Beegden op 30
sec. Omloop 't Molenheike, vrouwen,
eindstand: 1. Van Moorsel 6.47.08, 2. Hi-
nes 0.14, 3. Neil 1.02, 4. Petra de Bruin
1.12,5. Westland 1.19. :
Olympia's Ronde, proloogtijdrit in
Varsseveld, 5,3 km: 1. Danny Nelissen
06.29 (gem. 49.847 km/u), 2. Liese op 2
sec; 3. Blochwitz 0.03; 4. Startman 0.05;
s.Kasputis 0.05; 6. Zuiderwijk 0.06; 7.

Ottevanger zt; 8. Vasilitsjenko 0.07; 9.
Theus 0.09; 10. Voskamp zt; 19. Rob
Mulders 0.13; 91. Gino Jansen 0.32; 113.
Patrick Strouken 0.41; 122. Bob Meeu-
wissen 0.45; 133. John de Hey 0.52. Ge-
start 138amateurs.
Eerste etappe, Varsseveld - Varsseveld,
144 km: 1. Ottevanger 3.00.50; gem.
47,778 km/u (0.15 tijdsvergoeding); 2.
Den Braber z.t. (0.10); 3. Klimavicius z.t.
(0.05); 4. Heuvelmans; 5. Kok; 6. Start-
man; 7. Wolsink; 8. Kernper; 9. Van
Hoof; 10. Theo Akkermans; 25. Meeu-
wissen; 59. Nelissen; 72. Mulders; 84.
Jansen; 87. Strouken, allen,z.t. als Otte-
vanger; 133. De Hey op 30 sec.
Tweede etappe, Varsseveld-Schijndel,
180 km: 1. Zuiderwijk 3.56.48, gem.
45,605 km/u (15 seconden tijdsvergoe-
ding); 2. Meisen z.t. (0.10); 3. Klimauvi-
cius z.t. (0.05); 4. Polvorosa; 5. Heuvel-
man; 6. VanRoosbroeck; 7. Van derHei-
de; 8. Kok; 9. Van der Meiden; 10. Bach;
klassering Limburgers: 41. Jansen; 45.
Strouken; 50. Nelissen, allen z.t. als Zui-
derwijk; 71. De Hey op 15 sec; 88. Mul-
ders z.t; 119. Meeuwissen 0.22.
Algemeen klassement: 1. Ottevanger
7.03.52; 2. Zuiderwijk op 6 sec; 3. Start-
man 0.07; 4. Nelissen 0.15; 5. Blochwitz
0.18; 6. Vasilitsjenko 0.22; 7. Den Braber
0.24; 8. Umaras 0.25; 9. Compas 0.25; 10.
Lupeikis 0.26; 11. Knuvers 0.26; 12. Mei-
sen 0.27; 13. Niels Boogaard 0.29; 14.
Erik Dekker 0.29; 15. Kilmavicius 0.31;
39. Mulders 0.43; 52. Gino Jansen 0.47,
gevolgd door o.a. Strouken, De Hey en
Meeuwissen, allen op circa een minuut.
In het ploegenklassement leidt België
vóór Litouwen en het door Frits Schür
geleide team Boyemij, waartoe Gino
Jansen behoort. John de Hey staat eer-
ste in het bergklassement.

Ronde van de Oise, tweede etappe,
ploegentijdrit Creil-Senlis: 1. Histor-
Sigma 43 km in 52.30, 2. Buckler 0.01, 3.
Lotto 0.45, 4. Helvetia 1.24,5. Tulip 1.58,
6. Stuttgart 2.11. Derde etappe, Senlis-
Noyon: 1.Bomans 131,5km in 3.30.37, 4.
Siemons, 5. Schurer; vierde etappe,
Noyon-Compienge: 1. Haflinger 154 km
in 3.39,43, 2. Leblanc, 3. De Wilde. Eind-
stand: 1.Redant 10.51,35,2. Moorman, 3.
Schurer, 4. Thueux, 5. Arnould, 6. Ri-
chard, 7. Parkin, 8. Bomans, 9. Van der
Hulst, 10. Solleveld 0,05.

sport

Limburg telt weer mee in Olympia’s Ronde " John de Hey bergkoning

De vonk slaat over
door wiel verheesen

- De prestaties van hun provinciege-
Frans Maassen in de mondiale beroepswieler-

Port hebben een stimulerend effect op een aantal
tfiateurs uit Limburg. Hoewel menigeen nog moetopen op eventuele interesse van deze of gene

Ploegleider uit de profsector is de opmars toch op-
merkelijk. De vonk is overgeslagen op een genera-

, e> die wil afrekenen met een minder goed imago uit
et recente verleden. Twee koersdagen in Olympia's

van Nederland hebben dit nog eens duidelijk
§emaakt.

in ,ho°fdprijs van Danny Nelissen
ti^:? Proloog en de met de leiders-
gr t

ln net bergklassement beloonde
tw eid van John de Hey waar"

nin glsteren in Schijndel het ope-
vormWeekeinde werd afgesloten,
jt,i^en een paar bewijzen. Eerder
patr iaar eisten Raymond Meijs en
'n r Strouken de hoofdprijs op
gelj

sPectievelijk Hel van het Mer-
t$0

and en Omloop van deKempen.
Weü ndien was Rob Mulders uit
d6ri mdc meeste topkoersen op va-
der, at\dse bodem vooraan te vin-
ftoh nderen, zoals Gino Jansen,
Êo Jp"t Rademakers, Ruud Poels,
Vae Meeuwissen, de jonge Roger
ev<JSen' etcetera toonden zich
YVeneens. "lter^ alle genoemden zijn Radema-
gen ' eÜs> Poels en Vaessen overi-
ge s met in Olympia's Ronde van
scu^artij; de andere zes wél, of-
Ver^0!? z^ verspreid zijn over vier
Heli ende teams- Strouken en
lect 'zitten' in de nationale se-
(jer]'e' De Hey en Meeuwissen ver-
de ]\rgen de kleuren van Tijs Tapijt,
ond

oordlimburger Mulders koerst
ie o^ e boede van Arie Hassink in
tyie lant-ploeg en Gino Jansen (van
hii Lmenige medestrijder zegt, dat
Boy een en ander kan) heeft biJ
FYj te^?U de vroegere topamateur
„Eie ,c^ür als chef d'equipe.
Str°e^üjk had ik net als Meijs en

Ui n óók een klassieker uit de
topcompetitie op mijn

Joh moel;en hebben staan", zegt
var_t\ d? Hey, „maar in de Ronde
i6t Uid-Friesland juichte ik net
t\ve vroeë- Niet de eerste, maar de
ken *j plaats viel mij een paar we-
lk l l̂eden in Heerenveen ten deel.
JWstH mmiddels wel gemerkt, dat

1 de manier waarop ik in laatste

instantie door Naberman van de
overwinning werd afgehouden mij
meer publiciteit bezorgde dan wel-
ke andere tweede plaats ook. Waar-
schijnlijk zelfs nog meer dan mijn
eerste prijs in een grote Belgische
van stad-tot-stad-koers."
John de Hey (24) kijkt geamuseerd
naar de bergrangschikking in Olym-
pia's Ronde. Hij beseft terdege, dat
dit nevenklassement, zeker als er
nog geen Limburgse heuvels voor
de wielen hebben gelegen, slechts
een gelegenheid is om te tonen hoe
gemotiveerd je bent. Niet direct om
klimmerskwaliteiten te demonstre-
ren, want daarvoor zijn Gelderse
heuveltjes geen graadmeter. „Mijn
verdere toekomstplannen? Ik vind,
dat ik rijp benvoor de overstap naar
deprofs, maar het wachten is op een
aanbieding."

Patrick Strouken (ook nog kam-
pend met de naweeën van een kaak-
verwonding en een halfdozijn hech-
tingen aldaar) wist gisteren alvroeg,
dat hij geen aanspraken op de
hoofdprijs kon maken, zelfs niet in
zijn specialiteit: de massasprint.
„Voordat wij op het aankomstpar-
cours in Schijndel aan de drie plaat-
selijke ronden (van ieder circa 10
km, red.) waren begonnen voelde ik
mij reeds allesbehalve fit", zei hij.
„Ik heb het ook tegen de andere jon-
gens van deploeg gezegd. Kijk maar
niet naar mij riep ik". Zaterdag, toen
eveneens om de dagprijs gesprint
moest worden, had Strouken wel
hoop gekoesterd. In zijn eentje na
een lekke tube teruggekomen bij de
hoofdmacht, kwam hij in het ge-
bruikelijke gedrang tegen een trot-
toirrand terecht. Hij mocht zelfs blij
zijn, dat hij geen val maakte.

" Wilco Zuiderwijk
(links) geeft sprintles in
de tweede etappe van
Olympia's Ronde.

Niet naar dopingcontrole inRonde van West-Vlaanderen
Schorsing dreigt
voor Den Braber

Van onze verslaggever

SCHIJNDEL - Het bestuur van
de amateursectie van de KNWU
is momenteel druk doende om
de Rotterdamse amateurrenner
John den Braber onder een on-
voorwaardelijke schorsing van
drie maanden uit te krijgen. Die
reglementaire straf hangt Den
Braber boven het hoofd nadat hij
twee weken geleden na de twee-
de etappe van de Ronde van
West-Vlaanderen niet op de do-
pingcontrole was verschenen.
Meervoudig baankampioen Den
Braber, die zich de laatste tijd
overigens ook op de weg steeds

meer begint te manifesteren,
reed de vierdaagse etappewed-
strijd in België met de nationale
baanselectie onder leiding van
bondscoach Erie Geserick. Gese-
rick wordt nu verweten Den Bra-
ber niet te hebben ingelicht over
de dopingcontrole.

John den Braber zegt het nu een
logische zaak te vinden dat de
KNWU alle mogelijke moeite
doet om een zo voordelig moge-
lijke oplossing te zoeken. „Ik
vind ook dat ze dat verplicht zijn.
Ik probeer er tijdens Olympia's
Ronde niet aan te denken, maar
toch."

Bugno regeert
op de Vesuvius

MONTE VESUVIO - Een eerste
aardverschuiving in het klassement
van deGiro is in het openingsweek-
einde uitgebleven. Leider Gianni
Bugno zorgde echter wel voor een
lichte schok op de Vesuvius. In de
derde etappe, met als afsluiting een
korte, steile beklimming van de al
jaren rustende vulkaan, kreeg de
drager van de rosé leiderstrui wat
meer ademruimte. Zijn voornaam-
ste concurrenten liepen allemaal
een minuut of meer achterstand op.
Rooks en Theunisse hielden zater-
dag de schade beperkt ondanks een
val, waarbij Rooks in de slotfase be-
trokken was. De Noordhollander
'leende' de fiets van Theo de Rooy
en werd onder de blauwe plekken
en schrammen in de eerste groep te-
ruggebracht. Een dag later moest
het tweetal, evenals enkele andere
getipte winnaars, veel meer terrein
toegeven.
De eerste aanzet tot echte strijd
werd zondag pas gegeven in de
klim, die de coureurs tot halverwe-
ge de Monte Vesuvio bracht. Hoger
behoefde men niet te gaan, wat de
meesten uit het peloton later als een
gechenk van de hemel beschouw-
den. Zeker na de aanval van Bugno,
die onder druk van de achterstand
op koploper Chozas niet wachtte op
een reactie van zijn collega's. De
Spanjaard, die ruim voor de klim
met de Italiaan Giuliani was wegge-
sprongen, had tien kilometer -voor
de finish een voorsprong van ander-
halve minuut op Bugno. Daarmee.

zou hij zich aan het einde in de lei
derstrui kunnen hijsen.
Aangekomen bij de voetvan de vul-
kaan ging Bugno op jacht naar de
voor hem kruipende renners. De
chaos op de nauwe wegen omhoog
was compleet toen bleek, dat Fig-
non en de anderen hem niet konden
volgen. Bugno klom snel tussen de
massa door en pakte de zeven ach-
tervolgers van Chozas binnen enke-
le kilometers. De bijna 30-jarige
Spanjaard bleef echter buiten be-
reik. „Het ging me niet om de dag-
winst. Ik wilde gewoon testen wieer
nog mee kon." Niemand dus. Bug-
no richtte een ware ravage aan. De
bochtige weg naar de streep was na
190 kilometer een kwellingvoor alle
coureurs.
Rooks en Theunisse handhaafden
zich op net iets meer dan twee mi-
nuten van de winnaar. De kilome-
ters omhoog werden voorzichtig
aangepakt. Een ritwinst bij ft het
doel, niet alles forceren om maar in
de top van het klassement mee te
draaien. De eerste forse klim gaf al
aan, dat er nog flink aantal kilome-
ters moeten volgen om de juiste
vorm voor de Tour te bereiken.

Chaos in Ronde
van de Oise

COMPIEGNE - Een ernstig onge-
luk met vier gewonden en een trein
hebben de Ronde van de Oise dit
jaar ontregeld. De relatief onbeken-
de Belgische renner Hendrick Re-
dant profiteerde van de chaos en
ging zondag in Compiegne met de
eindzege aan de haal. De toestand
van Laurent Bezault is volgens dok-
toren bevredigend. De Franse cou-
reur, het zwaarste slachtoffer van
het verkeersongeluk vrijdag, werd
zaterdag in een ziekenhuis in Parijs
geopereerd aan een reeks van breu-
ken en verwondingen. De medici
betwijfelen of Bezault ooit nog kan
terugkeren in het internationale
wielerwereldje.
Een dag na het tragische ongeval
was er opnieuw sprakevan een inci-
dent. Halverwege de derde etappe
van Senlis naar Noyon werd het pe-
loton opgehouden door een trein,
die een kwartier lang de weg blok-
keerde. Tandenknarsend zagen de
leren Roche en Kelly en tal van an-
dere favorieten hun kansen op de
eindoverwinning verdwijnen.

Slotweekeinde Olympia'sRonde inLimburg
SCHIJNDEL - Het slotweekeinde
van Olympia's Ronde van Neder-
land voor amateurs vindt net als vo-
rig jaarplaats in Limburg. Zaterdag
arriveert de karavaan vanuit ... het
Belgische Zottegem in Valkenburg,
waar na 206 km de Cauberg het
eindpunt van de voorlaatste etappe
is. Zondag staat de koninginnerit
over de Zuidlimburgse heuvels op
het programma: 188 kilometer van-
Valkenburg naar de Adsteeg in
Beek. Aan het evenement wordt
deelgenomen door drieëntwintig
ploegen van zes man. In totaal hon-
derdachtendertig man. Naast ze-
ventien Nederlandse teams zijn se-
lecties present uitBelgië, Polen, Li-
touwen, Tsjechoslowakije, DDR en
Sovjetunie.

Teun van Vliet
uit ziekenhuis

ROTTERDAM - Teun van Vliet
heeft zaterdagmorgen het Dijkzigt-
ziekenhuis in Rotterdam mogen
verlaten. De 28-jarige Panasonic-
renner onderging daar twee weken
geleden twee zware darmoperaties.
Van Vliet moet nu thuis verder her-
stellen. Het genezingsproces zal ze-
ker nog enkele weken in beslag ne-
men. Daarna kan pas iets meer ge-
zegd jvorden over de toekomst als
wielrenner van de Westlander.

Jepser Skibby blijft bij TVM
MONTE VESUVIO- Jesper Skibby
en TVM hebben in principe een ak-
koord bereikt over een verlenging
van het contract met drie jaar.
Ploegleider Cees Priem bevestigde
de overeenkomst. „Alleen het sala-
ris moet worden ingevuld. Hij wil
opnieuwvoor langere tijd tekenen."

" ROTTERDAM - Regilio Tuur
ontmoet aan de vooravond van de
WK-wedstrijd Nederland-lerland
een... lerse tegenstander op volle
zee. Dat unieke boksgevecht heeft
plaats op dinsdag 19 juniaan boord
van de Oriënt Express, een luxueus
cruiseschip dat exclusief is gechar-
terd door de Orange Club. Deze ver-
zameling illustere supporters van
het Nederlands elftal is dan op weg
van het eiland Malta naar Tunis.
Van daaruitvaart de Oriënt Express
naar Palermo, waar op 21 juni mo-
gelijk de beslissende wedstrijd te-
gen de leren wordt gespeeld.
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Wereldrecord
kogelstoten

LOS ANGELES - De Amerikaan
Randy Barnes heeft bij atletiekwed-
strijden in Los Angeles het wereld-
record kogelstoten verbeterd en ge-
bracht op 23,12 meter. Barnes over-
trof het oude wereldrecord van de
Oostduitser Ulf Timmermann met
zes centimeter.

tennis
DAMESCOMPETITIE
HOOFDKLASSE
afd. 1
Pellik. T. 1 - GTR/NIP 1 4-4
Hilversum 1-Zandvoort 1 2-6
Detec 2 - Leimonias 2 6-2
Zutphen 1- ThorRW 1 3-5

EERSTE KLASSE
afd. 2
SLTCI-Ammol 5-3
Metselaars 2- Joy 1 6-2
Racketeers 1 - Popeye GS
25ELTV3-Shotl 5-3

TWEEDE KLASSE
afd. 6
Oud B. 1-Zutphen 2 4-4
Volley 2-Leimonias3 6-2
SLTC 3 - B. Baselaar 1 2-6

afd. 7
Falcones 1- Victoria 2 3-5
Holy 1- Vredenburch 1 4-4
SLTC 2 -Pel. Tennis 3 8-0
afd. 8
afd. 8
Pellikaan 2 -Frissselstein 2

3-5
Bastion 2 - Brunssum 1 3-5
Leimonias 4-Kimbria 1 2-6
vanHome 1- CCTV 1 3-5
DERDE KLASSE
afd. 11
Bergen/ Zoom 1- Blerick 2 8-0
GTR/NIP 2-D'akkersl 8-0
BLTVI-Cashl 7-1
afd. 12
de Helze 1 - Volley 3 2-6
Tilburg 2-GTR/NIP 3 5-3
Blerick 1-Ede 3 ' 7-1
Uden 1 -BTCI2 1-7
afd. 13
Doet. 1- Helios(Oss) 1 6-2
Dunol-Rapid(Hil)2 2-6
Rulec 1 - Nijmegen 2 6-2

VIERDE KLASSE
afd. 22
Eeckenrode 1-Rapiditas 4 5-3
Thos 1- Venlo 1 6-2
Berlicum 1 -Quick 4 6-2
Grootven 1-Thes 1 4-4
afd. 23
Tos-B 1-ELTV 6 3-5
Eresloch 1- Merletten 1 1-7

Venlo 2 -Packador 1 2-6
Ready 4 -Ray Prickers 1 1-7
afd. 24
Ready 3 -Thos 2 3-5
Brunssum 2-Ray Pr. 2 8-0
Oranje Nassau 1 -GTR 1 6-2
Bom 1-Horn 1 7-1
afd. 25
GTR 2- SLTC 4 1-7
Volharding 1 -Ready 2 3-5
Ace- Nieuwenhagen 1 5-3
Kerkrade 1 - Übach over
Worms 1 6-2

VIJFDE KLASSE
afd. 42
Falcones 4 - Son 4 1-7
Lichtenberg 1- Best 2 5-3
F'oord 1 - Wettenseind 1 2-6
de Helze 3 - 't Root 2 7-1
afd. 44
Skinlo 1- Packador 2 7-1
Bladel 1- Veldhoven' 2 6-2
VolleyB-Shaile4 3-5
St Tunnis 1 - Maasbree 1 4-4
afd. 45
Keerweide 1- Volh. 2 5-3
BRZ 1-Elsloo 1 5-3
Ready 5 - Eijsden 1 0-8
Biunsssum3-Kimbria 2 6-2
afd. 46
Kimbria 3-N'hagen 2 6-2
Bunde 1 - Oranje Nassau 2 8-0
NIP 1-Blerick4 6-2
SLTC 5-Übach; Worms 2 1-7
afd. 47
Simpelveld 1 - ATIVU 1 1-7
Kimbria 4 - Nederweert 1 5-3
Rulec 2-BRZ 2 8-0
GTR 3 -Kerkrade 2 4-4
afd. 48
Maasniel 1-vanHome 2 5-3
Topspin 1 -Reubenberg 6-2
Venray-Blerick 3 8-0
'tRoot 3-Tegelen' l 5-3
ZESDE KLASSE
afd. 89
'tRoot 4 - Mierlo 2 5-3
Carolus 2-Trambaantje 6-2
Weert - Doornakkers 3 0-8
Packador 3 - Slotje 3 8-0
afd. 90
Venlo 3 - Velden 1 4-4
Arcen - Parmingen 1 2-6
Broekhuzien 1 -Rulec 3 4-4
van Home 3 - Gr'vorst 1 0-8
afd. 91
Kaetelberg 1 - Helden 1 7-1
Wessem 1 -Tonido 1 2-6

Swalmen 1- Lichtenberg 2 1-7
Grubbenvorst 2-Budel 1 1-7
afd. 92
Grubbenvorst 3-Melick 1-7
Baexem 1- Aldenghoor 1 5-3
Echt -Ace 2 2-6
NIP 2-Herkenbosch 1 5-3
afd. 93
Munstergeleen 1 -Obbicht 4-4
GTR4-Nieuwstadt 4-4
Panta Rhei 1-de Burght 1 3-5
SLTC 6 - Stem 2 8-0
afd. 94
ATIVU 2 -Ready 6 8-0
N'hagen 3-Klimmen 1 7-1
Bom 2-deBurght 2 7-1
Bunde 2-GTR 5 1-7
afd. 91
Merkelbeek 1 - SLTC 7 1-7
Kimbria 5 - Übach over
Worms 3 6-2
GTR 6-ATIVU 3 8-0
Schinveld 1-BRZ3 7-1
afd. 92
Waterkoel 1- Brunssum 4 2-6
Oirsbeek 1- Stem 1 1-7
Keerweide 2 -Rapid S 1 3-5
ATIVU 4-Kerkrade 3 0-8

ZEVENDE KLASSE
afd. 119
Horst 1 - van Home 5 8-(
Bosdael - Belfeld 5-:
Parmingen 2-Maasbree2 1-'
Velden 3 - Apollo 3-!
afd. 120
Boshoven 1 -Lottum 1-
Wessem 2 - Helden 2 0-
Tonido 2-Maarhe'eze 7-
Lichtenberg3-Horst2 2-
afd. 121
Budel 5-Park E-9 2 6-
Ace 3 - Swalmen 2 4-
Nederweert2-NIP3 4-
van Home 4 -Boshoven 2 7-

afd. 122
Budel4-Herkenbosch'2 3-5
Montfort 1 -Meulenslag 1-7
Aldenghoor 2-Wessem 3 6-2
Berg - Maasniel 2 4-4
afd. 123
Hom 2-Helios H 8-0
Stem 3-Rulec 4 2-6
Wimbledonck 1 -Rosus 1 8-0
Montfort2 - Park E-9 1 0-8
afd. 124
Herkenbosch 3 - SLTC 8 0-8
M'geleen 2 -Wimbledonck 2

7-1

Urmond-Born 3 4-4
Baexem.3- PantaRhei 2 3-5
afd. 125
Rackets - Bom 4 2-6
Rulee 5- Oriënt 2-6
Elsloo 3 - Baexem 2 0-8
Munstergeleen 3 - Keerweide
3 4-4
afd. 126
deBurght 4- SLTC 9 4-4
Rosus 2-Keerweide4 1-7
Elsloo2-Munstergeleen4 8-0
Kimbria 6-Maastricht 1-7
afd. 127
Eijsden 3 -Bakkerboseh 4-4
deBurght 3-Tempo ' 5-3
Munstergeleen 5 -Bunde 4 4-4
Volharding 3 -Panta Rhei 3

8-0
afd. 128
Eijsden 4-Voerendaal 2 4-4
Bocholtz 2-Kimbria 7 4-4
Volharding 4 - Waterkoel 2 2-6
afd. 129
Klimmen2-Bunde 3 1-7
Waterkoel 3 - Hulsberg 1 8-0
Kerkrade 5 - Simpelveld 2 2-6
Voerendaal 3 -Eijsden 2 1-7
afd. 130
Übach/Worms4-V'daal4 8-0
Rapid S 2- Laura 7-1
Berenbos 2-Hulsberg2 4-4
afd. 131
Heerlen-Brunssum 6 5-3
Nieuwenhagen 4-Talvu 8-0
Bocholtz 1-Schinveld 2 7-1
Voerendaal 1 -Merkelbeek 3

8-0
afd. 132
Kerkrade 4 - Merkelbeek 2 8-0
Berenbos 1 - Oranje Nassau 3

7-1
Brunssum 5-ATIVU 5 8-0
afd. 133
VTC - St Tunnis 4 0-8
Venlo 4 - Bergen 8-0
Broekhuizen 4-Topspin4 2-6
Helmond 3 - Son/ Breughel 2

3-5
afd. 134
Shaile6-Ven.os 8-0
Packador 6-Blerick 5 7-1
Topspin 3-Deurnel 6-2
Moleneind - Helmond 2 1-7
afd. 135
de Hut 1-deHorst 7-1
St Tunnis 3-op Dreef 2 8-0
Packadors-Kaetelberg2 6-2
afd. 136
Tegelen 2-StTunnis 2 1-7

'tRoot 5 - Broekhuizen 3 7-1
Blerick 6 - Carolus 3 8-0
Velden 2 -Kaetel berg 3 6-2

HERENCOMPETITIE
EERSTE KLASSE
afd. 1
Dash 35 1 - Boemerang 1 3-3
Drachten '1 - Frisselstein 1 2-4
Loon op Zand 1 - ATC 1 5-1
N'hagen 1-Pettelaerl 1-5
afd. 2
ThorRW 1 - Rhoon 1 6-0
Dijkzicht 1 -Warande 1 3-3
Mange 1-Duno 1 4-2
Ready-Phoenix 1 0-6

TWEEDE KLASSE
afd. 1
Frisselstein 2 -Reyerbos 1 2-4
TEAN 1-Unicum 1 2-4
Stobblek 1-ALTA 1 0-6
afd. 2
BRZ 1 - Oudenbosch 1 3-3
afd. 3
Ludica 1 - IJsselweide 1 4-2
Boskoop 1- Gennep 1 4-2
Coevorden 1- Prinsejagt 1 1-5
afd. 4
Ray Pr. 1 -Rozenburg 1 4-2
Wolf'sbosch- Overwaard 1 1-5
Warande 2 - Berrüsse 1 4-2
Presikhaaf 1 - Halfweg 1 1-5

Monique van der Weide mist op haar na hoogspringrecord

Unitasstrijdlustig
Van onze sportredactie

KERKRADE - Met een sprong over
4.70 meter bezorgde polsstoksprin-
ger Lino Pani atletiekvereniging
Unitas weer wat kleur tijdens de
eerste competitieronde. De Sittard-
se club, vorig seizoen gedegradeerd
naar de eerste klasse kon de punten
van Pani goed gebruiken. Unitas
wist daardoor op te klimmen naar
eenderde plek landelijk achter Hol-
land en Sparta, dat in Kerkrade
slechts zestien punten meer bijeen
sprokkelde. De dames van Unitas
legden in Breda beslag op een vier-
de plaats. Achilles Top weerde zich
bij de heren en dames in de tweede
klasse voortreffelijk met twee twee-
de plaatsen.

De beste Limburgse prestatie
kwam op naam van hoogspringster
Monique van der Weide. De Unitas-
atlete sprong een persoonlijk record
van 1.85 meter. Zij faalde vervol-
gens jammerlijk in haar poging het
nationaal record (1.88 meter) met
een centimeter aan te scherpen.
Noemenswaardig waren ook de
prestaties van Marjo Bus (speer
42.44 meter en discus 34.18 meter),
Liesbeth Thurlings (800 meter in
2.1.4.1) en Judith Beentjes (400 hor-
den in 1.07.9).

Strijdlust was het voornaamste wa-
pen van de Unitas-heren in de wor-
steling om een goede stap te zetten
richting hoofdklasse. Hugo Kusters
trok de kar met een uitstekende
triomf op de 800 meter (1.53.7) en

een derde plaats op de 400 mett
(49.9). „Als hij rustig blijft is hij tot
topprestaties in staat", constateerde
teamleider Jos Eussen. „Op de 800
meter kan hij Druppers en consor-
ten het leven behoorlijk zuur gaan
maken". Unitas, dat het moest stel-
len zonder Bob Dielis en Patrick
Stevens, scoorde ook hoog met Paul
Hagedoren. Hij schreef de 1500 me-
ter op zijn naam in 3.53.9. Het Uni-
tassucces werd gecompleteerd door
Mare Jaspers die de 1500 meter vol-
tooide in 3.54.4 (tweede). De 'uit-
smijter' vormde de 4x 400 meter es-
tafette. Hierin toonden met name
Kusters en Hagedoren zich uiterst
strijdlustig.Mede hieraan was het te
danken dat de Sittardse ploeg met
23.533 punten nog verrassend goed
scoorde in een spannend onderons-
je(het verschil tussen de eerste drie
ploegen bedroeg slechts 132 pun-
ten).
AchillesTop bouwde vooral op atle-
ten als Rob Hermans, Harry Zitzen,
Ingrid Suylen en Jackie Winkel-
man. De geroutineerde krachten
vormden de basis voor twee uitste-
kende tweede plaatsen. Vooral Jac-
kie Winkelman was bij de vrouwen
sterk op dreef met een eerste plek
op de 3000 meter (10.20.6) en een
tweede plaats op de 800 meter (3.23).
Ingrid Suylen wierp de discus 39.64
meter ver en Dionne van Hoof
sprong goed met 5.21 meter. Bij de
heren boekte Rob Hermans twee
overwinningen, met de kogel (14.30
meter) en met de discus (46.00). Har-
ry Zitzen tekende met de discus
voor 42.68 meter.

Ook de heren van AVON en Weert
kwamen in Breda aan de bak. Als
geheel deden beide ploegen het zo
matig dat de degradatiepoule in de
tweede klasse nauwelijks nog te
ontlopen valt. De beste AVON-pres-
taties kwamen van Joop Hoevers
die 11.1 seconden op de 100 meter
en 50.0 seconden op de 400 meter
liep. Nico Hamers had op de 5000
meter een prima debuut. Hij werd
tweede in 15.08.7. Bij het polstok-
hoogspringen was het Richel Key-
sers (Weert) die begon en eindigde
met 4.60 meter wat genoeg was voor
de zege.

Standen: le klasse heren landelijk: 1. Hol-
land Haarlem 24.508; 2. Sparta 23.549; 3.
Unitas 23.533. 2e klasse heren:. 1. AV'34
Apeldoorn 17.797;7. Achilles Top 17.026; 17.
AVON 15.783; 22. Weert 14.536. 3e klasse he-

ren: 1. AV'47 15.378; 8. Kimbria 14.787; 41.
Swift 12.462. 4e klasse heren: 1. Tegelen 2
8.380; 19. Venray 7.188; 22. Caesar 6.916; 40.
Orion 6.166; 60. AV'34 Maastricht 4.953. le
klasse dames-: 4. Unitas 15.129; 2e klasse 9.
Achilles Top 12.574. 3e klasse dames: 1.
NOP 12.149; 3. Weert 11.969; 12. Kimbria
10.861. 4e klasse dames: 1. Edam 6.613; 3.
AVON 6.389; 4. Caesar 6.346; 47. AV'34
Maastricht 4.306; 51. Tegelen 4.034.

biljarten
District Zuid Limburg
Uitslagen Bekercomp.l99o
Poule 1.
't Luip-Schinnen 5-2
O.'tKantje-Waubach 0-7
Poule 2.
OHVZ-Apollo 5-2
Carambool-BCV 7-0
Poule 3.
Academie-Sociëteit 5-2
Sociëteit 2-deKeizer 7-0
Poule 4.
Sanderb.-HGK 0-7
Bênelux-'tKlosje 5-2
Poule 5.
Hoefijzer 3-Caramb.3 7-0
Hoefijzer-Schaesb. 0-7
Caramb.S-O.'tKantje 7-0
Poule 6.
Volkshuis-DJB 3 9-0
Eikeboom-Maasband 7-2
DJB2-OnderOns 7-2
Poule 7.
In 't Ven-Benelux 2-7

Tjoba-Irene 2-7
deßluf-Baandert 0-9
Poule 8.
Waubach-Eikhagen 2-7
Touche-DDK 4-5
Poule 9.
Eikeboom-Baandert 5-4
DJB-Schaesberg 4-5
Competitie bandstoten.
Afd.A.l.
Societeit-Grijzegr. 5-2
Maasband-Sanderb. 2-5
Volkshuis-HGK 2-5
Afd.A.2.
Societeit-Volksh. 0-7
de Vink-Schaesb. 2-5
BBC-Kantje . 2-5
Afd.A.3.
Apollo-Schaesb. 5-2
Academie-Sociëteit 1-6
DDK-Keizer 4-3
Afd.B.l.
Gona-HGK ï-4
Heukske-Kempke 7-0
Wilza-Societeit 2-5
Afd.B.2.
St.Bavo-de Statie 2-5
Gona-Lindenh. 0-7
Heukske-Kempke 3-4
afd.B.3.
Vr.kring-Keizer 5-2
Kantje-Gebr.Hofke 2-5
afd.B.4.
Heukske-deVink 2-5
Trei'fers-DJB 5-2
OHVZ-Weustenr. 7-0
afd.B.s.
Irene-Keizer 2-5
Kempke-ABC 5-2
DJB-OHVZ 0-7
afd.13.6.
Heukske-Keizer 2-5
Kempke-Zwaantje 2-5
DJB-In 't Ven 7-0,
Afd.B.7.
Kempke-DJB 2-5
deVink-Schaesb. 2-5
Academie-ABC 3-4
Afd.B.B.
Irene-DJB 2-5
Keizer-DDK 2Vi-iV>
Kempke-Apollo 0-7
Standen.
Poule AAA.
Vriendenkring 7-31
BC Heer 7-31
Vilt 7-30
BCU 7-23
Op deKlos 2 7-18
MBV 7-14

Poule 888.
BCU 2 7-32
Ketsers 7-29
Vilt 2 7-28
MBV 2 7-26
Rheingold 3 7-20
BAM 7-12
Poule CCC.
BC Heer 3 7-37
OO Itteren 2 7-32
MBV 3 7-26
Sjaan 7-17
Rheingold 7-16
Vriendenkring 7-14
Poule DDD.
BC Heer 4 7-42
BCU 3 7-40
BAM 2 ■ 7-23
Mergelland 2 7-19
MBV 4 7-16
Ketsers 3 7- 7
Poule EEE.
Vol/Kot 7-34
OO Itteren 7-33
Mergelland 7-25
Op deKlos 3 7-21
Aayt Wolder 7-21
BCB 7-13
Poule FFF.
Op deKlos 7-37
Ketsers 2 7-26
BCB 2 7-24
Aaut Wolder2 7-21
Rheingold 2 7-20
BCU 4 7-19
Poule GGG.
BC Heer 2 7-39
OOHoor 7-31
BCM 7-26
LB Eijsden 7-24
Vriendenkring 3 7-20
De Klossers 7- 7
Uitslagen bandstootcompeti-
tle district Maastricht e.o.
Poule A.
MBV-Vr.kring2 2-5
BC Heer-BCU 5-2
O.D.Klos 2-Vilt 2-5
Poule B.
Ketsers-Vilt 2 7-0
MBV 2-BAM 5-2
Rheingold 3-BCU 2 0-7
Poule C.
Sjaan-MBV3 5-2
OOItteren 2-Vr.kring 7-0
BC Heer 3-Rheingold 7-0
Poule D.
BAM 2-Merg.land 2 2-5
BCU 3-Ketsers 3 7-0
MBV4-BCHeer4 0-7

Poule E.
Vol/Kot-O.D.Klos 3 3-4
OO Itteren-BCB 7-0
Merg.land-A.Wolder 4-
Poule F.
BCB2-BCU4 , 0-7
O.D.Klos-Ketsers2 7-0
A.Wolder 2-Rheingold 2 0-7
Poule G.
deKlossers-BCM 0-7
Vr.kring 3-BC Heer 2 5-2
OO Heer-LB Eijsden 4-3

sport

Volleybalteam zeker van plaats in kruisfinales
Oranje slagvaardig

OSAKA - Het land van de rij-
zende zon heeft zaterdag en
zondag andermaal kort maar
krachtig kunnen genieten van
derijzende sterren van het Ne-
derlandse volleybal. Op hun
twee weken durende trip naar
het Verre Oosten deden de
mannen van coach Harry
Brokking ook 'even' Osaka
aan. In het zakencentrum van
Japan speelden de Nederland-
se volleyballers koel en kei-
hard.
Nog geen twee en een halfuur kon-
den de duizenden gillende meisjes
in het Prefectual Gymnasium de
'Orange Attackers' in actie zien.
Hun idolen bleken in vrijwel alle as-
pecten van het spel de minderen
van Nederland. De cijfers lieten
niets aan duidelijkheid te wensen
over: 0-3 (7-15 5-15 13-15) en 0-3 (7-15
12-15 11-5). Oranje besloot daarmee
zijn rij uitwedstrijden, eerder had
de ploeg al de Sovjetunie en China
aangedaan, met zes overwinningen
en de uitstekende score van acht-
tien sets voor en nul tegen. Gevoegd
bij de puntendeling in Nederland
tegen de Sovjets is de ploeg zeker
van een plaats in de kruisfinales, op
14 juli in Osaka.

De nederlaag bij de Challenge Cup
enige weken geleden, had de Japan-
ners pijn gedaan. Het eens zo opper-
machtige volleyballand leek voorbij
gestreefd te worden door Neder-
land. Maar de geladen Nederlandse
ploeg liet het vrijwel geen moment
tot een wedstrijd komen. Bekeken
door leermeester Arie Selinger, die
er zelfs de trainingen van zijn team
Daiei voor had verschoven, speelde
de ploeg op een te hoog niveau voor
'de Japanners. Coach Minami vroeg
al direct (0-4) een time-out aan, maar
zijn aanwijzingen hadden geen ef-
fect. De Nederlandse ploeg liet wei-
nig heel van de gastheren.
Pas bij 6-1 in de derde reeks veran-
derde er iets. Eerst stokte het ritme,
daarna stopte het zelfs. De Japan-
ners kwamen tot op twee punten
van de set-winst. Maar toen bleek
dat Nederland niet alleen technisch
en taktisch volwassen is, maar ook
mentaal. Punt voor punt werd de
achterstand opvallend koelbloedig
ingelopen.
Groep A: Italië - Verenigde Staten 3-1 (15-10
15-4 15-17 15-12), Frankrijk - Brazilië 0-3 (12-
-15 13-15 6-15), Frankrijk - Brazilië 3-1 (16-14
10-15 15-6 15-11).

Groep B: China - Sovjetunie 0-3 (8-15 8-15
10-15), Japan - Nederland 0-3 (7-15 5-15 13-

-15), Japan - Nederland 0-3 (7-15 12-15 11-15),
China - Sovjetunie 0-3 (3-15 9-15 12-15).

Stand: 1.Nederland 8-15, 2. Sovjetunie 8-12,
3. Japan 4-5, 4. China 4-4.

" HOENSBROEK - Jacky Ta-
bak bokste in Hueckelhoven on-
beslist tegen de Oost-Duitser
Mark Rieman. In de tweede ron-
de haalde Tabak zijn tegenstan-
der voor acht tellen neer, maar
Rieman herstelde zich en gaf Ta-
bak nadien geen kans meer om
uit te halen.

# Ronald Zoodsma
breekt door het Ja-
panse blok, terwijl
Rob Grabert (mid-
den) toekijkt. Neder-
land won vrij ge-
makkelijk van Ja-
pan met 3-0.

sport kort

" BUNSCHOTEN - Han Fren-
ken uit Stem heeft beslag weten
te leggen op de tweede plaats in
de Eemmeerloop. Frenken legde
deze zogenaamde Ultraloop van
50 km af in 3.36.32 uur. Winnaar
werd Gérard Hol uit Amersfoort
in 3.34.24. .
" AMERSFOORT - De Maas-
trichtse MTS-lichtwelter Jean
Verhagen heeft de uitdagings-
wedsrijd tegen de Nederlandse
middengewichtkampioen Door-
nebos verloren. Tegen het einde
van een goede gebokste eerste
ronde liep hij tegen stoot van
Doornebos aan, waarop hij k.o.
ging.

Moeizame start in Euromarathon
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

MAASTRICHT - Terwijl de Span-
jaard Alberto Vilardage, winnaar
van de eerste Euromarathon-etappe
Brussel-Maastricht uitbundig werd
gefêteerd, 'slofte' Desiree Kikken
aan de hand van Ad Ulijn het Jeker-
dalstadion binnen. De blonde Me-
chelse was de totale uitputting na-
bij. Tijdens de 'beklimming' van de
brug over het Albertkanaal, enkele
kilometers voor Maastricht, was ze

de bekende man met de hamer te-
gengekomen.

„Ik heb veel te weinig gegeten", ver-
telde zij na afloop. „Mijn bovenbe-
nen weigerden. Ik denk dat een goe-
de nachtrust en een warme douche
mij er wel weer bovenop helpen",
aldus Desiree Kikken die vorig jaar
nog triomfeerde in de eerste etappe
en later ook het damesklassement
won.

De Nederlandse equipe aast dit jaar
op het kilometerklassement. Het

team, dat tien leden telt, is hier spe-
ciaal op voorbereid, zodat wed-
strijdklasseringen en die van het
puntenklassement niet van belang
zijn. Een opmerkelijke prestatie le-
verde de 47-jarige Sjra Wijnands uit
Reuver. Hij kwam bijzonder fit bin-
nen en had blijkbaar weinig hinder
ondervonden van de felle tegen-
wind. „Ik heb mij gewoon aan de af-
spraken gehouden. Voor ons tellen
alleen de kilometers. Meer niet.". De
Limburgse formatie heeft momen-
teel de leiding in het kilometerklas-
sement reeds in handen.

honkbal
Hoofdklasse
Meppers-Starlights 3-20
Feniks-Bullfighters 9-4
Cardinals-Phantoms 13-8
Mulo-Orioles "- 15-3
AllStars-DVS 12-11

Eerste klasse

Gemert-The Stags 11-6
Cheetahs-Geldrop 1-8
Red Caps-Batters 7-4
Sphinx/HSCM-Sitt.Condors

16-0
Mustangs-Samacols 13-11

Hoofdklasse

Roel'-PSV 11-8
All In-Jeka 5-3
Mulo-Black Wings 14-8
Starlights-Samacols 7-1
Tilburg-Siit.Condors 0-11

Eerste klasse

Hazenkamp-Knuppelaars 8-2
Knuppelaars-Kickers 9-12
Batters-Harreman/All Stars 6-3
Sphinx/HSCM-K.Stealers 18-2
Hazenkamp-The Studs 5-3

darts
LDB-Competitie kring Heer-
len.
Bf.keetel-D'rEck 4-6
Meetp.-DLS 2 5-5
A.Aelse 2-The Pub 6-4
Heksenb.-Hoeve de Vos 3-7
Smile-D'Auw Post.2 6-4
Eikenboom-DS'B4 2 8-2
MaxDarts-D'Auw Past. 3-7
DLS 5-D'Auw Past.3 5-5

deBluf-D'Auw Zaeg 2 6-4
DCC 2-DS'B43 5-5

Kanoërs Weyzen en Nijkamp zeker van WK-deelname
AMSTERDAM - Het in ere herstel-
de kanoduo Jan Dirk Nijkamp-
/Mark Weyzen zorgde tijdens de
Bosbaanregatta in Amsterdam voor
een Nederlandse hoofdprijs, die
met geluk tot stand kwam. De twee
werd in de series over duizend me-
ter slechts vierde en was uitgescha-
keld. Omdat de Westduitser Löm-
ker (derde) zich niet lekker voelde,
mocht de twee alsnog in de finale
starten. Om vervolgens te winnen,
voor de Roemenen Constantin en
Taturu en de Oostduitsers Stege-
mann en Scheu. Op de halve afstand
werd het duotweede. Jean Paul Sits
behaalde dat resultaat in de Kl. De
twee lijkt de enige zekere deelne-
mer aan de wereldtitelstrijd van
augustus in Poznan. Voorzitter
Stormink is zelfs bang, dat niemand
goed genoeg is voor de Olympische
Spelen van Barcelona in 1992.

Nijkamp en Weyzen zijn, na de emi-
gratie van Armemarie Cox naar
Australië, de vaandeldragersvan de
kanosport. De twee verloren elkaar
uit het oog, toen ze zich niet plaat-
sten voor de Spelenvan Seoel. Wey-

zen voer een jaar met Sits, Npar"|
woonde een tijd in Spanje. Wey*
kocht enige tijd geleden een nieuj
KI-boot voor vierduizend g"Jld j
nadat hij eerder anderhalf jaar I»
gespaard voor de afbetaling van Hl
K2. „Ik heb alles voor de sp»
over", zegt hij. „Elk kwartje dat
bezit, gaat naar het kanovaren.'' v
Maastrichtenaar, die derde werd »
10.000 meter, stopt binnenkort ze'
met zijn studie aan de HTS.

Finales mannen: Kl 500 m: 1. Szabo,.(j
1.48,5, 2. Jean Paul Sits (Ned) 1.50.4. WöS
uitgeschakeld in halve finales 1.56,2.K*2
m: 1. Stoian/Velea (Roe) 1.36,9, 2. W«',"
/Nijkamp 1.38,5, 3. Petitbout/Berthou J-g
Kl 1000m: 1. Szabo (Tsj) 3.58.5, 2. Pet'Tfi
(Fra) 4.01,9, 3. Ulaszewski (BRD) 4.0*"3
Weyzen (Ned) 4.05,5.K21000 m: 1. NijkfY.!
AVeyzen (Ned) 3.37,9, 5. Jean Paul o*3
Nijs (Ned) 3.45,1.Kl 10.000m: 1.Szabo" 1;
44.23, 3. Weyzen 44.27. Vrouwen Kl 5»%,
1.Borchert (DDR) 2.00,8, 5. Bulk 2.H.'1'!
geschakeld in series Chantalle Aug|p
(Treech Maastricht) 2.22,0. Kl 100° Si
Borchert (DDR) 4.17,6, 4. Bulk 4.33,0. UW
schakeld in series: Chantalle Aug^J
4.58,0. Kl 5000 m: 1. Borchert 22.56, 3.
23.53, 8. C. Augustus 25.59. K21000 i»v
Bunke/Borchert 4.00,4, 7. S. Augustu
Augustus (Treech) 4.47,2.

Alexander Selk enig
lichtpunt bij NK turnen
DEN HAAG - Hij is nauwelijks an-
derhalve meter lang en pas vijftien
jaar. Toch was Alexander Selk de
groteman van de strijd om de natio-
nale titels. De turner uit Deventer
kon zich dan na twee rommelige en
voor niet-insiders volstrekt onover-
zichtelijke turndagen geen natio-
naal kampioen noemen, maar hij
was wel de beste. De titel bij de
mannen ontging het talent, omdat,
hij nog te jong is om in de hoogste
klasse uit te komen. De nieuwe
kampioenen van Nederland werden
Sylvia Smal, die de nog slechts op
clubniveau turnende Mireille Le-
maire afloste en Carsten Nio, die
abonnementskampioen Jan Mantel
verdrong.

De beste Limburgse turnster werd
de 15-jarige Christa Blom. Uitko-
mend in de pre-Olympische klasse
turnde deze Sittardse Swentibold-
turnster een sterke wedstrijd. Zij
kon de voor haar geplaatste Sara
Cooij (Rotterdam) die ook voor de
verplichte oefenstof al 0,3 pnt. ho-
ger scoorde, niet voorbij. Overtui-
gend won zij de onderdelen brug
8,65 en vloer 9,00, maar moest des-
ondanks met zilver genoegen ne-
men. Wel plaatste zij zich voor alle
toestelfinales. Sprong en brug sloot
zij winnend af en kwam tweemaal
op de hoogste trede van het erepo-
dium. Op vloer moest zij daarna met
zilver genoegen nemen.
Maurice Quaedvlieg (Kerkrade)
turnde bij de heren een matige fina-

le. Het werd een opeenvolging \.
mislukkingen. Hij kon alleen te*
denzijn met zijn sprong en brt1»

fening. Quadvlieg werd zevende-
De overige in de hoogste klasse .
komende Limburgse turners J
men allen van KDV Kerkrade- J
trio liet echter op een aantal toetflCilen steekjes vallen en eindigde Jd
nog vooraan in de eindrangsc ,
king. Debutante Sabrina e j
turnde het sterkst en kwam roe'j
gemiddelde score van bijna 8 P,
op een mooie 6deplaats. Sonja v
sche en Petra Cournon eindigde
3a op de plaatsen 7 en 13. Met t*
nationale titels in de B-klasse
Dofie Reinders (Patrick Echt) »
cesvol in 3 B.

Titel ontgliptPatrick Janssen
PURMEREND - Omdat hij j|
zijn laatste partij, tegen Den 11"

Timmers uit Nuland, net iets
veel beurten gebruikte, ontglip
Patrick Janssen de Nederland»
titel extra klasse libre voor D'
jartjunioren tot en met 21 jaar-
Patrick Janssen, uitkome^voor Het Volkshuis Geleen, °n
popte zich tijdens het tweedaa»
se toernooi in Purmerend als a
grote favoriet, maar werd in °t-slotronde naar de tweede paf J
verwezen door Alfred vqp d
Linden. De Veenendaler eigen A
zich het kampioenschap toe d"
in het laatste duel zijn algerije
gemiddelde (29.25) uit te tilf* ,
boven dat van Patrick JansSe
(27.30).
Roger Dahmen van BBC Bruj?|.
sum finishte in de met zes final'
ten bezette eindstrijd als der
met een algemeen moyenne v*\,
24.90. Hij scoorde met 250 cara",
boles de hoogste serie van j
toernooi. „a i
Tijdens het NK hoofdklasse s{' '\
in Wijehen eindigde Piet Gerr' )s
met een moyenne van 34.89 a
vijfde. Edie Veer uit Nijkerk^,
veen prolongeerde zijn titel rt 1

een gemiddelde van 36.45.

dammen
Persoonlijke kampioenschap-
pen van Limburg.
Kruisfinales.
Soorsma-Zijlstra 1-1
Caubo-Witjes 1-1
Everduin-Stam 1-1
Schellekens-Koullen 2-0
Stam-Gorsky 2-0
Juniorenklasse.
Groep 1.
P.America-Verhoef 1-1
de Mast-E.America 2-0
Eindstand.
De Mast 9-6
P.America 8-6
Verhoef 5-6
E.America 2-6
Groep 2.
Rijken-Lamers 2-0
Verhagen-Bremmers 2-0
Eindstand.
Rijken 12-6
Verhagen 8-6
Bremmers 4-6
Lamers 0-6

hockey
Heren Hoofdklasse.
Bloemendaal-HDM 5-1
HGC-Hattem 7-2
SCHC-O.Zwart 2-2
Kl.Zw'land-Kampong 3-1
Tilburg-Schaerweijde 4-0
Pinoke-Amsterdam 4-1

tafelvoetbal

5-de algemene ronde.
'tKarrewiel-Boskab. 3-5
Millen-Miranda 4-3
Wien-Hakkers 2-6
Hakkers 2-Smidter 8.2 6-2

Terugvalronde overg.klasse.
deHeide-Ouwe Mert 0-8

Star Club-Blauw Wit 3-5
Verdw.Viss.-Survivors 3-5
Terugvalronde eerste klasse.
'tLieuwke-Camont.B. 5-3
Dolomiet-ut Stadhoes 6-2

r
Roberto 8.-Victoria ulij
Terugvalronde tweede
se. ri
Hakkers 3-deHeide 2 r
Awt Aelse-Suestra

kegelen
Voorjaarskegeltoernoo'
Ï.Ben Haenen 798 hout
2.Bart Derrez 767 hout
3.Jacues Coumand 760 »
4.Harry Pisters 746 hou'
s.Jeu Lendfers 735 hout-

veldhandbal
Dames.
P.K. p
Grathem-NOAV [M
Margr.-Vesta [M
Wijnandia-Posterholt
I.A. j(K|
Merefeldia-Groene Ster j,,
Patrick-Caesar
SVVH-Posterh.2
1B
Margr.2-Hellas
Marsna-Haslou **Roda-Caesar 2
2.A. H
Blerick-Quickly H.
2.8.
Vebios-Adio
Wilskr.-HVS I<T
Zwart W.-JVS 2
Jun.P.K. i2'
Merefeldia-Swift H
NOAV-Caesar
Rapiditas-Jason 2""
Wijnandia-V&L
iHeren P.K. 9
Herten-Ospel I*l
Posterh.-NOAV lHVioas-Grathem %lf\
Merefeldia-Wijnandia
LA. -K
Bevo-Merefeldia 2 , \S-'
Vios-3-Blerick
LB. 27' j
Caesar-BSV lH
Marsna-BeFair 23'
Vios 2-JVS
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MartMinten
storkremont bleef aanvankelijk
benf?.r maar kon geen kansen meer
vollpH-en' **et tweede bedrijf wasj£ eaig voor Venlosche Boys. Mart
Plop 60' was overal- bracht zijn
Clhev een kwaitier na rust langszij.c<w,remont leek aangeslagen. De
Vetl, lnaties vlotten niet meer en de
"topr°^aren zorgden voor steeds
Per druk- Doelman Frans Schleij-
dat as er verantwoordelijk voor,
einrqZlJn Ploeg ongeschonden het"Signaal haalde.
Het
t_er Vei"schil zat zaterdag in de kee-'
doej peter Gorissen, de Venlose
Metrtla-^' die ooli t>ij de eerste goal
bai ;Vr^u*'; was gegaan, gooide de
V6riln de negende minuut van de
J°hnnfing uit Niet ver genoeg.
2Uive onderschepte en gaf
k-w-,,/ v°or. René Meermans harde
to6er oot betekende 2-1. Diezelfde
|S *nan produceerde ook Chevre-

monts derde treffer. Ditmaal na aan-
geven van Björn Hanssen. „Onge-
looflijk. Vier kansen, drie treffers,"
zei de dolgelukkige schutter na af-
loop.

Het feest dat bij het laatste eindsig-
naal van scheidsrechter Bogie los-
barstte was overweldigend. Trainer
Bert Isenborghs, die de clubverlaat,
ging op de schouders. Spelers en
supporters vielen elkaar in de ar-
men. Zij dansten, kusten, zongen,
lachten en huilden. Harmonie St.
Philomena, met een aantal muzi-
kanten meegereisd, blies vol over-
gave het clublied, vokaal onder-
steund door de grote Chevremontse
supportersschare.

Eigen jeugd
„Prachtig," was het enige, dat aan-
voerder Jack Huynen kon uitbren-
gen, „In vijf jaar tijd van de vierde
naar de eerste klasse. Vorig jaar, tij-
dens de kampioenswedstrijd brak
ik een been. Voormij is het dus dub-
bel zo mooi, dat ik dit mag meema-
ken." John Schmitz stond aan de
basis van twee doelpunten. Hij was
moe en blij: „Blij omdat wij er wer-
kelijk naartoe hebben gewerkt. Wij
hebben echt gevochten dit seizoen.
Het mooiste is dat wij promoveren
met spelers, die vrijwel allen voort-
gekomen zijn uit de eigen jeugd."

„Spelers uit eigen jeugd; op die ba-
sis willen wij ook verder gaan. Wij
zullen beslist geen gekke dingen
doen. Enkele versterkingen voor de
breedte zullen komen. Meer ook
niet," verzekerde voorzitter Herman
Kockelkoren, die zich vervolgens
>veer in het feestgedruis stortte.
Feest, dat werd ingezet op het ter-
rein in Stem en dat zich tot laat in de
nacht voortzette op Chèvremont.
En daar dronken de spelers van
Bert Isenborghs niet alleen cola!

Sportclub WVV
Limburgs kampioen
WW2B-RKHVC 3-0. (0-0) 93. 1-0 Van
Geleen; 96. 2-0 Habets; 98. 3-0 Keerse-
meekers. Scheidsrechter: Freens. Boe-
king: D. Mathieu. Toeschouwers: 300.

BORN -Door een zwaar bevochten
zege, er kwam een verleningen aan
te pas, is hetMaastrichtse Sportclub
WVV'2B Limburgs dameskampioen
geworden. Tevens heeft WW zich
verzekerd van een plaats in de Inter-
regiocompetitie. De beslissings-
wedstrijd tussen WVV en RKHVC
op het terrein van de W Bom,
stond bol van de spanning.

Dit was mede een gevolgvan de gro-
te nervositeit die beide teams toon-
den. Omdat WVV-uitblinkster Dien
Mathieu in de twintigste minuut, na
handspel, een penalty veroorzaakte,
kreeg HVC een uitgelezen kans om
"op voorsprong te komen. Carla
Steyntjes' schotzeilde echter pal op
WVV-keepster Koch's vuisten. In
de tweede helft werd het spelpeil
stukken beter maar gescoord werd
er niet. Dat gebeurde wel in de twee-
deverlenging, nadat in de HVC-ver-
dediging een aantal persoonlijke
fouten hadden plaats gevonden. Na
de openingstreffer van Nathasha
van Geleen speelde HVCva banque
maar dat pakte averechts uit.

Matchwinnaar Johnny Welzen: 'Van zo’n goal kun je slechts dromen'

Schuttersveld trapje hoger
Van onze medewerker
FRANS DE CROON

0-1
PP- H3. Welzen 0-1. Scheidsrech-
te'' ï napen- Toeschouwers: 800. Of-
f> 'e'e waarschuwing: Fattaccio en
SCHAUS (Sch"»ersveld).
p , ARN: Heunen, Lardenoye,

auhssen, Dobbelstein, Nix (I'Or-
Z:'* Magdelijns, Olislagers, Hof-
in*Koekelkoren, Geurtjens, Borro
So£emers>-SCHUTTERSVELD: Jan Smid, Ed

Harry Mulders, Ben Gras-
eijer, Raymondo Fattaccio (Appie

5-annoudi), Peter Brzezinski, Sjef
«inkens, R on Bachaus, John Wel-
t>i"' Ai'an Brocklebank (Marcel
Dj u foek)' Celle Velraeds. De door
strfkZuidema getrainde selectie be-
ri« n verder "it Ton Daemen, Ger-pe Gouw en Rob van Merlo en Hub■urnen was de elftalleider.

et
~~K -De strijd tussen Scharn

v Schuttersveld (klasseperiode-
van 3A en 3B) is in de

(L ,e"ging in Brunssums voor-
ben eslist- In de 113eminuut
les fte- JohnnyWelzen in een al-
zi;", niets poging de kans van

Jn leven; 0-1. Na afloop dolle
nas t

op het veld- Matchwin-
de f J°hnny Welzen werd door
han Schuttersveld-aan-
de gde lucht in gegooid, maar
ve , 2achte landing vergoedde

Voo5lpagne en bloemen zorgden
Wa,,-, een enorme happening,
cc? C°ach Dick Zuidema door
den °ogblessure, opgelopen t*j-
aan. een Partijtje squash, niet
in j*°n deelnemen. Hij verblijft
Elft'?, .Brunssumse ziekenhuis.
Stann e Hub Palmen, die als
de- n VOOr Zuidema fungeer-
dea'ze overwinning dragen
Qntt °nze coach°P-Ikkan niet
eindfnnen dat w*i kort voor het
ëcli.u KanX an de reguliere speeltijd
valle oadden' toen Scharn-in-
pfütr 9,reemers een kans ver-

Ë
Wed a

tar?vallender Scharn had de
e ta.st.r'Jd vanaf het begin onder

«trole. Koekelkoren, Borro,
Pen -ens en Dobbelstein schie-
hedo Ch uitstekende mogelijk-
üe j ' maar Schuttersveld-goa-
w an Smid was een sta-in-de-
en 8' Ultblinker Ben Grasmeijer
aa ®ter Brzezinski kogelden
naa ♦ andere kant rakelijks- dSt en over. In de tweede helft

kwam Schuttersveld meer in de
wedstrijd, maar Velraeds, Wel-'
zen, Bachaus en Grasmeijer von-
den Scharn-sluitpost Theo Heu-
nen op hun weg.

Voor de toeschouwers werd de
verlenging een spektakelstuk.,
Invaller Marcel Rietbroek en

Raymondo Fattaccio poeierden
voor Schuttersveld op devuisten
van Van Heunen. Creemers en
Koekelkoren deden het aan de
andere kant dunnetjes over. In
de 113eminuut kwam de beslis-
sing voor Schuttersveld. Gras-
meijer passte op Welzen, die met
een halve omhaal zijn club de

tweede klasse inloodste. Johnny
Welzen kon na afloop zijn geluk
niet op. „Van zon goal kan je al-
leen maar in zon situatie dro-
men. Op kracht hebben we de
wedstrijd in ons voordeel beslist,
al moet ik eerlijk bekennen dat
Scharn technisch de betere
ploeg was".

" De Schuttersveld-handen
gingen uiteraard de lucht in
na afloop van de wedstrijd

tegen Scharn.
Inzet: Trainer Dick

Zuidema, die de wedstrijd
miste omdat hij in het

ziekenhuis ligt.

Foto's: PETER ROOZEN en
FRANS RADE

sport

René Meerman knalt Kerkradenaren naar eerste klasse

Chevremont in ’n feestroes
Van onze medewerker ARNO RöMGENS

HEVREMONT-VENLOSCHE BOYS 3-1 n.v. 20. Meerman 1-0. 61. Minten 1-1. 99.
Che an 2"1- 110- Meerman 3-1. Toeschouwers 750; Scheidsrechter Bogie.
Hen!r«mont: Frans Schleyper, Raymond Trags (101. Björn Hanssen), Nico Kroon,
DeM eelen' Jack Huynen, John Schmitz, Patrick Otten, Patrick Wijnhoven, Patrick
Alec enéMeerman, Alois Vliegen (96. Leo Fischer). De selectie bestond voorts uit
Veni m''z.Hans van Putten, John van Outv'orst'en Frank Richter.
Soh B°ys: Gorissen, Leenen, BurHenne, Hendriks, Lubbers, Heger, Minten,

n°enmakers, Bindels, Vercoulen, Ottenheym.

u - Zenuwachtig stond zij langs de lijn. Glas bier in eennd.Lena Leuchter. Negenenzeventig jaar. „Kom op jongens,
faan cV^n vo^louden," riep zij, maar dan in onvervalst Kerk-
ViifV dialect. Luttele minuten later kon Lena, evenals ruim
J^onderd andere Chevremont-aanhangers, in feestgezang, "arsten. Chèvremont had op het terrejn van de Ster in Stem,
e 0l*na verlenging met 3-1 van Venlosche Boys te winnen, hetrs teklasserschap bereikt.
Dat
Sen efrs*eklasserschap hing overi-
ChpS aan een ziJ^erJ draadje.
'ijk Vjemont was technisch duide-
Herlr meerdere van Venlo. De
het {^denaren lieten zien dat zij in
voeth

Zit zi^n van een aantal handige
keijjk ers' Zi^ combineerden mak-
ke } ' waren sterk in de persoonlij-
het -s' maar misten een breker op
ste[ dmiddenveld. Venlosche Boys
lja ?e daar fysieke kracht, inzet én
dank Minten tegenover. Minten, on-lin'Ks 2«n 28 jaar in de belangstel-
en tVan FC vvv> was de SPÜ van
C fam- Met de Chevremontse ki-
hjj '®tervreter Patrick Otten groeide
lenri tot beste speler van de span-
1a n Wedstrijd. Een wedstrijd die
lten .egentig minuten geen winnaar
"tont " ené Meerman had Chevre-
voq ln de twintigste minuut op
iï Sprong gebracht. Koel rondde
Senen cornbinatie met Aloïs Vlie-en John Schmitz af.

% Chèvremont viert feest
op het terrein van De

Ster. Harmonie St.
Philomena houdt er de

stemming in.

Foto: PETER ROOZEN

Sportclub Irene in verlenging met 2-0 ten onder

Lindenheuvelzet
kroon op seizoen

Van onze medewerker

SPORTCLUB IRENE-LINDENHEU-
VEL: 0-2 (na verlenging). 106. Ihalauw0-1; 118. Borgt 0-2. Scheidsrechter: DeGraaf. Boeking: Laumen (Lindenheu-
vel). Toeschouwers: 750.
Sportclub Irene: G. Peeters, Schouwen-
berg, Raedts, Vaessen (71. Denissen),
Beurskens, J. Peeters, Willems, Nijs,Keetels, Kotc, Koppers.

Lindenheuvel: Kempens, Henssen, V. d.Wey, Cremers, Laumen, Meulebeek^Ihalauw, Stevens (104. Geenen), Eerens(91. Hamers), Borgt, Zouitine.

HAELEN - Zijn wens ging in
vervulling, maar hij was niet
echt voldaan. Voor het begin
van de promotie-wedstrijd
Sportclub Irene tegen Linden-
heuvel zei de voorzitter van de
Noordlimburgse club: „Dat de
beste mogen winnen". Dat ge-
beurde inderdaad: In de ver-
lenging (noodzakelijk na een
voorlopige 0-0 eindstand)
sloeg de Groen-Witte formatie
van trainer Ton Propst twee-
maal toe. Irene kwam niet aan
een doelpunt toe.

Met de 2-0 zege zette Lindenheu-
vel de kroon op een uitstekend
seizoen. Geleen heeft er een twee-
deklasser bij. De balans na afslui-
ting van de eerste helft gaf duide-

lijk aan dat de ploegen elkaar vol-
ledig in evenwicht hadden gehou-
den. Zowel Lindenheuvel als Ire-
ne domineerden de helft van de
beschikbare tijd. Beide kregen
slechts een echte kans. Boy Wil-
lems schoot voor de Noordlim-
burgers al in de 10de minuut te-
gen de paal. Een schot van Huub
Stevens aan de overzijde werd ge-
blokkeerd. De tweede helft begon
met het enige foutje van Linden-
heuvel-doelman Rob Kempkens,
dat katastrofale gevolgen had
kunnen hébben. Het liep echter
allemaal met een sisser af.

Daarna was het woord vrijwel al-
leen aan deLindenheuvel-spelers,
die over een betere conditie ble-
ken te beschikken dan de ploeg
van trainer Wiel van Ophoven.
Toch was het na 90 minuten nog
0-0. Zowel Ewald Borgt als Pa-
trick Eerens kreeg een prima mo-
gelijkheid, maar succes bleef uit.
Ook in het eerste kwartier extra^
veranderde niets aan de stand. In
het tweede gedeelte van de ver-
lenging waren de zaken in feite
snel geregeld. Galid Zouitine be-
reikte vanaf links met een verre
pass Cederic Ihalauw, die fraai
doelman Geert Peeters kansloos
maakte (0-1). Een klein wanhoop-
soffensief van Irene leverde niets
op.Even voor tijd zagBorgt stevig
doorzetten beloond (0-2).

sport kort

" HEERLEN - Zaterdag na-
men Robert Ramakers en Pe-
ter Conemans in een wedstrijd
tegen Waubach (winst 4-2 voor
H.S.) afscheid van tweedeklas-
ser Heerlen Sport. Robert Ra-
makers wordt komend seizoen
trainer van vierdeklasser Co-
riovallum. Peter Conemans
stopt met competitievoetbal.
Beide spelers werd een blijven-
de herinnering aangeboden.
Tevens nam grensrechter Wiel
Heinrichs afscheid van Heer-
len Sport. i

" HEERLEN - Het voor Groe-
ne Ster zo gunstig verlopen
duel tegen RKBSV kende voor
spits Karel Pelzer een ongeluk-
kige afloop. Twintig minuten
narust bleef hij na een kopduel
zwaar geblesseerd liggen. On-
derzoek in het ziekenhuis toon-
de een gebroken jukbeenaan.

"ECHT - De zuidelijke hoofd-
klasser Eysden heeft in Echt de
Limburgse zaalvoetbalbeker
voor clubs die niet in de lande-
lijke divisie uitkomen gewon-
nen. Eysden versloeg in de fi-
nale de kampioen van 1 D uit
noord, ZVV Nederweert, met
3-1.

" UTRECHT - Elinkwijk is de
strijd om het Nederlands kam-
pioenschap bij de zondagama-
teurs voortvarend begonnen.
In Utrecht werd De Treffers uit
Groesbeek met 5-1 verslagen.

Walram donderdag
tegen Klimmania

HEERLEN - De strijd om de klasse-
periodetitel in 4B tussen Klimma-
nia en Walram, dat zich via een hal-
ve na-competitie ten koste van Itte-
ren heeft gered, wordt komende
donderdag om 19.00 uur op het veld
van Hulsberg gespeeld. Vandaag
doet deKNVB uitspraak over de af-
faire rond het competitieduel tus-
sen Walram en Itteren. Mocht die
uitspraak in Walrams nadeel uitval-
len, dan heeft de Valkenburgse club
drie dagen de tijd om in hoger be-
roep te gaan.

RKMVC winnaar Wittem-toernooi
EYS - Het voetbaltoernooi van de
gemeenteWittem is gisteren gewon-
nen door vierdeklasser RKMVC uit
Mechelen. In de finale werd in een
spannende wedstrijd met 3-1 ge-
wonnen van gastheer Zwart-Wit'l9.
Door een 4-1 zege tegen Wahlwiller
legde SV Nijswiller beslag op de
derde plaats.

Canton Reiss
niet kansloos

HEERLEN - Vanavond speelt Can-
ton Reiss in sporthal de Varenbeuk
in Heerlen om 20.30 uur in de strijd
om het Nederlands kampioenschap
zaalvoetbal tegen Bax Zeefdrukke-
rij. Het eerste duel tegen deze ploeg
werd met 6-3 verloren, maar omdat
Bax afgelopen vrijdag met 6-5 van
Molier Impac verloor heeft Canton
Reiss, mits de ploeg vanavond wint,
nog volop kansen in deze titelstrijd.

Degradatie voor
Tiglieja en IVO

TIGLIEJA - HELDEN 2-3 (0-2). 10.
Thijssen 0-1; 44. Weiten 0-2; 48. Gub-
bels 1-2; 53. Boots 2-2; 86. Peeters 2-3
Toeschouwers 500. Scheidsrechter J
Stijns.

TEGELEN - In een zeer spannend
duel heeft Helden in de slotfase de
zege naar zich toegetrokken en
daarmee het tweedeklasserschap
definitief veilig gesteld. Moesel was'
al gedegradeerd en het trio Helden,
Tiglieja en IVO was gelijk geëin-
digd. In dit allesbeslissende duel
was Helden voor rust iets slagvaar-
diger en kwam via Thijssen en Wei-
ten aan een 0-2-voorsprong. Na rust
kwam Tiglieja sterk terug (2-2),
maar vier minutenvoor tijd bezegel-
de Peeters het lotvan Tigliejaen het
niet spelende IVO: 2-3.

" Trainer Ton Propst ging uiteraard op de schouders van deLindenheuvel-spelers.
foto: JEROENKUIT
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Auto's
RENAULT R5GT turbo, wit,
1989, zeer mooi, spec. prijs.
Autobedrijf Kompier, Aker-
straat 150, Heerlen. 045
-717755.
ROVER 2300 S, 1982, mooi
spec. prijs. Autobedrijf
Kompier, Akerstraat 150,
Heerlen. 045-717755.
Toyota LANDCRUISER 3.4
diesel long-body '83, i.z.g:
st. vaste pr. ’ 13.500,-. 045-
-712689 van 18.00-20.00 u.
Golf GLi, CABRIOLET, con-
cours-cond. ’17.500,-. Re-
tersbeek 53, Klimmen.
Te k. VW JETTA diesel, 4-
drs., bwj.'B6, i.nw.st.,
’11.500,-. 045-223681.
GOLF bwj.'Bl, blauwmet.,
APK tot '91, ’3.750,-. Tel.
045-721660.
VW PASSAT diesel, 1984,

’ 8.500,-. Tel. 045-424147.
Te k. GOLF diesel, bwj.'B6,
blauw met., vele extra's,
’13.750,-. Columbusstr. 33
in de Wier Heerlerheide.
Te k. VW GOLÉ C diesel t.
'82, goed onderh., pr.

’ 3.950.-. 04490-22689.
VOLVO 340 diesel, bwj. '86,
groen, nw. motor, ’ 8.300,-.
Tel. 04490-43565.
VOLVO 340 87, (aug.) m. of
z. gasinstall. In st.v.nw.,
slechts ’12.900,-. Tel.
04490-12138. __
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Peugeot 205 KR '86; Opel
Kadett 1.3 S '84; Nissan
prairie '83; VW Passat D '81;
Renault Fuego '81; Toyota
Corolla D '84; Mercedes bus
best. 207 D '86; Mercedes
300 D '82; Fiat Uno 60 s-
deurs '89; Suzuki Alto '88;
Suzuki Alto '86; Suzuki Alto
autom. '84; Suzuki Alto '83;
Suzuki Swift 1.3 GL '87;
Ford Escort 1300 '89; BMW
320i'85. Autobedrijf REUB-
SAET, Op de Vey 47-49,
Geleen, tel. 04490-44944.
Uw adres APK-keuring. Alle
auto's rep.

Garage LOVEN Heerlen BV
Topoccasions: Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 HB 2.0 LX '87 met LPG;
Mazda 626 HB 2.0 GLX '84
en '85; Mazda 626 HB 1.6
LX '85; Mazda 626 Coupé
2.0 '88 met LPG; mazda 626
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
Sedan 1.5 GLX '87; Mazda
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;
Mazda 323 HB 1.1 LX '87;
Mazda 323 HB 1.3LX '85 en
"86; Mazda 323 HB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 HB 1.6 i
CTX '86; Opel Kadett 1.3
Club Royal open dak 28-10-
-:88; Opel Kadett 1.2 '85 en
'86; Opel Kadett 1.3 '87;'
JOpel Kadett Sedan 1.3 S
'86; Opel Ascona 1.6 S '83;
Opel Omega 1.8 S '87;
BMW 315 '81; Honda Civic
J.2 '82; Ford Fiesta 1.0 C
'87; Ford Fiesta 1.1 S '88;
'Ford 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
'2104 1.5 L '86; Subaru Justy
GL aut. '88; Seat Ronda '85;
Renault 25 TS zeer mooi
'85; VW Jetta '87; Volvo 340
'86. Goedkopere inruilers:
Datsun Laurel aut. 6-cyl. '82
4.500,-; Opel Ascona 1.9
'79 ’3.500,-; VW Passat
aut. '74 ’750,-; VW Polo
'77 ’ 1.750,-; Volvo 343 DL
'80 ’3.950,-; Mazda 323
HB 1.5 '81 ’4.250,- Mazda
323 '80 ’2.750,-; Mazda
323 aut. '80 ’ 2.750,-. Ver-
zekering en eigen financie-
ring. Palemigerboord 401,
Heerlen. Tel. 045-722451.
Opel Kadett HB 1600 GT s-
drs. '85; 2x Ford Escort 3
1600 en 1300 '82 en '84;
Pontiac Sunbird '83; Mitsu-
bishi Stadion Turbo GX
Sportwagen; Opel Kadett
Caravan 1200 G '79; Kadett
D Caravan '80 ’ 1.850,-;
Mini HLE 1000 '83. Auto-
bedr. M. Hogenhout, Wilhel-
minastr. 146, Hoensbroek.
Tel. 045-215557. Inr., gar.,
financiering.
Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, "Centrum" vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
GSI iets aparts blauwmet.
'86; Kadett GSI wit '86; Opel
Corsa 1.2 rood type '88;
Ford Siërra 2.0 5-drs. LPG
blauwmet. '85; Fiesta zilver-
met, type '85; Daihatsu
Charade KG blauwmet. '82;
Fiat Panda 1000 S grijsmet.
'87; 2x VW Golf 1.6 CL '84;
VW Jetta 1.6 LS groenmet.
'80; Toyota Corolla coupé
zilvermetallic '79 ’1.500,-;
VW Caddy Diesel wit '85. In-
ruil en financiering mog. Ga-
rantie en service in eigen
werkplaats. Tevens het a-
dres voor reparatie en on-
derhoud ,
Enkele goedekope auto's
van ’l.OOO,- tot ’3.000,-.
APK gekeurd, o.a. Kadett,
Renault, Ford, Golf, en ge-
bruikte onderdelen. P.
Nuytsstr. 157, Heerlerheide.
Tel. 045-213038.

GOLF D 2x '79, gerevis.
motor; R.5 GTL, bwj.'Bo,,
leuke auto, ml. Portonne-
kuilstr. 29 Geleen.
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; Volvo 340
GL 1.7 5-bak Sedan '86;
VW-Caddy turbo D '84;
BMW 318i div. extra's t.'Bl;
Opel Kadett 12S 3-drs. '82;
Skoda 120 L'Bs; Talbot Ho-
rizon SX aut. '80; Ford Tau-
nus 20 L LPG t.'Bl; BMW
320-6 LPG '79; Citroen Visa
GT 5-bak '83; Opel Kadett
13 S beri. 5-drs. '81; Opel
Rekord 1.9 combi '79; Peu-
geot 305 GL i.z.g.st. '79;
Ford Escort 13 GL aut. '78;
BMW 1502 i.z.g.st. '76; La-
da 1500 S bestel gr.kent.'B4;
Fiat 127 speciaal 5-bak '82;
Renault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic '78; Lada 1200
S '82 ’ 1.500,-. Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.

TANKENMETPRIJSVOORDEEL
AVIA metbediening en extra zegels voor luxe kado's

Automatisch betalen met uwbankpas.
Geopend van 7.00-22.30uur. Op zondag van 8.00-21.30uur.

LET OP DE SHOP-AANBIEDINGEN
Nu al 25 jaareen begrip Jifk voor kwaliteit en service!

Opel Omega dcc. '87 1e eig.
’18.000,-; Omega 2.3 D
Combi '87 1e eig. ’ 21.500,-
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-;
Rekord 2.0 S '84 ’ 8.000,-;
Kadett 1.6 D Combi '86 1e
eig. va. ’10.750,-; Ascona
1.6 S '82 ’5.500,-; Ford
Scorpio 2.0 GL '87 1e eig.
’19.500,-; Scorpio 2.0 CL
'85 ’12.750,-; Siërra 2.3 D
Sedan m. '88 1e eig.
’16.900,-; Siërra 2.0 CL
Sedan m. '88 1e eig.
’16.750,-; Siërra 2.3 GLD
m. '88 1e eig. ’ 16.750,-;
Siërra 2.3 GLD '86 1e eig.

’ 14.000,-; Siërra 1.8 Laser
'86 1e eig. ’ 14.500,-; Siërra
1.6, 2.0, 2.3 '83/'B5 va.
’7.500,-; Escort 1.6 GL '87
1e eig. ’16.500,-; Escort
1.3GL'86 1e eig. ’ 14.750,-
Escort 1.6 D '85 ’9.500,-;
Escort 1.1, 1.3, 1.6 '81 /'B6
va. ’4.250,-; Siërra 1.6 Le-
mans ’12.500,-; BMW 520
I aut. '88 1e eig. ’47.500,-;
316 '82 va. ’4.500,-; 320
'82 ’7.500,-; 323 I '80
’6.500,-; 520 '80 va.

’ 3.000,-; Volvo 440 GL '88
1e eig. ’22.500,-; 340 aut.
'87 1e eig. ’10.750,-; 340
aut. '84 1e eig. ’7.750,-;
360 GLS '82 ’ 4.500,-; 240
GL '81 va. ’3.500,-; 245
Van D '82 ’6.500,-; Saab
900 I '86 1e eig. ’16.500,-;
900 I '81 ’ 3.500,-; Audi 80
1.8 dcc. '88 1e eig.
’26.000,-; 190 E aut. '87 1e
eig. ’ 36.000,-; Mercedes
190 D '84 ’22.500,-; VW
Golf C Avance '87 1e eig.
’16.750,-; Passat 1.8 GL
'88 1e eig. ’29.000,-; Golf
C D '85 ’ 10.750,-; Passat
D '86 ’ 10.500,-; Jetta D'B3

’ 6.500,-; Honda Jazz '85

’ 7.250,-; Nissan Micra '83

’ 6.250,-; Subaru Minibus
'85 ’ 4.900,-; Toyota Carina
II '85 ’9.250,-; Cressida
Combi D '84 ’ 6.500,-; Maz-
da 626 LX 2.0 '84 ’8.750,-;
Mazda 323 '81 ’3.500,-;
929 Combi '82 ’4.750,-;
Mitsubishi Galant Turbo D
'81/'B4 va. ’ 4.000,-; Citroen
BK 19 D '87 1e eig.

’ 12.500,-; BK 14 RE'B6/'B7
va. ’8.750,-; Visa 14 TRS
'86 1e eig. ’7.500,-; 2CV6
'85 ’4.500,-; Peugeot 205
XRD'BS ’ 10.500,-; 205 Ac-
cent '84/'B6 va. ’8.750,-;
Renault 25 GTS '86 1e eig.
’13.750,-; 11 GTL aut. '84
1e eig. ’8.250,-; Audi 100
CC aut. '85 1e eig.
’15.750,-; 80 GT Coupé
'81/'B2 va. ’9.500,-; 100 CS
'80/'B2 va. ’ 2.750,-; 80 CC
'82 ’ 4.250,-; Fiat Uno 45 S
'84/'B5 va. ’ 6.000,-; 12785

’ 6.000,-; Lada 2104 Combi
'85/'B6 va. ’4.500,-; 2105
'85 ’ 3.500,-; Chevrolet Ma-
libu Combi '81 ’3.750,-.
Van SINT-MAARTENSDIJK
Trichterweg 109, Brunssum.
Tel. 045-229080.
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'B7 en'BB v.a. ’ 17.500,-
Ford Siërra 1.6 Laser '86
’14.500,-; Ford Escort 1.4
CL '87 ’15.500,-; Ford Es-
cort 1.6 Ghia Aut. bwj. '83
’8.250,-; Citroen BK 1.4
RE'B6 ’ 10.500; Citroen AX
1.0 E '87, ’9.750,-; Citroen
Visa 1100 '85 ’7.250,-;
Opel Rekord 2.0 S '85
’10.750,-; Peugeot 309 '87
’13.500,-; Renault 25 TS
'86 ’15.750,-; Volvo 340
Diesel '85 ’ 9.500,-; Mazda
626 2.0 GLX Coupé '87
’17.750,-; Mazda 626 1.6
'87 ’ 15.500,-; Nissan Blue-
bird 1.6 '86 ’14.500,-. Bo-
vaggarantiebewijs, Autobe-
drijf P. van DIJK en Zn.
Hompertsweg 33, Landgraaf
045-311729.

VOLVO 340 aut. '80
’1.500,-; Renault 18 GTL
Combi '81 ’2.250,-; Lada
2105 '82 ’1.500,-; Honda
Civic aut. m. '81 ’ 1.500,-;
Opel Ascona 2.0 '81

’ 1.250,-; Opel Kadett
Combi '80 ’ 2.000,-; Skoda
120 '83 ’1.750,-; Audi 100
CC '82 ’4.500,-; Opel
Commodore '80 ’2.500,-;
BMW 520 '80 ’2.750,-.
Trichterweg 109, Brunssum.
Ford FIESTA 1.4 S '87; Mit-
subishi Colt GLD '86; VW
Passat turbo D '87; Opel
Manta 3x o.a. 20 GTE '83;
Opel Senator 30 E aut. m.
'80; VW Derby LX m. '81;
Ford Escort 1600 sport aut.
'79; Ford Taunus 16L combi
m. '81; Citroen HY Camper;
Triumph TR7 cabriolet nwst.
Hoofstr. 200, Hoensbroek.
045-227395.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'86, km.st. 23.000, pr.n.o.t.k.
Tel. 043-614341.
Te k. Ford TAUNUS 16L,
bwj. '79, APK t/m 3-11-'9O,
vr.pr. ’ 1.000,- 045-253627.
Te k. Ford CAPRI 16S, bwj.
'79, APK tot 5-'9l met re-
serve motor, sportv., kl.
zwart, zeer mooi. vr.pr.

’ 2.450,-. 045-752259.
Te k. Honda CIVIC, bwj. '80,
i.z.g.st, APK-gek. ’ 1.950,-
Tel. 045-323178.

Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Kadett 1200 '86; Ford
Siërra 1600 5-drs. '87 nieuw
model; Opel Ascona 1600
5-drs. '82; VW Golf CL 1300
'86; Ford Siërra 2.0 GL s-
drs. stationcar '86; Opel Ka-
dett 3-drs. '87 automatic;
Opel Kadett Sedan '87; Opel
Kadett 1200 Stationcar '82;
Opel Kadett 1200 S Station-
car 5-drs. '85; 2x Opel Cor-
sa 1200 S GL '87; Opel Ka-
dett 1300 '82 ’5.500,-;
Honda Civic aut. '83; Opel
Kadett 1600 '85; Mitsubishi
Celeste '79 ’ 1.750,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
CITROEN BK TRI, '87; Cit-
roen BK GT, '85. Autobedrijf
Kompier, Akerstraat 150,
Heerlen. 045-717755.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Korter. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens
Mercedes 207 D; Mercedes

307 D; Mercedes 407 D;
Mercedes 508 D; Mercedes
1217 D; Mercedes 1617 D

met koeling en laadlift; Mer-
cedes 300 TD; VW LT 45 D;
VW LT 35 D; VW LT 28 D;

VW Caddy; Daf 1300 turbo;
Daf 1600 turbo. In alle uit-

voeringen. ■
W. Feijts auto's

Vaesrade 61-63, Vaesrade.
Tel. 045-243317.

Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.

— ■ ■—! ~
Onderdelen/ace.

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle type auto's met
onderbouwen en aansluiten,
’150,-. Tel. 045-229667.

Aanhangwagens
AANHANGER te huur per
dag ’ 10,-; per week ’ 50,-.
Spoordijkstr. 78 Hoensbroek
Te k. AANHANGWAGEN L.
3 mtr., br. 1.80 m. Tunnel-
weg 68, Terwinselen-Kerkr.

Sport & Spel
4 uur les op 125 CC, 6
versn. RACEKART, ’ 250,-.
Inl. Skelterbaan Valkenburg,
tel. 04406-12685.

Vakantie
SINT-MAARTENSZEE
bungalow bij strand, zwem-
paradijs, weekend/midweek
v.a. ’250,-,-. juni v.a.
’495,-. Tel. 02246-3109.
VELUWE (Hulshorst) te h. 6
a 8-pers. stacaravan, met
zwembad, kleine camping,
juni V2prijs. 03413-1258.

Caravans

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen, 045-722566. Luxe
comfortabele 2 pers.
campers, in 3 uitv.

Inruil en financ. mog.
JAARSTALLING voor cara-
vans, boten e.d. te Sittard,

’ 180,-. Tel. 04492-2601.
Te k. GEVRAAGD alle mer-
ken tourcaravans en vouw-
wagens. Contant geld. Tel.
045-323178.
Te k. TOURCARAVAN, Ad-
ria 420 TL, met kopkeuken
en gloednieuwe Mailer PVC
voortent, rondzit, douche-
ruimte, kachel, ijskast, bwj.
'84, ’7.250,-. 045-323178.
Te k. VOUWWAGEN Para-
diso, i.z.g.st. en surfplank.
Tel. 04493-4216.
Te k. SPEEDBOOT Dolfijn
L. 4.40 met 40 pk Johnson
motor m. trailer, Tunnelweg
68, Terwinselen-Kerkrade.
Te koop 4-pers. CARAVAN
"Munsterland" type 390L
met ijskast en voort., pr.
’3.000,-. Tel. 045-316755,
Bachlaan 41, Op de Kamp-
Landgraaf.
Te k. SPEEDBOOT Coronet
L. 3.50 m. 18 pk motor en
trailer, Tunnelweg 68, Ter-
winselen-Kerkrade.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Charel, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
DOBERMANN reu, zwart, 9
wkn. Kennel "From Dober
Castle". Tel. 04492-2871,
Doenrade.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIER pups. Tel. 04498-
-54002. ;,
Te k. ROTTWEILER met
stamboom, lief voor kinde-
ren, prijs in overleg. Tel.
043-476353.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4A, Guttecoven.
04490-24401.
Te k. Terveumse HERDER-
PUPS. Tel. 04408-2282.
Gedipl. TRIMMEN en ver-
zorgen van Uw hond- Betty
de Jong. Tel. 045-231377.

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.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.

Opleidingen
Wij starten in september (of
sept.) door heel Nederland
weer onze DROGISTEN-
OPLEIDING, 1 avond p.w.
1- 2 jarig. Vraag brochure bij
O.E.D. Postbus 3028, 8901
DA Leeuwarden. Tel. 058-
-132370 b.g.g- 058-130497.

Rijles
CURACAO-RUSCHOOL.
Haal nu uw rijbewijs in 1
zonnige wk. op trop. Ned.-
Ant. St. Eustati. Info reserv.
020-275905 faxo2o-104675

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.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.

Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

DAKDEKKERSBEDRIJF De Met een PICCOLO in het
Nok, voor al uw dakdek- Limburgs Dagblad raakt u
werkzaamheden, met de uw oude spulletjes 't snelst
langste schriftelijke garantie, kwijt. Piccolo's doen vaak
Bel voor vrijblijvende offerte, wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-224459/753008. Tel. 045-719966. 'Wonen Totaal

Nieuw tapijt of gordijnen
.Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

♦♦ Hatéma
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

Mooi eiken BANKSTEL als KWALITEITSKEUKENS,
nw., ’675,-. Eik. salontafel' topkwaliteit voor een norma-

’ 275,-. eik. eethoek m. 6 le prijs. R/J Handelsonder-
stoel. ’ 875,-. 045-323830. neming, Stationstr. 294,
3-delige grenen-folie KAST Nuth. Tel. 045-242602.
en boekenkast ’225,-; mi- Wat VERKOPEN? Adver-
niwasser ’ 40,- 045-453091 teer via: 045-719966.

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. 12Kerkrade, tel. 045-456999.

Te koop ZONNEHEMEL Piccolo's in het Limburgs
Philips, z.g.a.n. Diamantstr. Dagblad zijn groot in RE-
-13, Heerlen. SULTAAT! BeL 045-719966.

Muziek

LIFE MUSIC door de
"Stalmeier music band"

TIJDENS DE BRADERIE OP 24 MEI A.S.
UNIEK IN NEDERLAND!

Toetsen, gitaar, drums en zang door Stalmeier en
zijn voltallig personeel onder het motto:

Koop bij de man die
het ook bespelen kan!!!

PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Te koop 2 concertkaartjes
PRINCE (veld), 3 juni as.
per stuk ’ 75,-, samen

’ 125,-. Tel. 04490-46238.

Te koop gevr.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Diversen
Nieuw ! - Nieuw! - Nieuw!

Nu ook op zaterdag
\ Totale

L\ F \ ontspanning-

V I Door jonge masseuses.

y^~--^/ De massage van VERONI-/ QUE blijft uniek. Tel. 045-

GEBIT gebroken? Hoonhout- X/ornnim io Akerstr. Nrd. 328, Hoens-VCIUI Hi^UC broek 045-228211. Klaar
Chin. heilmassage terwijl u wacht.

en acupressuur.■ Beh. volgens afspraak Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 09-3211.361551. teer via: 045-719966.

06-lijnen

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner.

06-320.327.32
ca. 50 et.p.min.

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

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

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08
Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69

35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69

Tele-sex-live laatje hand trillen...o6-320.322.07
Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69

GAY ONLY
Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21

Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen. ..06-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion de Wilde belt wildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.

50 c/m
06-320.323.01

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de niet
ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m

In plaats van huiswerk doen
ligt Femmy naakt te zonnen

op 't balkon. Dan belt die
man aan....

06-320.323.85
50 et p/m

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

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 et 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.
Nimf Linda

Geniet van 2 kanten, 50 cpm

320.320.14
Sexlijn 10

Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft!
06-320.321.10

Met zn allen?
06-320.323.10

Mooiste meisjes
06-320.320.50

LIVE-SEX-BOX
06-320.325.30

50 et p/m

Ze kunnen ons
3 kamers verder

horen
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m
Als lna een nachtje bij haar

knappe vriendin logeert
begint het met een spelletje.

dan Lesbisch
06-320.329.25 - 50 et p/m
Ze ziet alles in de spiegel.

Een mooi blond meisje leert
het van een ervaren man.
vooral Grieks

06-320.321.30-50 et p/m
Door de drukke stad haast
Ine zich naar haar vriend.

Regenjas, nylons. Zo wil hij
het. Verder niets.

06-320.330.61
50 et p/m

Het meisje met de
wondermooie

benen vergeet alles als de
man veel verder gaat dan

nodig is.
06-320.326.70 - 50 et p/m
Ze gaat over de knie. Dan
ontdekt de man hoe klein

dat stukje lingerie is... Plots
gebeurt
Alles!

06-320.326.72 - 50 et p/m
Twee gespierde naakte

jongens
poseren voor de amateur.

Steeds heter, totdat ze
het....doen!!

06-320.326.91 - 50 et p/m
SM. Ze is kil en hooghartig.
Ze moet niets hebben van

SM onzin, maar op die
zolder vindt ze haar....

leider
06-320.326.92 - 50 Ct p/m

Eindelijk vonden we 2
knullen die zich werkelijk

bloot geven.'
Life-sex

Homo, diepgaande actie.
06-320.321.33 - 50 et p/m

De Rosie-
relatielijn

Voor modern sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie mei, zie
hun "naakf'-foto's.'

!! Wipkracht 9 !!
De beste anonieme

verhalen
06-340.310.15 (50 et.p. m.)

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 Ct p/m

Weer vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan... de Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen, "doen" op 06-320.322.22 -50 et p/m

De Wip-ln box
heet zo omdat er heel wat

ge... wordt op 06-
-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens de Lijfsexbox,

daar durven ze ook en....jij
mag best meedoen op

06-320.324.90 - 50 Ct p/m

De Super-
contactenbox

De eerlijkste, eenvoudigste'
en snelste weg naar sex-
vrienden- en vriendinnen.

Probeer het maar...op
06-320.324.30. Trouwens

als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box

van NL op nummertje
06-320.328.29 - 50 Ct p/m
Het leven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de

40 plus box
fijn en ongedwongen met

leeftijdgenoten.
06-320.327.28 - 50 et 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 et p/m

De Triobox
Nee superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

vriendinnen zoekt op
dit nummer.

06-320.327.37 - 50 et. p/m
"En zo serveer je voortaan".
Madame geniet van 't meisje
in 'n slipje en op hoge hakjes

Lesbisch
06-320.330.19-50 et p/m

Fijn, de box voor

volwassenen
is terug. De box met

volwassen intieme bellers
06-320.327.88 - 50 et p/m

Meisjes zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33
Geboeid kijkt ze toe hoe hij

haar. slipje
opspeldt bij die anderen. Zal

ze nu net als die andere
meisjes leren om te....

06-320.330.51 - 50 et p/m
Lekkere meiden willen ver-
wend worden sexrelatielijn
06-320.320.44

Als haar mooie getrouwde
vriendin in geldnood is grijpt
Freya de kans. Ik help je als

jijme vannacht....
Lesbisch

06-320.330.52 - 50 et p/m
In Afrika leren ze Angela de
vreemdste sex in een bor-
deel met mannen die van

Grieks
houden.

06-320.326.90 - 50 et p/m
Marga verzet zich nog wel,
maar als ze voelt dat die

grote sterke man
Grieks
wil, dan...

06-320.323.84 - 50 et p/m
Als haar ouders uit zijn belt
Wendy 2 mannen. Ze ko-
men, en voor de spiegel

leren ze haar...
Triowerk

06-320.323.86 - 50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m
Direct Snel Sexcontact!!

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m
Na 't feest blijft Arme met 2
mannen in dat stille huis. Er

is een
Massagetafel
Daarop gebeurd het...

06-320.330.17 - 50 et p/m

Een jong stel komt voor Life-
sex. Ze hebben koorden bij
zich, want ze houden van
Boeiende sex...
06-320.330.09 - 50 et p/m

Natuurlijk helpen die 2 man-
nen hem uit zn zwemslipje
als hij kramp heeft. Kennis-

making met...

Homo
06-320.329.22 - 50 et p/m

Homokontakt
jongens zoeken jongens

06-320.325.01 - 50 et p/m
Voor 't eerst gaat 't verder

dan een handje en een
zoentje. Met een getrouwde

man ontdekt Bea

Sex.
06-320.329.23 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact

06-320.326.33
Een jong paar voor

Lifesex
ontkleedt zich. Dan gaat de
deur open, een meisje in le-

ren bikini komt binnen.
06-320.329.24 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et p/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid. Tippelbox
06-320.326.66

Ze is mooi en veeleisend.
Nooit krijgt ze genoeg, maar

met 2 sterke
knullen

vergeet ze haar....man.
06-320.326.73 - 50 et p/m

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen gf

schrijf, geen gewacht- v
plezier nog deze nacn.

06-320.326.99 -_50jiS>
Natasja doet het met

2 mannen
Keukensex06-320.327.77-SQCLPJ
Buurvrouw Chantal

voor echte
Ordinaire sex

-6-320.328.01 - 50JJ&3
Meisjes samen onder

De douche
06-320.328.88 - jOjlE^

Opwindende spelletjes
Rijpe vrouwen

06-320.329.01 -50j*J>>,
Zoek je een leuke vrien*

Bel de
Flirt-box

06-320.330.01 - 50JÜ^
Dames, versier 'n a

spraakje. Bel de

AfspreekboX
06-320.330.77 - 50cU^

Mooie vrouwen zijn opz
SexkontaktenteJ
06-320.321.44-50^

Sex met het
buurmeisje
en nog veel heter-

-06-320.326.01 - sQ_ct>
Lekkere meid zkt. se"0

tact, bel de

Tippellijn
06-320.330.88-503^

Homo êhet is wel slikken voor ,
hete jongens:

06-320.330.88 - SOJL^
Kontakten/Klubs

Club Merci ****** "Vive La Francj
Kom met ons de dolle jarenvan de Charleston herle

25 mei doen wij het in die stijl, met boa's, jarretel5
muziek. Voor iedereen een leuke franse attentie - -Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisjejg^V .
't is moeilijk om bescheiden *te zijn, als je de beste bent! j
Riversideclub j

E9afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak I°^ sj
voorbij camping de Maasterp. Open van maand, t/m .
van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards accepted. 0475JHP j-,

OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN??? „ b.■ WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR U!" *
Club Nirwana. De boetiek!!!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDË^j t>
KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 3J ,

GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENUg>

Nirwana Escort Service Jals je verzekerd wilt zijn Van ECHTE kwaliteit- j
Tel. 045 - 46 33 23 _^

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis. e

De Olifant A
waar U 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all'^p.
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-2*J fl &

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze te^i v
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan ° j( v,

knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en pro^ ft
sfeer van 'n nudistische' club. Naaktdansen, films. ~■ b

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en s o
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u. Ti

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN. _^ h

Privéhuis Michelle;
8 leuke meisjes h

Nieuw! Roswita jong en supersexy 4

045-228481/229680. J: -^ d

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

045-326191
Escortservice. All-in.

Contactburo
Limburg

Privé adr. in Ned. en België.
Dames aanwezig en gevr.

Tel. 04499-3003.

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 et p/m

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

bij bem. Buro Venus.
Inschr. dames. 043-257229.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393, meisje gevraagd.
Exotische

Massage
Diestersteenweg 8, Hasselt.

Masseuse gevraagd.

Videoclub
nieuwe films aanwezig v.a.
’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

Brigitte
Privé, 045-254598.

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

Club La Belle
Spekholzrrheide, Graverstr.
13, iedere dag geopendvan

14-4 uur. 045-416143
Regina van "De Jachthut".

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Escortservice ft

045-422685 {
v.a. 12.00 uuj^ t.

Pas geopend Privée' «
Byou u 5

ontvangt vin romant|S^ S
sfeer. Inl. 04746-5826- u
discreet. Privéparking- s ti tj
yens exclusieve kame' \

huur voor koppg!^ e
Privéhuis "*Donna $ X

Verhuisd van 045-22' *naar 04746-58gb>^ h

’ 50,-all-if1 S
Katja, Stella en Mon'" j»

Tel. 045-42360g>^ lt

Gezellige j
dames zflf !

charmant, discreet, bf.j. j
ken u thuis of in h<" *045-31189^> v

Privé Cherry o
ook soft SM . uil <j

open ma. tot vr. 11' f J *Tel. 045-46283^ e

Diana esc^;
045-320323 «
woensdag geslglgp §

Diana Pri^ j
045-320343 j

met c/ fLiane, Samantha en
Kom eens kijken;, c

u bent van hartewg!!^ J
Paradiso «

Europaweg Nrd I^> -Landgraaf v.a-Jj^-^ .
Buro Elvira, <

adr.bemidd. 045-4ly >
Tev. meisjgsJgX-^' 1
Contactburo

Geleen dr d
Bern. privé relax-j 3 jj
van dames opJl1* 1
Tel. 04490^8^^ V

Voor Piccolo'5 6 V
zie verder pa9 inö
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Teleurstellend FC Gracht levert wanprestatie: 0—4

RKSNE stoomt door
naar derde klasse

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

v ??ACHT-RKSNEq_4 (0_2) 27. Cor-
tes 1; 38- Peters 0-2; 67. Vroomen
Tofn. doel> °-3; 84. W. Vrolings 0-4.L,„?ch°uwers 1000. ScheidsrechterpiKreijer. Boeking: Saccol (FCG).
T9D R °ht: Jos Hellemons. Se P Saccol,
ren 5° S' e^ Vroomen, Marcel van Haa-
Pran " Schüfer (46. Pascal Kuypers),
Ja "s Fisscher, John Janssen, Hans
Von. <46. Henk Bodelier), Ralph
Rw^en, Michel van Kaul.
Cas r^ Alex Vr°hngs, René Paas, Lu-
ver norvers- Berni Classen, Math Cör-
Vrni-ernie van 001. Wim Vrolings, René

(67. Hub Merkens), Nol Spork,
WC°_?e Groot, Hub Peters. De groep
Öepr verder uit René Douven, Ron

fft, en R °ëer vanEiJk-EERLEN - Vorig seizoen
a5<J RKSNE kampioen in de
&tf\a g een beslissingswed-
fj]d tegen RKTSV. In het af-

M_ï°Pen naJaar behaalde de
van trainer Bob Bech-

is; z na een enerverend beslis-
«gsduel tegen Helios'23 de
j/ste periodetitel. Ook de
b ass eperiodetitel werd een
J*01 voor de RKSNE'ers,
jjo

nt vorige week werd FC
bJj^sbroek aan de zegekar ge-
du 1 n' Het derde beslissings-
q^1 van dit seizoen tegen FC
(Wh ' waar een plaats in de
ve ~e klasse te verdienen viel,
,j: leP zonder noemenswaar-
(j°e inspanning, want FC
hef Werd probleemloos van
öl. Veld geveegd: 0-4.

r ad de voorbereiding de
0^ t rs heel erg goed gedaan.
gist len uur had de hele ploeg zich
Vjj, jörgen al in het restaurant
Vei"2a it;JesvÜver in Heerlerheide: 'Ilel.d' waar men zich in alle
bgfgj P ditcruciale treffen kon voor-
°°k hen' Bechholz: „We zijn daar
tietl °ewust lang gebleven. Pas om
hettr or twee arriveerden we op

erlen-terrein. Een kleine war-
'^arenUu- en een korte bespreking
j, hierna meer dan genoeg."
bfe^racht had in dit duelniets in te
deftff<?' Vanaf het begin domineer-
-oPend en na een kiem halfuur
((kn e Lucas Cörvers de score
«le n' Waarna Hub Peters nog voor
«en Uze de RKSNE-aanhang met
0-2 |?rust hart kon laten rusten:
train "e dubbele wissel van FCG-

Van der Mierden zorgde
«en u cc v°or iets meer druk.Kan-
Wei **eeg FCG echter niet. RKSNE
«iue ji nt °P de rand van buitenspel
Wnierde Marco de Groot met Scp
S>r IfWaarna De Groots voorzet
«Joei * Vroomen keihard in eigen
VfQl. werd geschoten (0-3). Wim
«itidp gs maakte uiteindelijk eenn het kat-en-muis-spel: 0-4.

i aanvoerder Bernie Classen
dat ing te riJk-»Ik dacht toch

l 6' hii We de betere ploeg waren,"
retoi.isch. „Zeker in de eerste

«^n ' Waarin we geen kansen heb-
<iaai.b*eggegeven." Classen ging

gemakshalve wel voorbij
Vh- 00mkans van RalPh Vonc-
{Jie^le vrij voor doel miste. „Op-

ccleel n ls dus gebleken, dat we onsvo 0rvoed op dit soort duels kunnen
'ft iedereiden. De trainer weet ons
2 6r geval geweldig motiveren."

t *
een g°ed verliezer be-

N d llciteerde FCG-trainer Jo
n Mlerden zijn collega Bech-

% Bokll^o6lll^ na afl°op- „Profi-
-9e Fop " Dlt was dikverdiend," zei
°or»r coach met pyn in zijn hart.

*«hter team hadVan derMierden
Woeg

geen goed woord over. „Deeft dit w
3S vandaag onherkenbaar
?s dan ook een regelrechte

Nem tle>" aldus de volkomen
öech]; orallseerde Van der Mierden.
HtpM }ot slot: -Ik had echt nietdat het zo makkelijk zou?Cq* j

er slot van rekening had
*eer nde competitie maar twee

elw t
°ren en verzamelde hethltu eer Punten dan wij. Maar

Stig ben ons de laatste weken
16l"eirt°P deze duels kunnen voor-zatst;?* 1;, terwijl FCG tot op het
S°har. race voor hetkampioen-
J^e Hp ,v!/as- Ik heb altijd gezegd dat
Hik k niet z°uden behalen. Wel
lf 1 de k Weerd, datwe een groterol
%s heslissingswedstrijden zou-

ke " Erl dat is uitgekomen en
,_^Den ik maar wat blij om."

" Het uitgelatenRKSNE-team viert samen mèt de aanhang terecht feest, nadat het in de derde
beslissingswedstrijd die het dit seizoen speelde opnieuw als grote winnaar uit de bus was geko-
men. Foto: FRANSRADE

Bekerfinaledames
&tiw N~ De bekerfinale in het%iek v°etbal tussen Leveroy en
>i(f, ö°ys wordt donderdag 24NRvSlelvaartsdag) op het terreinVangT^VO (Ospel) gespeeld. Aan-o l**.dQ uur.

Brunssummers voor eerst in bestaan naar vierde klasse

Groene Ster verplettert RKBSV
Van onze medewerker

HENK SPORKEN
RKBSV - GROENE STER 1-6(0-2). 24.
Pelzer 0-1; 45. Winkens 0-2 (strafschop);
47. Raets 1-2 (strafschop); 53. Winkens
1-3 (strafschop); 77. Bos 1-4; 88. Van
Oyen 1-5 (strafschop); 90. Stevens 1-6.
Toeschouwers 1200. Scheidsrechter
Joosten. Boeking: Theunissen en Van

Bezel (RKBSV). \jit het veld gestuurd
Kleuters (RKBSV)."

RKBSV: Janssen, Van Bezel (46. Bolk),

" Raets, Theunissen, Halmans, Winkens,
Vogels, Kleuters, Poelmans (61. Raes),
Bergsma, Reijnders.
Groene Ster: R. Wintjens, H. Wintjens,
Van Oyen, Winkens, Arnoldussen, Bos,
Kleykers, Stevens, Snijders, Pelzer (65.
Wolthuis), Crouse (80. Wijnen).

HEERLEN - „Dit doet pijn.
RKBSV bestaat in 1991 70 jaar en
moet voor het eerst in zijn bestaan
in de vierde klasse spelen. Dat is
zuur." Aldus verwoordde RKBSV-
voorzitter Theo Raets zijn teleur-
stelling na afloop van hét duel tegen
Groene Ster. Met 6-1 waren de
Brunssummers afgeschoten, waar-
door de degradatie een feit werd.
Trainer Sef Laugs maakte een gela-
ten indruk. Hij: „Dit soort zaken ho-
ren bij de sport. Het is een cliché,
maar we moeten uithuilen en op-
nieuw beginnen. Ik vind het jam-
mer dat de scheidsrechter probeer-
de het spel te maken. Overigens, ik
geef hem niet de schuld van de ne-
derlaag, dat zou belachelijk zijn."

Laugs had gelijk, want arbiter Joos-
ten uit Venray drukte op deaanvan-
kelijk zeer sportieve wedstrijd een
te grote stempel. Hij trad overdre-
ven en dus irritant op. Met de regel-
maat van de klok deelde hij vrije
trappen uit,. omdat er iets gezegd
zou zijn. Voor dat soort akkefietjes
had hij meer aandacht dan voor het
spel zelf. Daarom gingen de spelers
zich ergeren, met enkele forse over-
tredingen als gevolg. Voeg daarbij
het feit dat Joosten liefst vier straf-
schoppen gaf (drie voor Groene
Ster, één voor RKBSV) en Kleuters
(RKBSV) uit het veld zond, wegens
beledigen en zijn rol is voldoende
uitgediept.

Voor 1200 toeschouwers ontstond
op het veld van Nieuw-Einde een
schitterende wedstrijd. Snel werd
duidelijk datGroene Ster veel meer
teamverband bezat. RKBSV was te
zeer aangewezen op individuele ac-
ties. Voor beide doelen ontstonden
legio gevaarlijke situaties. Doelpun-
ten bleven vooralsnog uit, omdat
over en weer slechts de lat werd ge-
teisterd. Bovendien bewees Groene
Ster-doelman Ronald Wintjens zijn
klasse. Na 24 minuten nam Groene
Ster de leiding. Crouse brak op
links uit en bediende Pelzer op
maat: 0-1. Op slagvanrust werd het
0-2. Bos werd door doelman Jans-
sen aangetikt waarna Winkens van-
af de stip mocht scoren.

Na de pauze grotehilariteit. Binnen
acht minuten mochten Raets na-
mens RKBSV en Winkens (Groene
Ster) vanaf elf meter raak schieten.
„Vanaf dat moment vocht RKBSV
tegen de tijd," zei Groene Ster-trai-
ner Toon Ploum. „Wij konden bij de
1-3-voorsprbng met gegroepeerd
voetbal het karwei rustig afmaken."
Bos, Van Oyen (opnieuw straf-
schop) en Stevens bepaalden de uit-
slag op 1-6. Ploum: „Ik moet wel er-
kennen dat de scheidsrechter erg
gul was in het uitdelen van straf-
schoppen."

" Groene Ster-trainer Toon Ploum gaat op de schouders van
zijn spelers nadat zijn ploeg via een 6-l-zege op RKBSV het
derdeklasserschap veilig heeft gesteld. Foto: DRIES linssen

Bekkerveld wint bisschopsbeker
HEERLEN- Door een 1-0-overwinning op VVV'B6 (de jeugdvan FC
WV) behaalde de Bekkerveld in de finale van de A-teams verdiend
de Bisschopsbeker. Bij de Venlonaren was het veldspel beter ver-
zorgd, Bekkerveld toonde daarentegen meer wilskracht. In de eerste
helft verzuimden beide ploegen om vanaf elf meter de score te ope-
nen. In de vijfentwintigste minuut na rust ondernam Ties Scheepers
een lange solo, diehij beheerst afrondde: 1-0.
Bij de B-teams was de Bisschopsbeker voorRoda JC, dat met 3-0 van
Volharding won. De C-jeugd van VVV '03 was ten slottete sterk voor
Sittard: 2-1.
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Swalmen redt het nietVan onze medewerker
JO KERSTEN

SWALMEN — SSS'18 1-3 (0-1). 45.
Mattie Aerts 0-1; 50. Peter Engelen
1-1; 77. Mattie Aerts 1-2; 85. RobertJakobs (strafschop) 1-3. Scheids-

rechter H. Cremers. Toeschouwers
625.
Swalmen: Clumpkens, Simons (74.
Poezen), Coumans, G. Smits, P.
Smits, Van Dael, Van Keeken, Van
deKerkhof (83. Gielen), Kessels, En-
gelen, Geraedts.
|SS'18: Nabbe, Swinkels, Bos,
Ewalds, Henckens, Van de Pas,
Derks, Janssen, Aerts (88, Roy-
"nans), Keizers, Jakobs.

BLERICK - SSS'18 uit Overloon

heeft via een 3-1-overwinning op
Swalmen een plaats veroverd in
de derde klasse. De Brabanders
lieten in Blerick zien dat zij de
beste papieren hadden en in de
beginfase werd Swalmen dan
ook direct onder zware druk ge-
zet. Doelman Joost Clumpkens
moest zich in die fase diverseke-
ren strekken om een vroege
Swalmen-achterstand te voorko-
men.
Toch kregen Jac. Kessels en Ben

van Dael goede kansen, maar
hun schoten gingen naast of over
het doel van Arie Nabbe. Halver-
wege de eerste helft trok Clump-
kens aan de noodrem om de
doorgebrokenRobert Jakobs het
scoren te beletten. Mattie Aerts
schoot, tot opluchting van heel
Swalmen, de strafschop naast.
Toch werd Aerts dé man van de
wedstrijd, want op slag van rust
opende hij de score: 0-1.
Vijf minuten na rust redde

Clumpkens met devoet een inzet
van Jakobs en uit de tegenaanval
rondde Peter Engelen met het
hoofd goed af: 1-1. Toch bracht
dit doelpunt niet de gehoopte
ommekeer. Swalmen bleef met
de moed der wanhoop strijden,
maar kon de dreigende neder-
laag niet afwenden. In de 77ste
minuut schoot Mattie Aerts een
vrije trap langs de muur, onbe-
reikbaar voor Clumpkens: 1-2.'
Vijf minuten voor het einde
kreeg SSS'IB opnieuw de kans
om vanaf elf meter te scoren. Nu
nam Jakobs de strafschop en hij
bepaalde de eindstand op 1-3.

Siem Dreessen: 'We hebben een goed seizoen achter de rug

Leveroy een klasse beter
Van onze medewerker

MAARTEN DE KEVER
GVCG - LEVEROY 0-2 (0-1). 21. Kier-
kels 0-1; 64. Brentjens (strafschop) 0-2.
Toeschouwers 600. Scheidsrechter Hae-
nen. Boeking: Stassen en Smeets
(GVCG).

GVCG: Vroomen, Kusters, Peters.
Odrossly, Schumans, Hustinx, Graus!
Goldstein (80. Custers), Smeets, Muris.
Stassen (46. Augustus).
Leveroy: Wim van de Moosdijk, Guido
Hermans, Hans Heyerjans, Roger Cor-
sten, John van Dinther, Twan van Roy,
Erie Zwambag, Jan Visser, Sjaak
Brentjens, Bart Houben, Jos Kierkels,
Jos van de Moosdijk, Rob Houben,Bart
Stassen. Trainer: Siem Dreessen; elftal-
leider: Thijs Brentjens.

THORN - Leveroy wist afgelopen
zaterdag via een duidelijke 2-0-
winst op GVCG promotie naar de
derde klasse te bewerkstelligen. Al
vanaf de eerste minuut hadLeveroy
het initiatief en kwam via goede
combinaties' enkele malen gevaar-
lijk voor het doel van GVCG-doel-
man Fred Vroomen. Na elf minuten
leverde een schot van Bart Houben
het meeste gevaar op, maar via de
binnenkant van de paal kwam de
bal het veld weer in.

Tien minuten later was het wel raak

verkeerd - beoordeeld door de
GVCG-verdediging waarna Jos
Kierkels vrij kon inkoppen. De paal
stond in eerste instantie nog in de
weg, maar uit de rebound schoot
Kierkels toch raak: 0-1. GVCG be-
rustte niet, maar zette alles op alles
om de gelijkmaker te scoren. Ro-
bert Jan Smeets was tien minuten
voor rust dicht bij een doelpunt,
maar hij kopte over. Aan de andere
kant kon Vroomen ternauwernood
een schot van Erie Zwambag on-
schadelijk maken.
Na rust voetbalde Leveroy minder
zelfverzekerd, maar kwam toch op
een 0-2-voorsprong. Zwambag
werd na ruim een uur binnen het
strafschopgebied door Peter Schu-
mans neergelegd, waarna Sjaak
Brentjens de strafschop verzilverde.
Het had zelfs nog 0-3 kunnen wor-
den, maar een schot van Bart Hou-
ben spatte tien minuten voor tijd op
de paal uiteen.
Daarna hield Leveroy-trainer Siem
Dreessen het niet meer uit op de
bank. Puffend en blazend liep hij
tussen dug out en zijlijn op en neer.
„We moeten het puur van het voet-
bal hebben," meldde hij na afloop
verheugd.

Een vrije trap van Jan Visser werd En Dreessen vervolgt: „Het hele sei-

zoen hebben we goed gespeeld en
dan is zon promotie toch heel mooi.
Maar in de derde klasse zullen we
toch het technisch voetbal, dat we
nu spelen, moeten combineren met
het werkvoetbal, wat GVCG bij-
voorbeeld heeft laten zien. Anders
halen we het niet!" GVCG-voorzit-
ter Salden, die tevens elftalleider is
berustte na afloop in de nederlaag:
„We hebben verloren van een goede
ploeg en daar was niets aan te
doen."

" Leveroy viert na de winst op GVCG alsnog feest, nadat het in de competitie in 4F de titel op
een haar na gemist had. Foto: janpaulkuit

Beslissingsduel
tussen Perey en RFC

POSTERHOLT - Vanavond om
21.00 uur spelen de zaalvoetbalvere-
nigingenRFC Timoil en Perey Ver-
zekeringen in Posterholt een beslis-
singsduel om de derde promotie-
plaats in de hoofdklasse noord, om-
dat beide teams in de competitie
hetzelfde aantal punten behaalde.
De winnaar promoveert recht-
streeks en de verliezer krijgt nog
een herkansing tegen de nummer
vier van de hoofdklasse zuid: 't
Brikske.

Itteren-trainerBertWinkens: 'Het recht zal zegevieren'

Walram redt het vege lijf
Van onze medewerker

LEO JASPERS
WALRAM-ITTEREN 2-1 (0-0). 83. Ron
Frissen 1-0; 85. Ivo Bisschops 2-0; 92.
Louis Catulini 2-1. Toeschouwers 500.
Scheidsrechter Verpoort.

Walram: Van Beek, Huntjens, Zijlstra,
Knoops, Willems, De Meij, Prevoo,
Vaessen (55. Aarts), Van Dorp (60. Bis-
schops), Frissen, Meurders.
Itteren: Van de Velde, Van Om (70.
Schoonbrood), Orbons, J. Winkens,
Rings, Gielissen, H. Winkens, Grouwels,
Sour, T. Winkens, Catulini.

VALKENBURG - Ivo Bisschops
van Walram is aan een wel erg op-
hefmakend seizoen bezig. De licht-
geblesseerde daarom gebandageer-
de aanvaller kwam een halfuur voor
tijd in het veld en sleepte haast in
zijn eentje het massaal verdedigen-
de Walram, dat mededegradatie-
kandidaat Itteren daarvoor reeds
vijf riante scoringsmogelijkheden
om zeep zag helpen, er door. Een be-
vlieging van Ivo vormde zeven mi-
nuten voor tijd de inleiding van de
Walram-survival. Hij zette twee Itte-
ren-spelers op rechts voor joker, le-
pelde de bal voor het doel en bood
Ron Frissen alle gelegenheid om
1-0 te scoren.

Even later reageerde Bisschops
alert toen Frissen een strafschop
(Ron Zijlstra werd in het strafschop-
gebied getorpedeerd) in eerste in-
stantie door Ittteren-doelman Van
de Velde gekeerd zag: 2-0. De ere-
treffer van Louis Catulini in blessu-
retijd deerde niemand meer. Wal-
ram bleef immers door de zege be-
houden voor de vierde klasse, ten-
minste als de tuchtcommissie van
deKNVB daar geen stokje voor gaat
steken. Diezelfde Ivo Bisschops
blijkt namelijk in februari in de re-
guliere competitiewedstrijd tegen
Itteren ook al actief te zijn geweest
voor Walram en volgens het officié-
le KNVB-orgaan mocht hij dat pas
vanaf 9 maart 1990.

Bisschops: „Een opgeblazen zaak.
Ik had vorig seizoen overschrijving
aangevraagd naar Meerssen, maar
ik heb die zonder een bindende
wedstrijd te spelen ingetrokken.
Vervolgens ben ik een halfjaar niet
meer in het veldvoetbal actief ge-
weest. Ik kan me slechtvoorstellen,
dat de KNVB er dan moeite mee
heeft, dat ik weer bij mijn oude club

Walram ga spelen. Ik heb in ieder
geval vandaag op sportieve wijze
mijn gram gehaald." De affaire 'Bis-
schops temperde de Walram-vreug-
de niettemin. Het lotvan de club die
binnenkort het gouden bestaans-
feest viert, ligt immers in de handen
van de tuchtcommissie.

Walram-trainer Jac Bosma: „De
ploeg heeft in de laatste periode op-
timaal gepresteerd en valt niets te
verwijten. Het zou doodzonde zijn
als niet-sportieve middelen een
streep door dat succes zouden trek-
ken." Itteren-collega Bert Winkens
dacht daar anders over: „Dit kan de
KNVB niet over zijn kant laten
gaan. Walram heeft tegen de regels
gezondigd en zal daarvoor moeten
boeten. Het recht zal zegevieren en
Itteren voor devierde klasse behou-
den." Een saillant detail is overi-
gens, dat Itteren volgens bestuurs-
lid Roger Klingenfeld over de on-
rechtmatige Walram-daad getipt
blijkt te zijn door buur lason, waar-
op het vervolgens twee maanden na
dato aan deKNVB-bel trok.

"Walram-speler IvoBisschops duellleert met een Itteren-verdediger. Foto: widdershoven
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Up to Date springt weer als de beste op draf- en renbaan

Wiljan Laarakkers foutloos
Van onze medewerker TOINE RAMAEKERS

LANDGRAAF - Dat een goed paard in de hippische sport voor
80 procent het succes bepaalt is tijdens de vierde editie van het
nationaal concours hippique in Landgraaf nog eens bewezen.
Bijna een jaar geleden stortte voor "Wiljan Laarakkers de we-
reld in tijdens de nationale kampioenschappen in Arnhem
waar hij de titel op een haar na miste. Zijn paard Up to Date
weigerde langer mee te werken aan de verwezenlijking van
zijn droom en werd naar de wei verbannen. In Landgraaf pre-
senteerde de ruiter zich echter opnieuw met Up to Date. In de
1.40 meter rubriek liet het paard zien dat het weer helemaal te-
rug is.
„Het paard is hersteld van een lichte
blessure en heeft veel rust gehad.
Daarna heb ik hem landelijk Z ge-
start om hem het vertrouwen terug
te geven. Ik denk dat we er nu weer
zijn. Volgende week neem ik hem
mee naar Cannes".

" Rob Erens in actie met
Optiebeurs Investment tij-
dens het concours hippique
op de Schaesbergse draf- en
renbaan.

Foto's: 3poot

Ladino
In de hoofdrubriek, de Grote Prijs
Bouwbedrijven Jongen, ging het
echter minder goed. Geen nood
voor Laarakkers. Sinds vijf dagen
heeft hij de beschikking over een
paard, namelijk Ladino. Hiermee

bleef hij als enige combinatie fout-
loos in de barrage en won daarmee
de Grote Prijs. Rob Ehrens en Mar-
celDufour konden zich niet voor de
barrage van de Grote Prijs plaatsen.
Dit lukte o.a. wel Erie Willems Gee-
rooms. Zijn paard Olympic Briljant
sprong in de eerste omloop huizen-
hoog over de forse obstakels van
parcourbouwer Drabbe. Tijdens de
barrage vroeg de opvolger van Eh-
rens bij dressuur- en springstal De
IJzeren Man echter te veel van zijn
paard en kwam op de zesde plaats
terecht. Ruim 4.000 toeschouwers
op de draf- en renbaan hadden ech-

ter al lang gezien dat de Weerter rui
ter wel degelijk goed met de paarde-
sport bezig is. In de morgenuren
had hij namelijk met Winnetou al de
1.40 meter rubriek gewonnen. Door
deze winst stijgt Geerooms flink in
het klassement om de VGZ-Cup.

Ook in de 1.30 meterrubriek meng-
de hij zich fors in de strijd om de
overwinning. Lange tijd ging Gee-
rooms in deze rubriek aan de lei-
ding. Tijdens de ingesloten barrage
zette Rob Ehrens echter een nog
snellere tijd neer, waarvan niemand
meer verwachtte dat dat verbeterd
zou worden. Toon Holtus had ech-
ter andere plannen en met Tiger
verbeterde hij deze tijd en werd uit-
eindelijk winnaar. Voor Ehrens
restte slechts de derde plaats, ter-
wijl Geerooms vierde en vijfde
werd.
Uitslagen: Tabel A 1.50 meter: 1. Wiljan
Laarakkers met Ladino; 2. Willy van de
Ham met Dingemanse Rom; 3. Emile Hen-
drix met Optiebeurs Zargo Z. Tabel A 1.40
meter: 1. Erie Willems Geerooms met Win-
netou; 2. Erie vah de Vleuten met Wizzard
K.; 3. Peter Bulthuis met Latina. Tabel A
1.30 meter: 1. Toon Holtus met Tiger; 2.
Henk van de Pol metBiralda; 3. Rob Ehrens
met Optiebeurs Stability.

V en L-trainer wijl bekerverlies aan scheidsrechter Wim Struik

Pim Rietbroek: 'We
zijn erin geluisd'

door ivo op den camp
NIEUWEGEIN - Uiterlijk volko-
men koel, maar van binnen als een
vulkaan die op uitbarsten staat.
Herschi/V en L-trainer Pim Riet-
broek vroeg de verzamelde pers
meteen na afloop van de met 19-18
tegen het Haagse Hermes verloren
finale om de Nederlandse handbal-
beker even om geduld. Verbitterd
zocht de Geleense handbaltrainer
de kleedkamer op om tien minuten
later zijn gal te spuien. Voor het
eerst dit seizoen doorbrak de V en
L-trainer het stilzwijgen rond
scheidsrechters. De verwijtende
vinger wees in de richting van Wim
Struik uit... Den Haag.

„Het liefst had Struik een rondje
meegedanst met Hermes", brieste
de ontgoochelde Gelener. Riet-
broek was duidelijk in zijn bewoor-
dingen: V en L blijft komend sei-
zoen verstoken van Europees hand-
bal door het gemarchandeer van
Wim Struik. „Deze man heeft de
brutaliteit om zo absurde beslissin-
gente nemen dat zijn partner er per-
plex van staat", verweet Rietbroek
indirect ook Jo Nusser uit Sittard
laakbaar optreden. „Het is al de der-
de keer dit seizoen dat Struik dit
flikt. Hij alleen heeft deze wedstrijd
op cruciale momenten beslist. We
zijn erin geluisd".

Rietbroek doelde vooral op een af-
gekeurde treffer van V en L-opbou-
Wer Claus Veerman tien minuten

voor het eindsignaal bij een 17-15
voorsprong voor Hermes. In de te-
genaanval lokte de Haagse ploeg,
met de geroutineerde Patrick van
Olphen als een perfecte provoca-
teur, een strafworp uit die door Bart
Engelvaart beheerst werd benut.

Laakbaar
Rietbroek wond zich dermate op
over het in zijn ogen laakbare optre-
den van Wim Struik, dat hij werd
beboet met een gele kaart. Toen
even later Ashwin Versteegden met
een twee minuten tijdstraf naar de
bank moest, speelde V en L een ver-
loren wedstrijd. Hermes liep .. uit
naar 19-15, liet V en L nog even te-
genspartelen (19-18), maar gaf de
NHV-beker niet meer uit handen.

De gebeten hond Wim Struik wilde
hooguit spreken van „een ongeluk-
kig moment voor V en L". De Hage-
naar begreep geen snars van de
woede in het Geleense kamp: „Jo
Nusser en ik zijn door vrijwel alle
handbalkenners gecomplimenteerd
met onze leiding. Zelfs de spelers
van V en L gaven ons een handje.
Alleen op de Geleense bank werd
anders geoordeeld. Rietbroek zelf
heeft de finale voor"V en L verloren.
Hij moet zich eens als een normaal
beschaafd mens gaan gedragen. De
spelers in het veld waren rustiger
dan hij. Door onrust te kweken
heeft hij zijn eigen ploeg de das om-
gedaan. Rietbroek is 'n klein, zielig,
mannetje. Behalve in België en Ne-

derland kent niemand hem", oor-
deelde Struik, die met zijn Sittardse
koppelgenoot komend weekeinde
de tweede IHF-cupfinale bij de da-
mes tussen Frankfurt/Oder en Spar-
tak Kiew fluit.

Lege handen
De waarheid van het gekibbel ligt
zoals zo vaak in het midden. Wim
Struik ontnam door zijn beslissin-
gen V en L inderdaad de laatste
strohalm naar bekerwinst, maar
technisch en taktisch liet Hermes in
de tweede helft zien het meest aan-
spraak te mogen maken op Euro-
pees handbal. V en L was voor de
derde achtereenvolgende keer
doorgedrongen tot de eindstrijd om
de Nederlandse handbalbeker;
evenzovele malen bleef de ploeg
met lege handen. De laatste beker-
winst dateert uit 1985, toen Hermes
(!) met 15-10 werd verslagen.

Wat een mooi afscheid van de hand-
balsport voor Jan-Willem Hamers
had moeten worden, eindigde in
een anti-climax. De oude routinier,
dit seizoen spelend als in zijn beste
dagen en voor het duel tegen Her-
mes klaargestoomd met een pijn-
stillende injectie, gaf aan waar het
vooral aan schortte bij de Geleense
ploeg. „De selectie is door de vele
blessures te smal. Dat breekt je in
de slotfase op", zei Hamers, voor het
laatst rustig aan een sigaretje trek-
kend in de catacomben van een
sporthal.

door hans straus Eervolle nederlaag in bekerfinale tegen PSV

Iason presteert
naar vermogen

NIEUWEGEIN - Niemand had na
de nationale bekerfinale bij de da-
mes een kater. De handbalsters van
PSV niet omdat zij met 16-11 (rust
9-5) hadden gewonnen, en de Val-
kenburgse eerste divisie-club lason
niet omdat zij naar vermogen had
gepresteerd en niet was afgegaan.
Hooguit het onpartijdige publiek
dat voor een goede handbalwed-
strijd was gekomen, kwam bedro-
gen uit, want vlak na rust viel de
enige amusementswaarde van het
duel, de spanning, al weg. PSV
schakelde gedurende vijf minuten
een tandje hoger, en het duel was
beslist. Het kleine beetje extra dat
de Limburgse dames in de halve fi-
nale tegen Niloc nóg wel konden
opbrengen, bleek nu teveel ge-
vraagd. De Valkenburgse cupfigh-
ter werd na het eindsignaal door
eigen publiek echter gefêteerd alsof

de beker mee naar Limburg ging.
lason-trainer Frits Feuler was na af-
loop van het verloren duel dan ook
niet teleurgesteld. „Ons publiek is
tevreden, de meisjes hebben gedaan
wat ze kunnen. PSV kan ons, als ze
op hemelvaartsdag de titel pakken,
nog een plezier doen." Nog altijd
hoop op een Europees avontuur
dus? „Je weet het nooit, we hebben
een prettige wedstrijd tegen PSV
gespeeld, wie weet denken ze daar

in de beslissingswedstrijd nog aan.
Voor mij is het belangrijk dat het
publiek als een man achter ons
stond, want misschien bedenken
Nicole Becker en Mariëtte Crutzen
zich nu nog. Beide speelsters willen
stoppen."

Reserves
Met Crutzen en-Becker zijn meteen
de dragende speelsters van lason

genoemd want beide handbals*]
zijn naast keepster Ghislaine jj\
bens de steunpilaren van de '3
kenburgse bekerfinalist. BeC^„We hebben ons best gedaan en >;

heeft het publiek gehonoreerd- * j|
was ik niet in goede doen van^ j
een enkelkwetsuur, daarom W j
ik meer rust van de trainer dan Aj
maal." Spelverdeelster Mafp
Crutzen had in Nieuwegein u
moeilijke avond: „De PSV-dekK' j(
had met name Nicole en mij. g°e p
de peiling, daarmee verliep onze
bouw stroef. Als ik zie hoe het V
bliek ons dan toch bedankt en a ;
moedigt terwijl we een ye Jstrijd streden, krijg ik een brok &j
keel." Trainer Feuler liet tien m' p.
ten voor het einde dereserves a' j
draven: „Zo'n wedstrijd wil & tde jeugdige speelsters niet °nt!l etr
den, die sfeer moetje geproefd v j
ben." Topscoorsters lason: Mai"I,^
Crutzen en Nicole Becker met °treffers.

Torn Langen
Torn Langen, zelf ooit als voet-
baller actief bij KVC Oranje en
Miranda, heeft een uitstekend
'klasse-vijfrspeler in doelman
Hans Karmiggelt. De sluitpost
met een ernstige motorische
stoornis aan de rechterkant Van
zijn lichaam ging vrijuit bij de
drie Westduitse doelpunten
maar ranselde in het verloop van
de strijd enkele moeilijke ballen
uit zijn doel. „In mijn jonge jaren
heb ik bij een club gespeeld. Al-
tijd als keeper. Raymond van der
Gouw en Hans van Breukelen
zijn mijn voorbeelden. Later kon
ik vanwege mijn handicap niet
meer in die club meekomen.
Toen op school wel de mogelijk-

heid werd geschapen, heb ik die
kans meteen aangegrepen. Sinds
1980 staat ik nu in het nationale
team. Ik heb alle successen mee-

gemaakt."
Kerkradenaar Torn Langen is de
drijvende kracht achter het ge-
handicaptenvoetbal. Als leer-

kracht verbonden aan Werkenro-
de (Groesbeek) een school voor
lichamelijk gehandicapten, in-
troduceerde hij in 1977 de voet-

balsport. In samenwerking met
de Nederlandse Invaliden Sport-
bond en de KNVB speelden al
snel vier clubs een dubbele com-

petitie. „Daarna breidde deze ac-
tiviteit zich als een olievlek over
Nederland Uit," zegt Torn Lan-
gen. „Momenteel spelen we com-
petitievoetbal in twee divisies-
Alleen Zuid-Limburg blijft een
beetje achter bij die ontwikke-
ling. Vandaar ook dat we het ml'
tiatief van de Kerkraadse
scheidsrechtersvereniging toe-
juichen. Deze mensen hebben
een grote inspanning geleverd-
Wij van onze kant hopen op die
manier het gehandicaptenvoet-
bal in deze regio te promoten.'

het weekeinde van... de CP-voetballers
door fred sochacki

KERKRADE - Nederland-West-Duitsland is altijd al een
ontmoeting geweest met een bijzonder spanningsveld. Dat
blijkt niet alleen bij de professionele voetballers het geval
te zijn; bij de CP-spelers - de gehandicapte voetballers - al
net zo. Wereld- en Olympisch kampioen Nederland ont-
ving zaterdag op het terrein van Heilust het team uit de
Bondsrepubliek. De Westduitsers sjoemelden, om een zo
goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen, met de samen-
stelling van het zevental, maar konden ondanks een sur-
plus aan mobiliteit binnen de lijnen, Nederland niet op een
nederlaag trakteren: 3-3.

Scheidsrechter Frans Houben,
bracht het verschil op zijn ma-
nier onder woorden. „Bij die
Westduitsers liepen enkele spe-
lers waar men in Maastricht blij
mee zou zijn". Kortom de ver-
houding binnen de lijnen was
scheef, hetgeen het gelijke spel
van Oranje nog meer cachet
geeft. Bondscoach Torn Langen
toonde zich dan ook terecht te-
vreden. „We zitten midden in de
voorbereiding op de wereldspe-
len in Assen. Zon zware testkan
dan geen kwaad."

Terwijl er in het Oranje-zevental
louter motorisch gehandicapten
speelden, trad de tegenstander
aan met een selectie aan waarin
slechts enkele zogenaamde CP-
spelers opgenomen waren. Het
merendeel van de Westduitse
vertegenwoordiging bestond uit
gehoorgestoorde voetballers.
Spelers die qua loopvermogen
superieur waren aan de equipe
van de Kerkraadse bondscoach.
CP (Cerebrale Parese) staat voor
een afwijking in de motoriek,
ontstaan tijdens de geboorte
door een zuurstofgebrek in de
hersenen. „Er zijn internationale
regels waarin de samenstelling
van het CP-zevental nauwkeurig

bepaald is", legt Torn Langen uit.
„Er zijn acht klassen. Klasse een
tot en met vier zijn rolstoelers.
Een zevental moet bestaan uit
minimaal een 'klasse vijf-speler.
Het overgrote deel van de ploeg
bestaat uit 'klasse zeven'-spelers.
Mensen met beperkte fysieke
mogelijkheden aan een kant van
hun lichaam. Met de goede kant
kunnen ze diehandicap compen-
seren."

" Kerkradenaar Torn Langen, bondscoach van het Nederlandse gehandicapten-zevental, geeft de laatste
aanwijzingen aan drie van zijn spelers. poto: FRANS RADE

Zo moeder,
zo dochter

DEN BOSCH - Angelique van
de Loovérbosch (Sittard) hee"
zondag in Den Bosch de Neder-
landse bowlingtitel veroverd. L>
21-jarige Van de LooverbosdJnam de Nederlandse titel ove
van Annemiek van de Boogaart'
De bowlster uit Sittard - ,ha „
moeder ging haarin 1987 voor e»
eindigde dit jaar als vijfde -w° |
de stepladder-finale met ovef';
macht. Ross Greiner (JuliafS;
dorp) werd met een game van 2o
tegen 190 aan de kant gezet'
waarna ook van de als numme
een geplaatste Pauline van Beer
hof uit Rijswijk werd gewonne"'
Games van 213-171 en 211-p ;
(totaal 424-327) bezorgden de st* j
dente aan de middelbare hore#'i
school in Heerlen de national ;
titel.

Handbaljeugd pakt uit op NK
Van onze sportredactie

ARNHEM - De Limburgse <&
mes- en herenhandbalploege
onder 21 jaar hebben in Arnhe^
de Nederlandse titels voor af°f.
lingsteams van het Nederland
handbalverbond behaald. Beid tteams staken in hun poules &*
kop en schouders boven hun \
genstanders uit. In de finale Wfs'
ten de dames, die door Ceci'
Leenen gecoacht werden, P<
team van Noord-Holland noo'
in de verlenging met 13-11 te ve
slaan. Na de reguliere speeHU
was de stand 11-11. De heren v»'
coach Wiel Mayntz hadden het'^de eindstrijd tegen Gelderla"
makkelijker dan de dames. M
13-6 werden de Gelderse opP
nenten afgetroefd.

Busreis naar
beslissingsduel

GELEEN - Herschi/V en L W
voor de supporters die aanstaa
de donderdag in Weert de bes' 1

singswedstrijd om het lano
kampioenschap bij de 4arnnwillen bijwonen, een bus rijde*\
Prijs: vijf gulden voor volwass
nen en 2,50 gulden voor JeJ~e]
Vertrek 12.45 uur, aanvang <£? t
14.00 uur. Opgeven kan bij *'Ras, Mauritslaan 118 in Geleed

Successen
De Kerkraadse bondpcoacn
werd in 1986 verzocht voor de
wereldspelen in het Belgische
Gits een Oranje-team te forme-
ren. Langen formeerde en he
Nederlandse zevental werd we-
reldkampioen. Met die prestatie
en de nodige overredingskrach
van de bondscoach mocht die af-
vaardiging naar de Paralympics
in Seoel. Daar won de ploeg d^gouden medaille. Ook voor de
wereldspelen in Assen in ju^.jf
de ploeg favoriet. Zaterdagmjd'
dag op het veld van Heilust, da
voor die gelegenheid op de oöl'
ciële afmetingen van 80 bij °meter teruggebracht was, to°n^ehet team karakter. Ondanks d
fysieke en een cijfermatige voor-
sprong van de Westduitsers-
kwam Oranje terug van 3-1 naa
3-3. De Nederlandse doelpuntem
makers waren Paul Heersink e
Jaap de Vries (2x).

Momenten waarop Torn Lange
'met kippevel op de armen' naa
zijn ploeg kijkt. „De spelers h
len het onderste uit de kan- p.
accepteren hun handicap nia
berusten niet. Ze zijn consta
op zoek naar erkenning. Ik e
welke kwaliteiten ze hebbe_ "Vandaar ook dat ik soms na<-■
ten wakker lig als ik een detin
tieve selectie moet aanwijzen-
moet over dergelijke beslis^'
gen zakelijk kunnen nadenk
maar makkelijk is het niet."
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