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Brunssummer
verongelukt

iSKN -°e 31-jarige H. Weide-
s^ uu tsrunssum is zaterdag rond
ne r^. v°or zes om het leven geko-
deWk J een aanrijding op de Schan-
h ord in Heerlen. Het slachtof-
a^ eed als passagier mee in een
Hah waarvan de bestuurster de

<-nt over het stuur kwijtraakte.

"la.t gen botste tegen een licht-
*er<_ WaarbiJ de man uit de auto
livgjjj, §esüngerd. Een andere vrou-jUrrj^e Passagier werd zwaar ge-
il Jr- Ue bestuurster en een achter-
's°hra man liePen slechts watarnmen en kneuzingen op.
■fh^T de bestuurster, een 28-jarige
|Pro °nster van Brunssum, werd
bleelT"verbaal opgemaakt. Zij
% r? nder invloed van alcohol te
ove j. Bovendien beschikte ze niet
"an rieen r^bewijs. De inzittenden
[be2o f auto kwamen terug van eenek aan een Heerlense dancing.

Grafschennis
op kerkhof
in België

La t
EL, -Op een kerkhof in

U J-iOuvière, ten zuiden van
t "sseL zijn in de nachtvan za-
Br' aS op zondag zon honderd
s<dven geschonden. Kruisen
aan afgerukt en grafstenen
daa stukken geslagen. Hier en
innl Werd met rode verf eenJU°ase davidsster aangebracht.

ctat H°^e vermoedt vooralsnog
ZoriH

6 daders gewone vandalen
of n6r rellgieuze, ideologische
k P°ntieke motieven zijn. Ze
Dau net niet gemunt op be-
sl de graven. Zowel die van
akneUVelde Britse militairen
buit Van Belgische en andere
cW nlandse overledenen wer-

geschonden.
maanden geleden wer-

w n op twee begraafplaatsen,
j darvan een in de buurt van LaQUvière en de ander in Zele
e °st-Vlaanderen), vernielin-sen- aangericht.

het weer

iiïïlGE PERIODEN
cetitr?oB:edruk&ebied met het
Schoti in de buurt van
Uge land brengt ons een ma-
"H»ne "o<>rdelijke luchtstro-

Zl^n naast enkele wol-
tiod(-J n flinke zonnige pe-
te_nn" *n het bli->ft dro°£- De
°chtV_wf Uur HSt in de vroege
loont rond de vijf graden en
l6 eVa^anniiddag op tot circa
gen k] "%"" ook dekomende da-
het wl1 . dit hogedrukgebied
Voor er 'n Limburg bepalen.
treff actuele informatie be-

i i5het weer in Limburg
Vax,^ Del,en 06-91122346

0529 onder: 21.47
Mot»r?P: °927 onder: 01.13

A 0528 onder: 21.48""OP: 10.52 onder: 01.38

vandaag

" Gesprek over
knelpunten in
gezondheidszorg
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" Drukte rond
'Memorial Day'
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" 'Vrouwen hebben
terrein verloren'
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Getuige
De lezing van ooggetuigePaul Rein-
goud van restaurant 'De Beurs': „Ik
heb zeven of acht schoten gehoord
uit een halfautomatisch machinege-
weer. De wagen met de slachtoffers
is eerst aan de achterzijde viermaal
beschoten. Toen keek ik vanuit het
restaurant naar buiten, en zag een
donkergeklede persoon met een bi-
vakmuts naar een auto toerennen
waarin twee andere personen zaten.
Deze heeft toen nog drie of vier
schoten gelost. De auto was don-
kerkleurig, vermoedelijk een mid-
denklasse wagen van het type Maz-
da. Met die auto zijn de daders via
de Luifelstraat ontkomen."

De twee slachtoffers en de twee
vrouwen hadden tevoren in het aan
de Varkensmarkt gelegen Chinees
restaurant Tin San gegeten.
Tal van mensen hebben de schoten
gehoord. Een jongevrouw uit de na-
bijgelegen Grotekerkstraat heeft
onmiddellijk het 06-11-nummer ge-
beld met de mededeling 'Er zijn
schoten gevallen op de Markt. Ze is
naar buiten gegaan en zag nog net
een donkerkleurige auto met hoge
snelheid wegrijden.

Nieuwe plannen om
maximum-snelheid

terug te brengen
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De maximum-snel-
heid op de autosnelwegenmoet vol-
gens ambtenaren van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat terug
naar 90 kilometer per uur. Ook op
andere wegen moet de maximum-
snelheid omlaag. Langzamer rijden
kan de uitstootvan schadelijke stof-
fen voor het milieu met 5 tot 10 pro-
cent verminderen. De ambtenaren
schrijven dat in een nieuw ontwerp

van het Structuurschema Verkeer
en Vervoer. Volgens het ministerie
gaat het "hier om een eerste versie,
waarover op allerlei niveaus nog
overleg gevoerd moet worden.

De ambtenaren schrijven in het
concept dat na een aanvankelijke
dalingin de eerste helft van de jaren
'80 de uitstoot van schadelijke stof-
fen, en dan vooral stikstofoxyden,
weer oploopt. Dat wordt veroor-

zaakt, zo stellen zij, doordat het
autoverkeer veel sneller is gegroeid
dan men een paar jaar geleden kon
voorzien.

Controles
Verder pleiten de ambtenaren voor
strengere controles op de snelheids-
limieten, zwaardere boetes en een
rustiger rijgedrag van de automobi-
list. Vanaf 1993 mogen alleen nog
maar de allerschoonste auto's ver-
kocht worden en gedacht zou moe-
ten worden aan een flinke verho-
ging(totf 3per liter) van de benzine-
prijs.

Twee maanden geleden werd door
een aantal ministers voorgesteld de
maximum-snelheid in de Randstad
terug te brengen naar 100 kilometer
per uur. Dat plan werd toen door het
kabinet afgewezen.

sport

# Solleveld naar
zege in ronde
Midden-Zeeland
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IRA-aanslag: twee doden
door rené roosjen

en jos van den camp
ROERMOND - Bij een aan-
slag op de Markt inRoermond
zijn gisteravond kort na elf uur
twee mannen gedood. Het
tweetal was ongeveer 25 jaar
oud en heeft naar alle waar-
schijnlijkheid de Britse natio-
naliteit. De jongemannen wa-
ren in het gezelschap van twee
ongeveer evenoude vrouwen
die kort na de aanslag in
shocktoestand naar het zie-
kenhuis werden afgevoerd.
„Alles wijst er op dat het om
een IRA-aanslag gaat", aldus
hoofdinspecteur J.Kuijpers
van de gemeentepolitie Roer-
mond in een eerste verklaring.
De aanslag werd gepleegd door drie
gemaskerde mannen, zo blijkt uit
ooggetuigenverklaringen. Een van
de drie zou geschoten hebben.
Het beeld op de Markt kort na de
aanslag. Achter een Citroën BK met
hetEngels kenteken C 505 6 NV ligt
een slachtoffer afgedekt met een de-
ken. Op de achterbank van de auto
is duidelijk een tweede slachtoffer
zichtbaar. Onder de naar schatting
vijftig mensen op de Markt heerst
grote verslagenheid.

# Een van de slachtoffers werd op de achterbank van de
auto dodelijk getroffen.. De tweede dode viel buiten de
auto. Twee vrouwen in het gezelschap zijn in shocktoe-
stand naar het St.-Laurentiusziekenhuis vervoerd. De
daders vluchtten in een grijze of bruine Mazda met het
kenteken PY-63-BJ.

Foto: JEROENKUIT

Na prijsstijgingen levensmiddelen

Gorbatsjov roept
op tot kalmte

MOSKOU - President Michail Gor-
batsjov heeft gisteren via de Sovj et-
televisie een beroep op de bevol-
king gedaan niet in paniek te raken
over de aangekondigde prijsstijgin-
gen van levensmiddelen. De maat-
regelen zijn een noodzakelijke stap
op weg naar een markteconomie, al-
dus de Sovjetleider, die tot kalmte
maande en zei dat zijn regering de
problemen zou oplossen.

Ruim drie kwartier trok Gorbatsjov
uit voor zijn pleidooi voor het eco-
nomisch hervormingsprogramma
van zijn regering. De aangekondig-
de verdrievoudiging van de brood-
prijzen per 1 juli.zijn volgens Gor-
batsjov noodzakelijk om de veel te
dure invoervan graan terug te drin-
gen.

Juist deze prijsverhoging heeft in
verscheidene steden in het land ge-
leid tot hamsteren van meel en an-

dere levensmiddelen.

Begrip
„Ik vraag u niet in paniek te raken.
We hebben nu meer danooit weder-
zijds begrip nodig," zo richtte Gor-
batsjov zich tot de bevolking. Hij zei
dat een noodbegroting nodig was
voor de rest van het jaar, anders
'wordt de situatie nog gespannener,
nog moeilijker of, om het maar eer-,
lijk te zeggen, nog gevaarlijker.

Het Sovj et-parlement zet vandaag
de beraadslagingen over het econo-
misch hervormingsprogramma van
de Sovjetunie voort.

Politie arresteert 139
krakers in Groningen
GRONINGEN - De krakers van het
Wolters-Noordhoffcomplex in Gro-
ningen, die zaterdag voor meer dan
een miljoen gulden schade aanricht-
ten in de stad, hebben zich gister-
ochtend zonder enig verweer over-
gegeven. Alle 139 krakers werden
gearresteerd. Onder hen bevonden
zich enkele Westduitsers en Italia-
nen. Een leger van 400 politiemen-
sen, onder wie tweehonderd man
Mobiele Eenheid, werd ingezet om
het zwaar gebarricadeerde krakers-
complex te ontruimen. De sloop
van de panden is direct na de ontrui-
ming begonnen. Op de plaats van
het Wolters-Noordhoffcomplex
komt een nieuwe openbare biblio-
theek.

De politie begon zaterdagmorgen
om half vijf met de belegering van
het gebouwencomplex nadat vol-
strekt onverwacht rellen en plunde-

ringen waren uitgebroken. Tiental-
len krakers waren een nabijgelegen
advocatenkantoor binnen gedron-
gen en een kantoorgebouw van de
gemeente Groningen. Ook forceer-
den zij toegang tot een tegenover
het Wolters-Noordhoff gelegen café.
De inboedel werd uit de twee kanto-
ren gesleept, in brand gestoken of
gebruikt voor het opwerpen van
barricades. Van het interieur van
het café bleef niets over. Ook een
nog vrijwel nieuwe auto werd op de
brandstapel gesleept.

Tegelijkertijd werden burgers en
politiemensen met verfbommen,
stenen en flessen bekogeld. Daarna
kwam het tot confrontaties met de
politie die enige tijd nodig had om
voldoende manschappen tegen het
massale krakersgeweld pp de been
te brengen.

CDA-Heerlen
onderzoekt

ronselpraktijk
Van onze verslaggever

HEERLEN- Het CDA-Heerlen gaat
een diepgaand onderzoek instellen
naar de beschuldiging van de twee
HEAO-studenten, Ton Reimes en
Hugo Roukens, dat ze de dag voor
de verkiezingen stemmen hebben
geronseld voor raadslid Ger Wage-
mans. CDA-voorzitter Peter Bijs-
mans neemt de beschuldiging hoog
op. „Als het klopt is dat een heel
trieste zaak. We zullen dit tot op de
bodem uitzoeken". Overigens heeft
Wagemans ook zelf burgemeester
Van Zeil gevraagd ook een onder-
zoek in te stellen. „Ik heb niets te
verbergen", aldus het raadslid.

De HEAO-studenten beweren dat
ze via een uitzendbureau voor Wa-
gemans blanco volmachtkaarten
hebben verzameld. Vanuit kamers
in het Grand Hotel in Heerlen zou-
den ze telefonisch kiezers hebben
moeten benaderen. De echtgenote
van Wagemans zou de studenten
daarbij het advies hebben gegeven
om aan mensen die zelf niet gingen
stemmen hun blanco volmacht-
kaart te vragen. De studenten zeg-
gen op diverse adressen volmacht-
kaarten te hebben opgehaald.

Wagemans werd met ruim duizend
voorkeurstemmen in de Heerlense
gemeenteraad gekozen.

Ter Beek: in
Nederland

geen defecte
kerngranaten

DEN HAAG - Er zijn in Nederland
geen Amerikaanse kerngranaten
van het type w-79 opgeslagen. Vori-
ge week werd bekend dat deze
kerngranaten niet aan de veilig-
heidsnormen voldoen en dat er ont-
ploffingsgevaar ontstaat als zon
granaat op een bepaalde plek hard
zou worden geraakt. Maar volgens
minister Ter Beek van Defensie be-
vinden dergelijke wapens zich niet
in ons land.

„De Amerikaanse autoriteiten heb-
ben dat laten meegedeeld. Ook in
het verleden zijn die kerngranaten
hier niet opgeslagen," aldus de be-
windsman. Reparatieteams uit de
VS hebben de defecte kerngrana-
ten, waarvan officieel is bevestigd
dat zij in de Bondsrepubliek Duits-
land waren opgeslagen, inmiddels
hersteld. „En omdat Nederland die
gevaarlijke w-79-granaten niet
heeft, zijn de Amerikaanse repara-
tieteams ook niet bij ons geweest,"
zei Ter Beek het afgelopen
weekeinde.

Drie
gemaskerde

mannen
slaan toe
op Markt

in Roermond" De rechterkant van de auto werd geheelvernield door de bot-
sing met een lichtmast. Foto: widdershoven

♦ Zie verder pagina 6
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Geruggesteund
Biesboer weet zich gerugge-
steund door de vondst van een
oud document in het Gemeen-
tearchief van Haarlem, ongeveer
twee jaar geleden, waaruit blijkt
dat in 1652 in het Haarlemse

Pest-, Leprozen- en Dolhuis een
vrouw genaamd Malle Babbe
heeft gezeten. Daarom moet in
dié tijd Hals' portret zijn geschil-
derd, concludeert de kunsthisto-
ricus, en niet in de jaren dertig
van de zeventiende eeuw, zoals
nu wordt aangenomen. Omdat
belangrijke stilistische overeen-
komsten zijn waar te nemen tus-
sen de Malle Babbe en de Vis-
serskinderen, eveneens tot nu
toe in de jaren '30 gedateerd,
meent Biesboer te kunnen stel-
len dat ook deze laatste twee
werken twintig jaar jongerzijn.
Tot nu toe hebben Hals-kenners
de nadruk gelegd op verwant-
schap van de Visserskinderen
met de Vrolijke Drinker (1628-
-30), eveneens op de expositie en
een van Hals' meest populaire

werken. Volgens Biesboer zijn
de stilistische verschillen echter
groter: „Kijkeens naar de gezich-
ten van de beide kinderen: heel
anders, veel minder gedetail-
leerd dan dat van De Vrolijke
Drinker. Hals schilderde in de ja-
ren 1650 minder tekenachtig,
zonder bijvoorbeeld de arcerin-
gen van wenkbrauwen en ogen
die jenog bij De Vrolijke Drinker
aantreft. Hals heeft beide Vis-
serskinderen breed opgezet, ge-
bruikmakend van strakke con-
touren, waarbinnen de kleuren
in elkaar overvloeien. Grijze en
rode tinten overheersen, met
brede "inkt-achtige toetsen. Het
werk uit de jaren dertig daaren-
tegen is veel blonder en tonaler.
De manier waarop de schaduw-
partijen van de Visserskinderen

zijn geschilderd tref je ook bij de
Malle Babbe aan."

" Pieter Biesboer, conservator van het Frans Halsmuseum

" Mulat van Frans Hals, te zien tijdens de overzichtsexpo-
sitie.

Brassbandfestival

Renato Meli
beste solist

UTRECHT - Met een flitsende
uitvoering van Fantasy for Euf-
honium van Philip Sparke, won
Renato Mcli uit Berg en Terblijt
met brassband Limburg de solis-
tenwedstrijd van het nationaal
brassbandfestival, dat afgelopen
weekeinde voor de zesde keer
werd gehouden in het Jaarbeurs
Congrescentrum in Utrecht. Het
was een onderhoudend en afwis-
selingsrijk festival, waar de deel-
nemende bands een vrij-keuze-
programma speelden, binnen
een tijdslimiet van 25 minuten.
Brassband Limburg gaf naast
het soloconcert, een uitvoering
van Excalibur van Jan van der
Roost en behaalde daarmee een
zevende plaats.

Twijfel
Daar komt nog eens bij, aldus
Biesboer, dat het landschap in de
achtergrond van de kinderpor-
tretten en de kleuren waarin dit
is geschilderd aansluiten bij het
soort landschap dat in de jaren
vijftig van de zeventiende eeuw
door schilders als Jan Wouwer-
man en Guillaume du Bois werd
gemaakt.
Frans Hals moet gedurende zijn
leven een aanzienlijk aantal por-
tretten van Visserskinderen heb-
ben gemaakt. Slechts een klein
deel van deze voor Hals' tijd
unieke reeks is bewaard geble-
ven. Een groot probleem is dat
van de Visserskinderen die op de
expositie te zien zijn door som-
mige experts de authenticiteit
wordt betwijfeld. Vooral de losse
manier waarop de penseelstre-
ken zijn aangebracht brengt met
name de Duitse Hals-kenner
Claus Grimm tot de opvatting
dat het Vissersmeisje en de Vis-
sersjongen niet door Hals, maar
door een andere 17de eeuwse
meester zijn vervaardigd.
Steekt Biesboer niet zijn nek uit
door te sleutelen aan de datering
van juist deze twee werken?
„Nee, ik denk het niet", ant-
woordt de Haarlemse conserva-
tor. „Je moet goed in de gaten
houden dat Hals in de laatste fase
van zijn loopbaan anders schil-
derde dan aan het begin, name-
lijk veel schetsmatiger. Hij con-
centreerde zich op de expressie
van het gezichten de handen, die
hij met enkele trefzekere pen-
seelstreken wist aan te duiden."

kunst/videospoor

Overzichtstentoonstelling van Oude Nederlandse Meester

Frans Halsmuseum
steekt z'n nek uit

HAARLEM - Tijdens de
Haarlemse overzichtsexpo-
sitie van werken van Frans
Hals doorbreekt het Frans
Halsmuseum de gangbare
en algemeen geaccepteerde
chronologie waarin Hals
zijn werken zou hebben ver-
vaardigd. Het gaat slechts
om twee werken, maar voor
een juistbegrip van wat de
schilder daadwerkelijk zelf
zou hebben geschilderd, is
die tijdsvolgorde van groot
belang. De actievan het mu-
seum is kunsthistorisch ge-
zien 'behoorlijk gewaagd.

Pieter Biesboer, conservator
Oude Kunst van het Frans Hals-
museum heeft zijn nek uitgesto-
ken en twee schilderijen, het Vis-
sersmeisje en de Vissersjongen,
een nieuwe datering gegeven.
Begeeft de conservator zich nu
niet op glad ijs? „Ach, aan de ene
kant wel, maar eigenlijk ook
weer niet... Medio maart op het
Frans Hals-symposium in Lon-
den heb ik temidden van vakge-
noten mijn ideeën te berde ge-
bracht. Ik hebtoen veel bijval ge-
had. Dus wat dat betreft, nee, ik
maak me niet ongerust."

Eindelijk hangen dus de schilde-
rijen van de langverwachte
Frans Hals-tentoonstelling op de
plaats waar ze historisch gezien
thuishoren: in het museum dat
naar de 17de eeuwse meester ge-
noemd is, in de stad waar Hals
woonde en werkte. Door de doe-
ken met de Visserskinderen an-
ders te dateren heeft de conser-
vator gesleuteldaan de chronolo-
gische volgorde waarin de schil-
derijen zijn tentoongesteld. De
volgorde verschilt nu van de ex-
positie zoals die in Washington
en Londen te zien was. Ook het
portret van Malle Babbe wil de
conservator een nieuw geboorte-
jaar geven, maar dit schilderij is
helaas niet in Haarlem te bezich-
tigen.

Evolutie
De Haarlemse conservator wil
zijn visie graag in een breed
kunsthistorisch verband plaat-
sen. Hij wijst er op dat een aantal
andere grote schilders, zoals Ti-
tiaan, Tintoretto, Rembrandt en
De la Croix, een enigszins verge-
lijkbare ontwikkeling hebben
ondergaan.
De Frans Hals-expositie loopt tot
en met 22 juli. Frans Halsmu-
seum, Groot Heiligland 62, tel.
023-319180.

Wim de Wagt

recept

Kotelet à la
bonne femme
Benodigdheden voor 4 personen: 5
kalfskoteletten van 150 a 200 g, 80 g'
boter, 4 middelgrote aardappelen,
100 g gerookt ontbijtspek, 250 g
champignons, 2 grote uien, peper &
zout.
De koteletten bestrooien met zout
& peper. Eventueel iets nootmus-

kaat. In braadboter zachtjes en op
niet te hoog vuur in 10-15 minuten,
afhankelijk van de dikte van het
vlees, rosé bakken. Vlees uit pan ne-
men en warm houden. In braad-
vocht spek en uien fruiten. De
champignons in vieren snijden en
blancheren en de in blokjes gesne-
den aardappelen, eveneens geblan-
cheerd, aan ui en spek toevoegen.
Even aanbakken en naast de kote-
letten serveren. Serveer hier als

groente bij een mengsel van do-
perwtjes en wortel, gegarneerd met
gehakte peterselie en een klontje
echte boter. Let er vooral op dat de
kotelet niet te gaar wordt. Mager
kalfsvlees wordt bij te lang bereiden
snel droog en stug. Het vlees moet
echt rosé van binnen zijn.
TIP: Dit is ook van toepassing op
varkenskoteletten.

hub meijer

MAANDAG
BLACK NARCISSUS (1946-GB)
15.05-16.40 uur - 95 min - Nederland 1

In het hoge afgelegen Himalaya-ge-
bergte moet door een aantal nonnen
een missiepost gesticht worden in een
voormalig harempaleis...

THE KARATE KID (1984-VS)
19.55-22.00 uur- 125 min - Nederland 1

Daniël is verhuisd naar Californië en
wordt daar voortdurend gepest door zijn
nieuwe schoolgenoten, die samen een
karate-bende vormen.

DIE FRAULEIN VON DAMALS (D)

22.10-23.50 uur - 100 min - Veronique
De Duitse professor Peter Warren keert
na 25 jaar terug naar Hamburg. Hij wil
het verleden nog eens terug halen...

DINSDAG
PROTOTYPE (1983-VS)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Professor Forrester heeft een robot ge-
bouwd die uiterlijk en in zijn gedrag nau-
welijks te onderscheiden is van een
mens. Forrester werkte in opdracht van
het ministerie van Defensie...

MIDWAY(I976-VS)
20.25-22.40 - 135 min - Veronique

Tokio is zojuist gebombardeerd door de
Amerikanen. De Japanners willen 'Mid-
way', de belangrijkste basis van de
Amerikanen in de Pacific, overmeeste-
ren...

WOENSDAG

PRINCESS KATE (AUSTR)

16.00-17.30 uur - 90 min - BRT 1
Jeugdfilm uit de reeks 'Touch the Sun'
van George Oglivie. Met Justin Clarke.

OF HUMAN BONDAGE (1934-VS)
16.55-18.20 uur - 85 min - Nederland 2

Een romantische film die handelt over
de liefde tussen een eenvoudig serveer-
stertje en een Engelse heer...

ALICE DOESN'T LIVE HERE ANYMORE
(1974-VS)
21.55-23.50 uur - 115 min - Veronique

Met haar zoon en zonder geld blijft een
vrouw achter en gaat op zoek naar een
beetje geluk...

VAN GELUK GESPROKEN (1987-NED)
21.55-23.35 uur - 100 min - Nederland 2

De bewoners van een typisch Amster-
dams bovenhuis in een volksbuurt ma-
ken in hun streven naar geluk dolkomi-
sche en dieptragische momenten mee...

DONDERDAG
TERMS OF ENDEARMENT (1983-VS)
20.27-22.35 uur - 128 min - Nederland 2

Moeder Aurora is het niet eens met de
keuze van de man, waarmee haar doch-
ter Emma wil trouwen...

PLENTY (1985-VS)

20.50-22.50 uur - 120 min - BRT 2
De Britse Susan Traberne is actief in het
verzet. Ze ontmoet een zekere Lazar en
beleeft een 24 uur durende passie...

THE BURNING BED (1984-VS)
23.10-00.40 uur - 90 min - Duitsland 2

Francine Hughes overgiet het bed waar-
op haar man nog slaapt met bezine en
steekt het in brand. Zij verlaat met haar
kinderen het huis en geeft zich aan bij
de politie...

VRIJDAG
A MATTER OF LIFE AND DEATH
(1946-VS)
15.45-17.30uur- 105 min - Nederland 1

De hersenen van piloot Carter, die bij
een sprong uit zijn vliegtuig beschoten
is, zijn zo ernstig beschadigd dat hij
denkt al dood te zijn...

THE BIG FIX(1978-VS)

20.00-21.45 uur - 105 min - BRT 1
Moses Wine, industrieel detective is ge-
scheiden. Hij gaat helemaal uit zijn bol
als hij zijn vroegere vlam Lila weer te-
genkomt...

NIGHTMARE AT BITTER CREEK
(198&-VS)
23.00-00.40 uur - 100 min - Veronique

Op trektocht door de bergen stuiten vier
vrouwen per ongeiuk op een geheime
schuilplaats van een groep neo-nazi's.

HUSH...HUSH, SWEET CHARLOTTE
(1965-VS)
23.50-02.00 uur - 130 min - Duitsland 1

Charlotte leeft met haar duistere herin-
neringen in een herenhuis. Volgens de
dorpsbewoners is zij een gekke moor-
denares...

videospoor
Maandag 28 mei tot en met maan-
dag 4 juni 1990
(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZATERDAG

ONASSIS (USA) - deel 1
20.00-21.35 uur - 95 min - BRT 1

Het levensverhaal van Aristoteles On
assis. Deel 2 volgt zondag 3 juni.

GATOR (1976-USA)
22.05-23.50 uur - 105 min - Duitsland 1

Gator McKluskey, een illegale whis-
keystoker, is nog maar net weer op vrije
voeten als FBI-agent Irving Greenfield
met een grote politiemacht jachtop hem
maakt.

SILVERADO (1985-USA)
22.20-00.35 - 135 min - Veronique

Twee zwervers, Paden en Emmett, zijn
op weg naar Silverado. Onderweg ont-
moeten ze Emmett's broer en Mal, een
cowboy die strijd voert om zijn ouderlijk
huis te redden. Eenmaal aangekomen
in Silverado worden ze geconfronteerd
met de corrupte sheriff Cob.

BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA
(1986-USA)
22.40-00.25 uur - 105 min - Nederland 2

Vrachtwagenchauffeur Jack Burton
raakt verzeild in de mysterieuze en ma-
gische wereld van Chinatown.

LANCELOT AND GUINEVERE (1963-GB)

23.50-01.45 uur - 115 min - Duitsland 1
Lancelot, een ridder van de ronde tafel,
is al lang verliefd op Guinevere, de
vrouw van zijn vorst.

THE BEASTMASTER (1982-USA)
00.25-02.20 uur - 115 min - Nederland 2

In het dorp Aruk leven heksen die een
vat met magische vloeistof bewaken. Ze
voorspellen een boosaardige hoge-
priester dat hij zal sterven als hij in aan-
raking zal komen met de nog ongeboren
zoon van koning Zed.

ZONDAG
THE FLIGHT OF THE PH0EN'
(1966-USA)
19.41-22.03 uur- 142 min - Neder!»"

Een vliegtuig komt onverwachts injl
zandstorm terecht en wordt gedw°2
een noodlandingte maken. Als ze
op de grond staan blijkt het toestel
lijk gehavend te zijn.

MOONRAKER (1979-GB)
20.15-22.20 uur - 125 min - Duits!»*

James Bond wordt ingeschakeld'
ruimtevaartindustrieel Hugo Drax o
de wereldbevolking uit te roeien.

BREAKFAST AT TIFFANY'S (1960-^
23.05-00.55 uur - 110 min - Duits!»1"1

Een playgirl, die houdt van feeste"
welgestelde heren, wordt verlieW
een arme schrijver.

MAANDAG
JOAO EN HET MES (1972-NED)
16.25-17.55 uur-90 min-BRT 1

De geschiedenis van een meisje "'Braziliaanse binnenlanden.

HEARTBURN (1986-USA)

20.17-22.04 uur - 107 min - Nederl»11

Rachel. Samstat ontmoet de jou^
Mark Forman op een trouwerij. Ze ,
den al snel verliefd en besluiten z»y
gaan trouwen. Al snel echter bliJK ~
Mark verliefd is geworden op een »
re vrouw.

THE FATHER CLEMENTS STON
(1987-USA)
20.25-22.00 uur - 95 min - Nedert»"^.

Parochie-pastoor Clements adop j.

de rebelse tiener Joey. De ogen v» j
parochie en de kerkleiding zijn nau
tend op hen gericht...

Oplossing van zaterdag. ■ 7 #'Horizontaal: 1. band; 4. achterover, '-a
nuw-pijn; 8. ai-trap; 11. honden-baa"'^kamp; 13. vlegel; 14. dag-koers; I<>-
mei-bed; 20. Edison; 22. (I)eeuw; 2* $
ter-zoet; 25. portie(r); 26. edel-smiO'
beddekwast; 28. erts (rest).

Verticaal: 1. ape-kool; 3. deugd ’ j
heugt); 4. alpe.n-club; 5. (vet)ertaan.
Edammer; 8. naald; 10. Tok-i-o; "-\
ren-est; 17. ere-loge; 18. eiwit; 19- °21. ovenist; 23. bleek; 24. zus-je.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. Europeaan; 4. dwaas; 7.
vijandschap; 8. hetzelfde (Latijn); 10. lof-
dicht; 12. Engels biersoort; 13. vernieu-
wing van oude huizen; 16. bijwoord; 17.
kleverige stof; 18. loofboom; 19. vogel; 20.
vizierlijn v.e. verrekijker; 22. moerasvogel;
23. hoewel; 25. Russisch muziekinstru-
ment; 28. opvoeder van Samuel; 29. huis-
bedekking; 30. vreemde titel; 32. eenmaal;
33. buitendijks land; 34. keurig.

Verticaal: 1. onbepaald vnw.; 2. vo°% k
3. muzieknoot; 4. muzieknoot; 5. »°. (; \
als aanvulling op de wet; 6. öloern^
ploegsnede; 9. vogel; 11. werkpak- ü
zangspel; 15. welpenleidster; 20. i°°[Lb «
Adam; 21. grote ontvangkamer; 23. h
europese plant; 24. traag; 26. <tal. 32munt; 27. denkbeeld; 31. titel (afk''
voegwoord.
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Simons: binnen twee maandenplan ont problemen op te lossen

Aanpak knelpunten
in gezondheidszorg

Van onze parlementaire redactie

3. ?EN HAAG - Staatssecretaris Simons nodigt vandaag de par-
IJen in de gezondheidszorg uit voor een gesprek over deknel-

<ji P u«ten die er bestaan ten aanzien van de werkdruk in zieken-
en '^zen en instellingen. Binnen twee maanden wil hij met een
> [7« komen om die problemen opte lossen. Daarvoor heeft hij

* 11?1en met 1994 een bedrag van 2,2 miljard gulden beschikbaar.
an het kabinet heeft Simons toestemming gekregen om een

i^eelte van dit bedrag, namelijk 550 miljoen gulden dievoor
■ 01 génd jaar was bestemd, al dit jaar te besteden.o>-"u jdtti was uesiemu, ai <_

Voj^ht blijken dat de financiën niet
verj °er>de zijn om de werkdruk te
het ?gen> dan ben ik deeerste die bij
a|(j abinet meer geld zal vragen,"
§e, staatssecretaris van Volks-
de °ndheid het afgelopen weekein-

S neeft vanaf 1 januarivan dit
s.hiuu u miljoen gulden extra be-
van *baar gesteld voor het opvullen
af w vvv vacatures. Hij vroeg zich
'let h 1er met dat &eld is gebeurd.
ko m gezondheidszorg wil hij de
Éen 6ric*e wekën de knelpunten op
Hij iIJ zetten en prioriteiten stellen.
J~enkt dat in de eerste plaats de

werkdruk in de verpleegtehuizen
verminderd moet worden.

'Grens bereikt'
Over de acties die de verpleegkun-
digen voeren, zei hij dat de grens is
bereikt als daardoor schade voor de
patiënten ontstaat. Simons hoopt
dat de verschillende groeperingen
in de gezondheidszorg zullen in-
gaan op zijn uitnodiging gezamen-
lijk plannen op te stellen om zo snel
mogelijk uit de problemen te ko-
men. „Het geld is ervoor. Als we met
elkaar goede plannen kunnen op-
zetten, betekent dat de komende ja-
ren enkele duizenden extra banen
in de gezondheidszorg."

De staatssecretaris zei het onverant-
woord te vinden dat de werkers in
de gezondheidszorg nu 'een presti-
geslag leveren om 130 miljoen gul-
den meer voor de verlaging van de
werkdruk, terwijl een gigantisch be-
dragvan 2,2 miljard gulden nog niet
is besteed.
CNV-voorzitter Henk Hofstede
heeft gewaarschuwd dat zijn vak-
centrale niet zal deelnemen aan het
voorjaarsoverleg tussen kabinet ensociale partners als het kabinet niet
de eerste stap zet om te problemen
in de gezondheidszorg op te lossenHofstede vindt het hoog tijd dat deregeringsfracties CDA en PvdAstaatssecretaris Simons op het
matje roepen.

Hofstede vindt dat de NationaleZiekenhuis Raad snel de eerste stap
moet nemen om tot een goede CAO
voor het verplegend- en verzorgend
personeel te komen. Mocht het ka-
binet bezwaren maken tegen een
dergelijke CAO omdat de kosten
groter zijn dan de ruimte die daar-
voor beschikbaar is, dan zal het
CNV niet aarzelen een klacht in te
dienen bij de Internationale Ar-
beids Organisatie in Genève.
De FNV deelt de bezorgdheid van
het CNV, maar wil nog geen ver-
band leggen tussen een oplossing
van het conflict en de deelname aan
het voorjaarsoverleg.

Aardbeving in
gebied rond
Frankfurt

bliek kKFURT " In de Bondsrepu-
bj cd neeft zich zaterdag in het ge-
van ,r°nd Franfurt, in het midden
vin_r bondsrepubliek, een aardbe-
Vanë voorgedaan met een kracht
W, Richter. Politie en brand-
teiei" werden gebombardeerd met
die ntJes van bezorgde burgers
6n „Vertelden dat vloeren schudden<ï e : e^viezen rinkelden. Echte scha-
de f ot nu toe niet gemeld.
hieirt!ving begon om 13.45 uur en
<Wt

Uen seconden aan. Op dat mo-
sen Waren in Frankfurt veel men-
uet (j^ekeind-boodschappen aan
gen j °en- °e politie zei dat sommi-
feticj paniek de straat op waren ge-
Het ó ■len p^Smografisch station in Keu"
V{ ," km ter» noorden van Frank-
tus ' Zei dat de kracht van de beving

s*erk de 3,5 en 3,6 Richter lag, 'niet
Schartëenoeg om noemenswaardige
Wu G aan te richten. Professor
Vl " Anorr>er van de station, dat
vïtl j^'tmaakt van de universiteit
ke ij eulen, verklaarde dat dergelij-
ke) te bevingen zelden verder
ter tf1} gevoeld dan over 50 kilome-
%\ in u ePicentrum lag waarschijn-
bij Rv et gebiedRhein-Main, dicht-

'rankfurt, zei hij.

Colombianen naar
stembus ondanks
dreigend geweld

BOGOTA - Miljoenen Colombianen
hebben gisteren dreigementen van
terroristen in de wind geslagen en
zijn naar de stembus gegaanom een
nieuwe president te kiezen. Bij ge-
welddadig optreden van guerrilla-
strijders raakten zaterdagnacht en
gistermorgen vroeg in afgelegen
dorpjes vier politieagenten gewond.
Zeven politiemannen werden als
vermist opgegeven.

Onder het waakzaam oog van

scherpschutters van het Colom-
biaanse leger konden zelfs vrouwen
met baby's op de arm in de hoofd-
stad Bogota hun stem uitbrengen
op een van de 12 presidentskandi-
daten. Drie andere kandidaten heb-
ben hun verkiezingscampagne niet
overleefd. De 43-jarige Cesar Gavi-
ria, de kandidaat van de regerende
Liberale Partij, diebeloofd heeft dat
hij de strijd tegen de drugkartels zal
voortzetten, wordt gezien als de
grootste kanshebber op de overwin-
ning.

De Colombianen stemden gisteren
ook over het wel of niet instellen
van een nationale assemblee, het-
geen een wijziging zou betekenen
van Colombia's 104 jaaroude grond-
wet. De nieuwe president zou moe-
ten aanwijzen welke politieke par-
tijen en andere groeperingen de le-
den van de assemblee mogen aan-
wijzen. Het nieuwe orgaan zou onaf-
hankelijk moeten opereren van het
bestaande congres en is volgens
voorstanders bedoeld om een einde
te maken aan de greep van de bo-
venklasse op de politiek in Colom-
bia.

In de hoofdstad waren scherpschut-
ters van politie en leger op daken
van gebouwen in de buurt van
stembureaus gestationeerd. De Co-
lombiaanse regering had enkele da-
gen geleden al een gewapende
macht van 232.000 man op de been
gebracht om terroristische aansla-
gen' tijdens de verkiezingen te voor-
komen.

"Een dag voor
de verkiezin-
gen rolde de
Colombiaanse
politie een ben-
de op, die ver-
antwoordelijk
wordt gesteld
voor de laatste
serie bomau-
to's in de hoofd-
stad Bogota.
Onder de zes
arrestanten,
die niet minder
dan 1.110 kilo
dynamiet
(foto) hadden'
klaarliggen
voor nieuwe
aanslagen, be-
vindt zich ook
een sergeant
van de Colom-
biaanse lucht-
macht.

binnen/buitenland

'Hemelvaartsweekeinde'
trok miljoen toeristen

_nd'
d j

Van onze Haagse redactie
QEN HAAG - Het afgelopen lange 'Hemel-
Vaartsweekeinde' hebben ruim een miljoen
buitenlandse toeristen een bezoek van een of
twee dragen aan ons land gebracht. Volgens
het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT)
?Un dat er 150.000 meer dan was verwacht.
°ok de Nederlanders zelf trokken er dank zij
het mooie weer in eigen land massaal op uit:
10.000 namen een korte binnenlandse va-

kantie, zo maakte het NBT gisteren bekend

Vooral de campings hebben van het toeristi-
sche top-weekeinde geprofiteerd; bungalow-
parken en hotels waren redelijk tot goed be-
zet. In Amsterdam waren al voor het week-
eindealleen nog maar kamers vrij in de duur-
dere hotels.

De meeste belangstelling van de toeristen

ging uit naar de attractieparken en dierentui-
nen. Die kregen het afgelopen weekeinde
meer bezoekers te verwerken dan vorig jaar
met Hemelvaart of de afgelopen paasdagen.
Voor de expositie in het Van Gogh-museum
in Amsterdam was zoveel belangstelling, dat
het bordje 'uitverkocht' moest worden opge-
hangen. Niet alle attractieparken en dieren-
tuinen konden gisteren al aangeven hoeveel
bezoekers er in het weekeinde waren ge-
weest

De grote stroom toeristen heeft voor veel
drukte op de wegen gezorgd. Woensdag al
ontstonden in de avondspits grote files: om
halfzes waren er 28 files met een totale lengte
van meer dan 170 kilometer. Gisteren aan het
eind van de middag was het weer druk op de
wegen toen de grote stroom toeristen huis-
waarts keerde.

Veel vrouwen en kinderen onder slachtoffers
Tientallen doden bij
onlusten in Pakistan
KARACHI - Bij politieke en etni-
sche onlusten zijn in de Pakistaane
steden Hyderabad en Karachi het
afgelopen weekeinde tientallen
mensen gedood en honderden ge-
wond geraakt. Nadat de politie za-
terdag in Hyderabad honderden
vrouwen en kinderen verwond had
die protesteerden tegen het uit-
gaansverbod, waardoor zij al vier
dagen geen voedsel en water had-
den kunnen inslaan, sloeg gisteren
in zowel Hyderabad als Karachi de
vlam in de pan.

In Hyderabad kwamen gisteren vol-
gens ooggetuigen en ziekenhuizen
35 vrouwen en kinderen om het le-
ven toen zij demonstreerden tegen
de gewelddadigheden van de dag
ervoor. In sommige delen van deze
stad van een miljoen inwoners
heerst al sinds 14 mei een uitgaans-
verbod vanwege de botsingen tus-
sen de oppositiepartij Mojahir
(MQM), die haar aanhang heeft on-
der de uit India gevluchte moslims,
en aanhangers van de partij van pre-
mier Benazir Bhutto, de Pakistaan-
se Volkspartij (PPP).
In Karachi kwam het gisteren tot
heftige ongeregeldheden. Gemas-

kerde mannen openden het vuur op
voorbijgangers en staken autobus-
sen in brand.

Rechtse blanken verwerpen hervormingen

Massaal protest
tegen De Klerk

Van correspondent
PRETORIA - Ongeveer 50.000 con-
servatieve blanke Zuidafrikanen
hebben zaterdag in Pretoria gepro-
testeerd tegen het hervormingsbe-
leid van president Frederik de
Klerk. Aan de voet van het Voor-
trekkersmonument, het heiligdom
van de Afrikaners even buiten de
hoofdstad Pretoria, legden zij een
eed af om te 'heroveren wat de rege-
ring ten onrechte heeft weggege-
ven.
Het was de grootste blanke politie-
ke manifestatie sinds jaren, maar de
opkomst moet de organiserende
Konservatieve Partij (XP) zijn te-
gengevallen: gerekend was op
100.000 man. Ze waren uit alle delen
van het land naar het Pretoria ge-
trokken om hun geloof in de klas-
siekeapartheid te belijden.

Op de spandoeken viel te lezen dat

de 'Derde vrijheidsoorlog is begon-
nen' en dat het 'Blanke beest los is.
Er werd met vlaggen gezwaaid van
de oude Boerenrepublieken. Oranje
Vrijstaat en Transvaal, een défilé
van Boerencommando's te paard
trok voorbij en er werden onder be-
geleiding van een dreunend orgel
stichtelijke en traditionele liederen
gezongen.
De rede van KP-leider Andries

Treurnicht, de 'leeuw van Water-
berg', was het hoogtepunt van de
zorgvuldig geregisseerde betoog-
dag. Het beleid van De Klerk leidt
onherroepelijk tot 'strijd tussen
blank en zwart om het voortbestaan
en de macht'; het ANC is een 'ter-
reurorganisatie' en de XP zal in haar
strijd voor de 'vrijheid van het volk
in zijn vaderland' van geen opgeven
weten, aldus Treurnicht.

Eerder op de dag was president Fre-
derik de Klerk door een paar dui-
zend aanhangers en vrijwel het vol-
ledige kabinet op de luchthaven van
Johannesburg, Jan Smuts als een
held ingehaald. De Klerk keerde te-
rug van een triomftocht door negen
Europese landen. In een korte toe-
spraak zei De Klerk dat 'Zuid-Afri-
ka de wereld weer recht in de ogen
kan kijken.

Spanning
De spanning inKarachi steeg zater-
dagavond al toen Mojahirs uit angst
voor de gewelddadigheden in Hyde-
rabad hun toevlucht zochten tot de
grootste stad van het land. Bij ver-
schillende incidenten vonden min-
stens 15 mensen de dood en vielen
er minstens twintig zwaargewon-
den. Gisteravond patrouilleerden
soldaten en paramilitaire troepen
door de straten van Karachi.

De Pakistaanse president Ghulam
Ishaq Khan heeft, blijkens een offi-
ciële verklaring, contact opgeno-
men met premierBhutto en de rege-
ring van de provincie Sind, waaron-
der Karachi en Hyderabad vallen.
Er zouden 'direct maatregelen' wor-
den genomen om burgers 'zonder
onderscheid' te beschermen.

Grafsehenner
Israël krijgt
drie jaar cel

JERUZALEM- Een Israëliër is gis-
teren door rechtbank in Haïfa ver-
oordeeld tot drie jaar gevangenis-
straf plus een jaar voorwaardelijk
wegens het schenden van 300 jood-
se graven en het uiten van anti-se:
mitische leuzen. De rechtbank gaf
David Goldner, een 41-iarige voor-
malige computerdeskundige, de
maximale straf voor vandalisme en
grafschennis.

Goldner, die zelf joods is, heeft toe-
geven dat hij de graven op drie be-
graafplaatsen in Haïfa heeft beklad
met leuzen als 'verbrand de joden',
na de schending van joodse graven
in het Zuidfranse Carpentras, eer-
der deze maand. Hij zei met zijn
daad de waakzaamheid te hebben
willen vergroten en de joden te heb-
ben willen 'binden in hun strijd te-
gen Arabische en anti-semitische
bedreigingen.

Gorbatsjov
verwacht op top
grote onenigheid
over Duitsland

WASHINGTON - Sovjet-leider Mi-
chail Gorbatsjov verwacht dat de
vraag of een herenigd Duitsland lid
moet zijn van de NAVO tot een be-
langrijk meningsverschil met presi-
dent Bush zal leiden tijdens de top
tussen de twee leiders, later deze
week. In een interview met het
Amerikaanse weekblad Time zegt
Gorbatsjov te hopen dat de top in
Washington de standpunten van de
twee supermachten over Duitsland
dichterbij zal brengen. Maar hij
maakt tegelijk duidelijk zelf niet te
zullen wijken.

Vrijdag liet Gorbatsjov in Moskou
weten, dat de Sovjetunie honderd-
duizenden troepen in Oost-Duits-
land zal houden, en haar hele bena-
dering van ontwapeningsvraag-
stukken zal wijzigen, als een ver-
enigd Duitsland lid van de NAVO
zou worden.
In het interview met Time noemt
Gorbatsjov 'het Amerikaanse sce-
nario' van een NAVO, inclusief
Duitsland, als garantie voor behoud
van de vrede in Europa 'niet se-
rieus'

„Ons wordt verteld dat derol van de
NAVO geheel positief zal zijn, en
zelfs het belang van de Sovjetunie
zal dienen. Maar voor onze mensen
heeft de NAVO met deKoude Oor-
log te maken. Deze organisatie werd
opgericht om vijandig tegenover de
Sovjetunie te zijn," aldus Gorbats-
jov in Time.
De Amerikaanse minister Baker
(Buitenlandse Zaken) reageerde
gisteren tijdens een tv-interview op
de uitspraken van Gorbatsjov door
te zeggen, dat alle Westerse, landen
en drie Warschaupact-landen willen
dat een verenigd Duitsland lid van
de NAVO is.

Baker liet er geen misverstanden
over bestaan, dat van de Verenigde
Staten in ieder geval geen conces-
sies te verwachten zijn.

Steun
De Klerk kreeg steun van ANC-lei-
der Nelson Mandela tijdens een
door 60.000 aanhangers bezochte
ANC-bijeenkomst in het woonoord
Atteridgeville bij Pretoria. Hij riep
de blanken in Zuid-Afrika op de
hervormingen van de president te
steunen en noemde Treurnicht een
'onheilsprofeet' die de 'blanken wil
ophitsen tegen de vredesinitiatie-
ven van het ANC en de regering.

Partij
Afgevaardigden uit meer dan
130 steden van de Sovjetunie
zijn zaterdag bijeengekomen
voor de oprichting van een 'be-
wust anti-communistische' De-
mocratische Partij van Rus-
land. Nikolaj Tvarkin, afge-
vaardigde in de Opperste Sov-
jet (parlement) en voorzitter
van het organisatiecomité van
de nieuwepartij, verklaarde dat
het invoeren van een meerpar-
tijenstelsel en een 'vrije' markt-
economie de belangrijkste pro-
grammapunten van de DPR
zijn.

Smog
Meer dan 500 inwoners van
Athene zijn in het afgelopen
weekeinde in ziekenhuizen op-
genomen wegens ademhalings-
moeilijkheden en hartproble-
men als gevolg van de luchtver-
vuiling in de hoofdstad. Op za-
terdag werd de kritische grens
bereikt van 500 milligram stik-
stofdioxide per kubieke meter
lucht. Bij overschrijding hier-
van moeten volgens de wet
maatregelen genomen worden,
maar het ministerie van Milieu
liet het bij vrijblijvend advies
aan de Atheners om binnen te
blijven.

Eenwording
De Bondsrepubliek Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, Tsje-
choslowakije en Hongarije zijn
het erover eens dat de vorming
van een Duitse economische
unie voor alle vijf landen een
goede zaak is. Dit staat in een
verklaring die gisteren is uitge-
geven na afloop van overleg
van de ministers van Financiën
van de vijf. De ministers zeggen
verder het eenwordingsproces
niet te zien als een bedreiging
van de valutastabiliteit.

Geausescu
Nicu Ceausescu heeft zaterdag
de tegen hem ingebrachte be-
schuldiging van 'volkeren-
moord' tegengesproken. Voor
een militair tribunaal zei hij tij-
dens de omwenteling in de-
cember opdracht te hebben ge-
geven,- niet op de demonstran-
ten te schieten. In de stad Sibiu
begon zaterdag het proces te-
gen Nicu, de jongste zoon van
wijlen president Nicolae Ceau-
sescu. Tot aan de revolutie van
december was de 39-jarige Nicu
partijleider in Sibiu. Als hij
schuldig bevonden wordt aan
de aanklacht kan Ceausescu jr.
tot levenslange gevangenisstraf
veroordeeld worden.

Coalitie
De SPD en de CDU hebben za-
terdag een akkoord bereikt
over een grote coalitie in Oost-
Berlijn. Na meer dan veertig
jaar communistisch bewind
krijgt de hoofdstad van de
DDR een rood-zwart bestuur
dat haast wil maken met de sa-
menvoeging met West-Berlijn.
Een plaatselijke topman van de
CDU, Wolfgang Sparing, zei dat
de gemeenteraad woensdag de
leider van de SPD, Tino
Schwierzina, tot burgemeester
van Oost-Berlijn kiest.

Pax Christi
De Belg Godfried Darmeels,
aartsbisschop van Mechelen-
Brussel, is zaterdag gekozen tot
nieuwe president van de inter-
nationale katholieke vredesbe-
weging Pax Christi. Dat ge-
beurde tijdens de tweejaarlijk-
se vergadering van de interna-
tionale bestuursraad van Pax
Christi _ in de Oostenrijkse
hoofdstad Wenen.

Geannuleerd
De KLM heeft alle vluchten
voor vandaag vanaf Schiphol,
Rotterdam en Eindhoven naar
Parijs geannuleerd. Dit in ver-
band met acties bij de Franse
luchtverkeersleiders. De acties
treffen volgens een woordvoer-
der vooral het luchtverkeervan
en naar de internationale lucht-
haven Charles de Gaulle. De
KLM verwacht dat de acties
geen nadelige gevolgen zullen
hebben voor het luchtverkeer
dat over Frankrijk heen gaal.

punt Uit
Explosie

Zeker zes personen zijn zater-
dag om het leven gekomen bij
een explosie in een chemische
fabriek in de Japanse hoofd-
stad Tokio. Volgens hetJapa-
nse persbureau KNS raakten 19
personen gewond. De oorzaak
van de explosie is nog niet dui-
delijk. Op de Japanse televisie
werden drie brandende fa-
brieksgebouwen getoond.

Aids Memorial
Zon 1500 mensen hebben vol-
gens een schatting van de orga-
nisatoren zaterdag deelgeno-
men aan de vijfde Aids Memo-
rial Day in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam. De hoofdstad was
één van de 200 steden over de
hele wereld waar de slachtof-
fers van deziekte Aids zijn her-
dacht. Het doel van de bijeen-
komst was solidariteit tonen
met iedereen die te maken
heeft met Aids, en om de men-
sen te herdenken die door Aids
zijn gestorven.

l^^ (ADVERTENTIE)

Morgenavond in het
Holland Casino Valkenburg!

êLt GRANDEFÊTE
jlmM DES AMIS

La '^mÊAW^M feest in het Holland Casino

Het wordt bij ons dan extra
mÊmmmÉmmW wÈ gezellig, let u maar eens op:

____S_Mr^^^§__!

" Gratis preuvenemintje met een

" Uitvoerige speluitleg met ItAj^fl WmmWW^tattraktieve prijzen. ffl&^2 ' Ê" Gezellig entertainment en Wmt*tÊ f M.
muzikale omlijsting. l^ÊÊkw /ËIÈBSt

Dat wordt dus gegarandeerd 'n fijn avondje uit! Zien wij u?
Korrekte kleding, een geldig legitimatiebewijs en een minimum leeftijd van

■ | 18 jaar vereist.
rTULLAINIJ Telefoon 04406-15550.
\\ S 1 N O Geopend van 14.00-02.00 uur

»« i«i» b u r _ Holland Casino Valkenburg, Odapark

jnde Holland Casino'skom jeogen tekort!
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Eerste 'vrije' verkiezingen in dertig jaar

Burmaanse oppositie
eist stembuszege op
Van onze correspondent

RANGOON - De oppositie in Bur-
ma heeft gisteren gezegd dat ze af-
stevent op een grote overwinning in
de eerste parlementsverkiezingen
sinds dertig jaar waaraan verschei-
dene partijen mogen meedoen.
Vooral de oppositiepartij Nationale
Liga voor Democratie van mevrouw
Aung San Svv Kyi lijkt de grote fa-
voriet te zijn. De staatsradio meldde
dat de NLD volgens de eerste prog-
noses in het havendistrict van de
hoofdstad Rangoon 80 procent van
de stemmen had behaald.

De opkomst in Rangoon en in ande-
re grote steden was hoog, ondanks
het militaire machtsvertoon, de inti-
midatie en de arrestatie van leiders
van de oppositie. De aanhangers
van de oppositie gedroegen zich
rustig om de militairen, die in de
straten patrouilleerden, geen ex-
cuus te geven om gewapenderhand
in te grijpen.

Meer dan 2000 kandidaten van de
bijna 100 partijen streden voor de
485 zetels in het nieuwe parlement.
Van al die partijen behoren de Na-
tionale Eenheidspartij (NEP) en de
oppostiepartij, NLD, tot de best ge-
organiseerde partijen.

De oppositieleidster zelf was door
de militaire machthebbers gedis-
kwalificeerd voor deze verkiezin-
gen. Bovendien is zij al sinds julivo-
rig jaar onder huisarrest. De andere
leider van de NLD, generaalTin 00,
zit al maanden vast.

Het leger heeft verklaard, dat het
zich zal neerleggen bij de uitslag
van de verkiezingen. Generaal Saw
Maung, die twee jaar geleden via
een bloedige staatsgreep aan de
macht kwam, zei dat 'wij de macht
onmiddellijk zullen overdragen. Of
dat ook gebeurt, wordt door wester-
se diplomaten betwijfeld. Eerder
hadden de militaire machthebbers
verklaard, dat zij zich alleen in hun
kazernes zouden terugtrekken, als
er een nieuwe grondwet is. Maar dat
zal zeker twee tot driejaar in beslag
nemen.

Niet alleen in de hoofdstad had de
Nationale Liga de voorkeur van de
meeste kiezers, maar ook in de pro-
vincie, waar de mensen demonstra-
tief met boerenhoofdeksels, het
symbool van de NLD, naar de stem-
bus gingen. De definitieve uitslag
van de verkiezingen wordt pas mid-
den volgende maand verwacht.

Spoorwegstaking
werpt schaduw op
verkiezingen Polen

WARSCHAU - In Polen zijn gister-
ochtend de stembussen geopend
voor de eerste vrije gemeenteraads-
verkiezingen in 50 jaar, maar on-
danks dat kon de belangstellingvan
de kiezers bepaald niet verplette-
rend worden genoemd. Tegen drie
uur 's middags was in de meeste
kiesdistricten nog niet 30 procent
van de kiezers komen opdagen. Gis-
teren riepen de leiders van de acht
dagen oude spoorwegstaking op tot
uitbreiding van hun acties in het
hele land, uit protest tegen het eco-
nomische programma van de rege-
ring.

De actieleiders wezen zaterdag-
avond een oproep af van de leider
van Solidariteit Lech Walesa het
werk te hervatten. In een communi-
qué dat door Radio-Warschau werd
voorgelezen riepen zij op tot een na-
tionale waarschuwingsstaking van

anderhalf uur vandaag. Deze zou
worden gevolgd door een algemene
staking vanaf 18.00 uur op dinsdag.

De Polen moeten ruim 2.400 plaat-
stelijke gemeenteraden en 52.000
raadsleden kiezen (uit 147.000 kan-
didaten) die het bestuur moeten
overnemen van de staat in de Poolse
steden en dorpen. Er doen ongeveer

80 politieke partijen mee. De rege-
ring zegt dat de verkiezingen een
vreedzame revolutie zijn die de de-
mocratie dicht bij de bevolking
moet brengen, negen maanden na-
dat Solidariteit een einde maakte
aan het communistisch bewind in
het land.

De eerste resultaten zullen vandaag

worden bekendgemaakt, maai .
definitieve uitslag zal tot woens
op zich laten wachten, aldus de
tionale kiescommissie.

Bezuinigingen
De al acht dagen durende sp ~.,,
wegstaking dreigt echter een s ,

duw te werpen op de verkiezing
en uit te groeien tot protesten m a.hele land tegen de door het Inte
tionale Monetaire Fonds (IM* > gjt
steunde bezuinigingsbeleid- ■$
heeft geleid tot een dalingvan oe
komens met 30 procent en to
mende werkloosheid. Premier v
deusz Mazowiecki verklaarde .g|
dag dat hij zich door de staking e
zal laten weerhouden van een
zoek vandaag en morgen aan
Franse president Mitterrand m
rijs. .

. t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat heden,
geheel onverwacht, uit ons midden werd weggeno-
men, in de leeftijd van 62 jaar, mijn lieve man, onze
onvergetelijke vader en opa, schoonvader, broer,
schoonbroer, oom, neef en vriend

Hub Smeets
echtgenoot van

Antoinette van Reenen
Voerendaal: Anita en Stan

Snopkowski-Smeets
Eric en Sandra

Voerendaal: Mia en Arno van Dinther-Smeets
Veronique

Brunssum: Hub Smeets enLenie Schmitz
Dave

Hoensbroek: Jo en Nettie Smeets-Marell
Kirstin

Heerlerheide: Marcel en Patty Smeets-Curfs
Familie Smeets
Familie Van Reenen

25 mei 1990
Corr.adres: Borenburgstraat 8, 6367 TZ Voerendaal
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 30 mei
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Lau-
rentius te Voerendaal.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren is er vanaf
10.30 uur achter in de kerk. Avondwake is dinsdag
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in het mortuarium Kerkplein 43
te Voerendaal, alwaar bezoek mogelijk is van 18.00
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

In verband met een sterfgeval, zijn onze zaken

A&S PARKET
Bosehstraat 81, Maastricht

Benzenraderweg 69, Heerlen

KAPSALON MARISA
Keerberg 23, Voerendaal

woensdag 30 mei de hele dag gesloten

Wij betreuren het overlijden van

Hub Smeets
voormalig lid van onze vereniging.
Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte toe bij
dit verlies.

Leden en bestuur K.V. De Eendracht
Heerlen afd. 2

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van onze zeer ge-
waardeerde oud-medewerker

Hub Smeets
40 jaarwas Hub in ons bedrijf een stuwende kracht
en zijn enorme inzet en toewijding zullen steeds in
onze herinnering blijven.
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte
toe met dit voor hen zo zware verlies.

Familie en medewerkers
Frans Eurlings b.v.

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten
nemen van ons trouw lid dhr.

Hub Smeets
Hij was medeoprichter der vereniging en tevens ja-
ren onze nestor en toeverlaat.
Vol medeleven wensen wij de familie veel sterkte
toe.

De VogelvriendenKunrade

t
Nog midden in zijn leven, vol plannen voor zijn ge-
zin en werk, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze pap, schoonzoon, broer,
zwager, oom en neef

Hein Naebers
♦Hoensbroek 27-12-1942 tAmstenrade 25-5-1990

Amstenrade: Miep Naebers-Hendriks
Paul
Ralph
Familie Naebers
Familie Hendriks

6436 AP Amstenrade
Hommerter allee 35
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 30 mei
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van Amstenra-
de.
Bijeenkomst en gelegenheidtot schriftelijk condo-
leren in de kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

meubelstoffeerderij
Naebers

Donatusstraat 2A, 6361 TR Nuth
tot dinsdag 5 juni gesloten

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven datwerd getekenddoor goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft de Heer tot
Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in de leefijd van 80 jaar, mijn lieve vrouw,
moeder, schoonmoeder, groot-*en overgrootmoe-
der, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Sophie Kiepkowski
echtgenote van

Karl Ebler
Heerlen: K. Ebler
Heerlen: H. Meulenberg-Eblert

L. Meulenberg
Lia en Suzie
Familie Kiepkowski
Familie Ebler

6411 VJ HeerleN, 25 mei 1990
Eikenderweg 67
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 30 mei as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H Franciscus van Assisië te Heer-

', len-Laanderstraat, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, dinsdag 29 meiom 19.00uur in voornoemde pa-
rochiekerk.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar dievergeet je.
Het is jedikwijlszelf ontgaan,
je zegt: 'Ik ben wat moe',
maar op een keer, dan ben je
oa?i je laatste beetje toe.

We wisten dat hij niet lang meer bij ons zou zijn.
Toch hadden wij niet verwacht dat wij vandaag al
afscheid moesten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en fijne opa, goede
broer en zwager

Jan Freulings
onderscheiden met de eremedaille in zilver
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau

oud-stoottroeperLimburg
echtgenoot van

Fokje Freulings-Brinkman
Hij overleed op 71-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.

Sittard: Fokje Freulings-Brinkman
Sittard: Boukje en Wim

Dekkers-Freulings
Rianna en Niels

Veendam: Josen Marianne Freulings-Salden
Mieloe

Maastricht: Marianne en Philip
van Engelen-Freulings

6132 CT Sittard, 25 mei 1990
Blijdestein 58
De eucharistieviering zal worden gehouden op
woensdag 30 mei ,1990 om 14.Ü0 uur in de St.-Pe-
truskerk (de „grote kerk"), Kerkplein te Sittard-
Centrum, gevolgd door de crematie in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen, om 15.30
uur.
Bijeenkomst in voornoemdekerk, alwaar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur ach-
ter in de kerk.
Dinsdagavond om 19.00 uur avondmis ter intentie
van de overledene in bovengenoemde kerk.
Jan is opgebaard in de rouwkapel van het zieken-
huis te Sittard; bezoekuren dagelijks van 17.30 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Met grote droefheid gevenwij kennis dat heden uit
ons middenwerd weggenomen, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Catharina (Mia)
Brassé

* 19 oktober 1917 Wijnandsrade
t 26 mei 1990 Geleen

weduwevan

Harry de Klerk
Geleen: J. Hermans-de Klerk

J. Hermans
Geleen: N. de Klerk

K. Teuns
Hélène en Anton
Manon en Hugo
Anouk

Geleen: L. Schafer-de Klerk
K. Schafer
Igor en Brigitte
Rich

Geleen. H. de Klerk
L. deKlerk-Spee
Joëlle,Kai

Heemstede: H. Martens-de Klerk
H. Martens
Rogier, Martijn, Milou

Geleen, 26 mei 1990
Corr.adres: Molenstraat 70, 6161 CW Geleen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 30 mei om 11.00 uur in de dekena-
le kerk van de H. Augustinus te Geleen-Lutterade,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k.
begraafplaats St.-Augustinus aan de Groenseyker-
straat te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tijdens de avondmis van dinsdag 29 mei om 19.00
uur zal moeder bijzonder worden herdacht in voor-
noemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen, da-
gelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Heden overleed, tot onze droefheid, voorzien van
het h. sacrament der zieken, na een liefdevollever-
zorging in de verpleegkliniek Schuttershof te
Brunssum, in de leeftijd van 75 jaar, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante
en nicht

Anna Maria
Phelomina Snellen

weduwe van

Johannes Scheren
Sittard: Keetje en Andre Vliegen-Scheren

John, Freddy, Monique
Brunssum: t Jan en Annie Scheren-Maas

Jolanda, Maurice
Schinveld: Frits en Angelien Scheren-Brouns

Erwin, Esther
Schinveld: Ger en Pien Scheren-Otten .

Daniëlle, Mireille
Kerkrade: Roos en Albert Offermans-Scheren

Jean, Leon
Brunssum: Nico en Minie Scheren-Kempen

Patrick, Pascal
Schinveld: Annet en TheoKönings-Scheren

Chantal
Schinveld: Carolien en Toine Cuypers-Scheren

Resie, Rolf
Brunssum: Karel en Paulien Scheren-Embrechts
Schinveld: Angelien en Paul

Theunissen-Scheren
Nicole
Familie Snellen
Familie Scheren

Brunssum, 25 mei 1990
Corr.adres: 6451 AM Schinveld
Burgem. Bosehstraat 25
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor dé begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 30 mei as. 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 29 mei om 18.40 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 17.30 tot 18.30
uur in de rouwkapel van het ziekenhuis te Bruns-
sum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een welbesteed leven, is, na een langdurigziek-
bed,van ons heengegaan, mijn allerliefste levens-
gezellin, onze mam, schoonmoeder, oma, omaatje,
zus, schoonzus en tante

Mie Paas
weduwe van

Math Ruijters
levensgezellin van

Alois Jankovic
Gesterkt door de h.h. sacramenten, overleed zij in
de leeftijd van 78 jaar.

Brunssum: Alois Jankovic
Brunssum: Louise Ekhart-Ruijters

Willy Ekhart
Brunssum: Tiny de Vries-Ruijters

Leo Koevoets
haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Paas
Familie Ruijters
Familie Jankovic

6443 KT Brunssum, 25 mei 1990
Vredestraat 11
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op dinsdag 29 mei om 11.00uur in de parochie-
kerk H. Vincentius a Paolo in Rumpen-Brunssum,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat in
Brunssum.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht in de avondwake van maandag om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van de overledene
dagelijks in de rouwkapel van het Gregoriuszie-
kenhuis in Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
In grote verslagenheid, diep bedroefd, maar dank-
baar voor wat hij voor ons betekende, delen wij u
mede dat heden, geheel onverwachts, van ons is
heengegaan,mijn lieve echtgenoot, onze goede en
zorgzame vader, zwager, oom en neef

Julius Gerardus
Jeukens

echtgenootvan

Maria Clara Weijenberg
Hij bereikte de leeftijd van 63 jaar.

In dankbare herinnering:
Eys: Clara Jeukens-Weijenberg

Jef Jeukens
Tony Jeukens
Familie Jeukens
Familie Weijenberg

6287 AV Eys, 25 mei 1990
p.a. J.C. Schlaunstraat 9
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 30 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha te
Eys.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Maandagavond zal om 18.45 uur de rozenkrans
voor de overledene worden gebeden, waarna aan-
sluitend de h. mis, mede tot dezelfde intentie, zal
worden opgedragen.
Vader is opgebaard in de rouwkapel Sjalom bij de
zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11, Mechelen-
Wittem; bezoekuren dagelijks van 17.00 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te willen be-
schouwen.

Nooit vragen, nooit klagen
Zijn pijn in stilte dragen—— —■— Zijn handeji hebben voor ons gewerkt
Zijn harl heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebbeyi ons tot het laatst gezocht

Bedroefd delen wij u mede dat heden, in de leeftijd van 77
jaar, van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Thei Smeets
echtgenoot van

Til Hom
Sittard: Til Smeets-Horn
Belfeld: Riny en Wil

Rob, Nathalie
Echt: Pierre en Hilde

Nicole
Familie Smeets
Familie Hom

6134 TC Sittard, 26 mei 1990
Ranonkelstraat 23
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op
woensdag 30 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Gemma te Sittard-Sanderbout, waarna de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium Nedermaas, Vouershof
1 te Geleen, om 11.45 uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De avondmis zal worden gehoudenop dinsdag 29 mei om
19.00 uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van hel Maaslandzie-
kenhuis te Sittard; gelegenheid tot afscheid nemen al-
daar, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zen-
den, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Gestreden heb ik voor de vrede.
Nu heb ik mijn vrede.

Met diepe droefheid geven wij kennis dat, ten ge-
volge van een noodlottig ongeval, van ons is heen-
gegaan, in de leeftijd van 31 jaar, mijn lieve vader,
onze dierbare zoon, broer, zwager, oom en neef

Herman Weideman
vader van

Nicole
Brunssum: Barend en Sjaan Weideman-Uylen

Diny en Henk
Martinus
Rinus en Lia, Donny
Rein en Astrid

Brunssum, Treebeekstraat 83, 26 mei 1990
Corr.adres: Spoorstraat 26, 6446 TW Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 30 mei om 9.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Barbara in Brunssum-Treebeek,
waarna aansluitendom 10.30uur de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Herman zal worden herdacht in de avondwake van
dinsdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het'plotseling overlijden van onze collega

Herman Weideman
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als
een goede vriend.

Namens personeelsvereniging
De Groene Brigade

/: ..,;;..y.-y'li.\Vy'iï-}-:y'■:■:■■- ■
.J.W;o&^ïiï<ifjma^^«v,ï_sfc*i_____?È_F^^^' ft ___■
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officiële mededelingen
GEMEENTE

VALKENBURG AAN DE GEUL
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan de Geul brengt, ter
voldoening aan het bepaalde in arti-
kel 22 lid 2 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening, ter openbare ken-
nis dat vanaf maandag 28 mei 1990
ter gemeentesecretarie, afdeling ad-
ministratie grondzaken, voor een
ieder ter inzage ligt het besluit van
de raad van deze gemeente van 21
mei 1990, waarbij is verklaard dat
een bestemmingsplan in voorberei-
ding is voor:

a. een gedeelte van het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Berg
en Terblijt, sectie D-2 nr. 943,
plaatselijk bekend Valkenbur-
gerweg '10;

2. een gedeelte van het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Oud-
Valkenburg, sectie B nr. 1148,
plaatselijk bekend Limietstraat
15;

c. het perceel kadastraal bekend
gemeente Houthem, sectie B nr.
1786, plaatselijk bekend Broek-
hem 40,

een en ander zoals op de bij dit be-
sluit behorende, gewaarmerkte si-
tuatietekening I t/m 111 in rode om-
lijning is aangegeven.
Dit besluit treedt in werking op 28
mei 1990.

Valkenburg aan de Geul,
28 mei 1990.
De burgemeester voornoemd,
P.P.M. Gilissen.

GEMEENTE ,„
VALKENBURG AAN DE GEUL

OPENBARE BEKENDMAKII\t .
De burgemeester van de geme .gf
Valkenburg aan de Geul brengl^.
voldoening aan het bepaalde in .^.kei 22 lid 2 van de Wet op deK",.
telijke Ordening, ter openbare
nis dat vanaf maandag 28 raei
ter gemeentesecretarie, afdeling^
ministratie grondzaken, voor f
ieder ter inzage ligt het besluit
de raad van deze gemeente va
mei 1990, waarbij is verklaard j.
een bestemmingsplan in voorb
ding is voor:
a. de percelen met de bestem ' f

gen industrie, bedrijfsdoelein gI,
I en II en handelsdoeleinden^,
II binnen de bestemmingsP
nen:
Beekstraat en omgeving; , ngS'
Congres- en Tentoonstell»
centrum;
Stoepert;
St.-Gerlach;
Vilt;
herziening kern Berg;
IJzeren; . j 6;
verblijfsrecreatie Kleine Lm
Schoonbron-dorp; Ite'1b. de nog onbebouwde ge. n 0
van het gebied Slakweg fase
en III;

c. de nog onbebouwde Mea, de
van het bedrijfsterrein aai
Beekstraat, .. ,- lt bc'een en ander zoals op de bij gj-

sluit behorende gewaarmerK j
tuatietekeningen 1 t/m 9 en 1 er
rode omlijning is aangegeven. jj.
Dit besluit treedt in werking
mei 1990.
Valkenburg aan de Geul,
28 mei 1990. ,
De burgemeester voornoem^-
P.P.M. Gilissen. ■
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Studenten
kondigen
acties aan

Van onze verslaggever

'J^ASTRICHT - Studenten in
"Vo astricnt gaan deze week actie
;L?r^ n tegen de bezuinigingen op
L„ h°ger onderwijs. De studenten,
;t5enigd in het Collectief Studen-
;^ Protest, zijn het met een aantal
'Onri tregelen van e minister van
iben wiJs' niet eens- Dat studie-re hen geneel OI" gedeeltelijk naar
'"Jat geschoven worden, zo-
";( rente betaald moet worden, vin-
,cri ze niet juist.
"lij^fr. vrezen ze voor de toeganke-
.^JKeheid van het onderwijs omdat
'geW meer aan de studiebeurzen

abbeld Wol'dt. Als derde pro-
L P^öt noemen de studenten de
wahtejt van het onderwijs. „Er

ver VerschiUen ontstaan tussen de
genScniuende onderwijsinstellin-
W Doordat instellingen zelf de
"tün e van net collegegeld vast

■ifeiri-nen steven kunnen er elite-op-
jLr'ngen ontstaan, die niet voor
Cuereen toegankelijk zijn," aldus
j c

:&o^eek van 28 tot 31 mei is uitge-
'ffiaa 11 tot Protestweek. Vandaag,:eetdïldag 28 mei, wordt er om 16 uur
"0,. > levend ganzebordspel gespeeld
Mii1 VriJthof-Uit het sPel zal dvi"
Iduirf ..Worden hoe onzeker en on-
is jyUik de positie van de student

:sten msdaë is 'bankendag' in de in-■r'cht ngen worden 'banken' inge-
k\xn Waar studenten informatie
st ud

nen krijgen over leningen en
Uu, . es?nuid- Woensdag wordt om 8
het a°tic Sevoerd bij de ingang van
Hiji

_
°ude gouvernement (thans

derd
s Universiteit Limburg). Don-

tiev aS ten slotte worden er alterna-
daa "diploma's uitgedeeld met
st|Jclfan gekoPPeld een bepaalde
22 , eschuld en 's aovnds is er om
sta(j

Ur een fakkeloptocht door de

tye
,eiders in het land worden deze

tëf. ji acties gevoerd door studen-
tion ♦ Jum is er een landelijke de-
Slerrf van e studenten in Am-

vragen over
rol van Sociale

Werkvoorziening
W«. LEN " In vragen aan GS
een Statenlid drs C. Lebens (CDA)
W°nderzoek gevraagd naar bete-
<% Van de Sociale Werkvoorzie-<UrtF w) als toeleverancier voor de
hejricte en indirecte werkgelegen-
biii? ln de Provincie. De SW is met
sdfa r0.500 arbeidsplaatsen, exclu-
gr i°oo kaderfuncties, na DSM de
ged e werkgever. Uit een eerder
tih aan onderzoek van de toeleve-
Ut^kndustrie in Oostelijk Zuid-
Ma ?Urg bliJkt dat de sociale werk-
er? ?,en in deze re Sio (ZOL-bedrij-
'ijk WF>M en FSI/SBF) een wezen-
<jü *; r °l vervullen in deze tak van in-
echt e' Het imag° van deSW wordt

ter zwak genoemd.

of k m vraagt Lebens ook aan GS
*ichtet College bereid is in dat op-
W een initiërend op te treden. Te-
'oek Wil hiJ weten of de SW in de
°ier wmst naar taak als toeleveran-
v Oortnn kijven vervullen omdat er
lick end nieuwe produktietech-
ko^. 011 en -methoden op de markt
ho„ en die zijn afgestemd op een
Vr<?J. kwaliteit en flexibiliteit. Hij

k dat de SW dat _ financieel -
to ek bijbenen en wellicht in de

a^st zal terugvallen op 'laag-*ard*ger' werk.

latl„501stenaspect is met name be-
Hiak omdat de SW sinds kort te
bu(j^n heeft met een systeem van
dangetfinanciering. Lebens vraagt
*i_n ,° wat daarvan de gevolgenv°or de positie van de SW.

kedrijven leveren o.a. aan
4f«d' Curver, Glasmij, Cruesen,
beh A°lvtex. Charm Classic, Gub-
i-atj7 azelle/Cové/Raleigh en Mayf-
A^ü wpM aan Miller, Ahrend en
Aler. 0 ' en FSI/SBF aan Volvo, Daf,ua> Akzo, DSM en Mayfran.

Verpleger wurgt
bijna ex-vriendin

BRUNSSUM - Omdat hij het niet
verkroppen kon dat ze een einde
had gemaakt aan hun verkering
heeft een 21-jarige verpleger in
Brunssum zijn ex-vriendin bijna ge-
wurgd. Dat gebeurde in de perso-
neelsflat van het St.-Gregoriuszie-
kenhuis waar beiden een kamer
hebben. Het meisje liet de jongen
binnen omdat hij zei nog wat kle-
ding te willen ophalen. De verpleger
gooide haar echter meteen op de
grond en kneep haar keel dicht. Pas
toen een andere verpleegster, ge-
alarmeerd door het gegil van het
slachtoffer, via 'het balkon pools-
hoogte kwam nemen, liet hij haar
los.

De jongen is inmiddels voorgeleid
aan de officier van justitie en inge-
sloten. Hij zal zich voor de recht-
bank moeten verantwoorden voor
poging tot doodslag.

Korter
De 'IJzeren Rijn' is momenteel een
bestaande spoorverbinding die wei-
nig wordt gebruikt. Het is de kortste
spoorverbinding tussen Antwer-
pen-haven en het Duitse Ruhrge-
bied. De totale afstand Antwerpen-
Duisburg kan met vijftig kilometer
worden verkort ten opzichte van de
huidige gebruikelijke route via
Montzen-Aken. Bij de modernise-
ring kan derittijd volgens de Euro-
parlementariërs met één uur bekort
worden tot vier uur.
Volgens hen past de 'IJzeren Rijn'
ook uitstekend in een Europees net
voor het snel groeiende gecombi-
neerd vervoer. Door de kanaaltun-
nel zal deze vorm van vervoer van
Noord-Frankrijk en West-België

naar het Ruhrgebied een extra im-
puls krijgen. De parlementariërs
hebben uitgerekend dat de afstand
Weert-Antwerpen per spoor bij-
voorbeeld dertig procent korter
wordt en de reis veertig procent
goedkoper wordt.

Euro-parlementariërs kondigen studiedag aan

'IJzeren Rijn moet
weer in gebruik'
Van onze verslaggever

BUDEL - De 'slapende' spoor-
lijn Antwerpen-Mol-Weert-
Roermond-Mönchen Glad-
bach moet weer volledig in ge-
bruik genomen worden. De
heringebruikname van deze
spoorwegverbinding die de
naam 'IJzeren Rijn' draagt, zal
een deel van het sterk stijgen-
de internationale goederen-
vervoer voor zijn rekening
kunnen nemen. Dat is de stel-
lige overtuiging van de Euro-
parlementariërs P. Cornelis-

sen uit Nederland en zijn Bel-
gische collega Karel Pinxten.

In Budel, een van de mogelijke 'aan-
legplaatsen' van de 'IJzeren Rijn',presenteerden zij afgelopen week
hun plan om te komen tot de herin-
gebruikname van de sinds 1940 in
slaap gesuste spoorwegverbinding.

Cornelissen, Pinxten en hun West-
duitse partijgenoot Günther Rin-
sche die overigens niet bij de pre-
sentatie aanwezig was, stellen nuvoor om een internationale studie tehoudennaar de kosten en baten vanmodernisering van de 'IJzeren Rijn'onder supervisie van de Europese
Commissie. In Roermond zal bo-vendien dit najaareen internationa-le studiedag gehouden wordenwaarop de verschillende aspecten
voordelen en uitvoeringsmodellen
van modernisering dienen te wor-den belicht.
„De snellegroei van het vervoer vande laatste jaren stelt ons voor groteproblemen", sprak Cornelissenwoensdagmorgen. „Voor de komen-
de jaren wordt een verdere groei
verwacht van het internationaalgoederenvervoer met tenminste 25
procent tot het jaar 2000. In het
Europees mobiliteitsscenario past
daarom een bijzondere aandacht
voor de verbetering van het spoor-
vervoer", aldus Cornelissen.

Stimulans
Met name voor het noordelijk deel
van Belgisch en Nederlands Lim-
burg en voor Zuid-OostBrabant zou
de heringebruikname een stimulans
zijn voor de regionale ontwikkeling.

Er moet nogal wat gebeuren om de
'IJzeren Rijn' 'gereactiveerd' te krij-
gen. Alleen al de aanpassing van het
Belgische traject zou 41 miljoen gul-
den gaan kosten. Een volledige elec-
trificatie van de lijn acht men wen-
selijk, maar aangezien men op de
betreffende verbinding te maken
heeft met drie verschillende span-
ningssystemen zal dat duur zijn.

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN Op provinciale wedvlucht Bourges

Thei Bours uit
Elsloo slaat toe

HEERLEN- De bekende melker
Thei Bours uit Elsloo heeft meedo-
genloos toegeslagen op de eerste
provinciale wedvlucht vanuit Bour-
ges over 500 km. Bours won de eer-
ste drie prijzen van het jubileum-
concours van de Fondclub Limburg
met deelname van de beide Lim-
burgse bonden.

Leon Janssen en zn. uit Hulsberg,
wonnen het provinciale concours
Troyes voor jaarlingen in de Phoe-
nix.
De uitslagen zover gisteravond be-
kend:
Bourges Phoenix: 1. T. Bours (Els-
loo) 14.29; 14.29; 14.30; 14.34; 14.37;
14.39; J. Raeven (Geleen) 14.38; H.
Janssen (Elsloo) 14.39; L. Meijers
(Elsloo) 14.37; 14.42; Demand en Zn.
(Beek) 14.43; Peters (Stem) 14.44;
Driessen (Elsloo) 14.46; G. Bours
(Elsloo) 14.46 en 14.46.

Bourges CLBvP: L. Vroomen
(Kerkrade) 14.37; Heijnen en Zn.
(Gronsveld) 14.28; A. Lacoer (Sim-
pelveld) 14.38; W. Zinssen (Bo-

choltz) 14.38; Zeegers en Zn. (Ule-
straten) 14.39; H. Cortenraad (Ro-
them) 14.37; J. Huntjens (Noorbeek)
14.31; W. Cleusters (Geulle) 14.41 en
14.43; F. Schurgers (Eygelshoven)
14.48; Bleijlevens Gorissen (Simpel-
veld) 14.42; Wische en Zn. (Grons-
veld) 14.30; J. Puttgens (Chèvre-
mont) 14.49; Gijselaars-Zinssen
(Berg en Terblijt) 14.38; G. Niesters
(Bleijerheide) 14.46; Hendriks Meij-
berg (Heerlen) 14.48; L. Sijstermans
(Chèvremont) 14.50.

Provinciaal Troyes Jaarlingen: 1. L.
Janssen en Zn. (Hulsberg) 11.26 en
11.30; 2. L. Meijers (Elsloo) 11.30; 3.
Hendriks Dultz (Valkenburg) 11.25;

4. M. Westhovens (Stem) 11.34.

Phoenix Troyes: Maaskant: 1. en 3.:
R. Janssen 5.20.78.32; 2. M. Westho-
vens; 3. H. Dassen; 5. Scheepers en
dochter; Verenigde Vrienden: 1. en
2: A. Extra (Waubach) 11.37.
5.20.58.11; 3. W. Lauvenberg; 4. L.
Dekkers; 5. F. Albers; CC Zuid: 1.
M. Franssen (ELsloo) 11.29
5.20.86.10; 2 en 3. L. Janssen en Zn.
(Hulsberg); Leudal Kwartier: 1. L.
Schroen.

CLBvP Cens: Zuid-Oosthoek en 't
Zuiden: 1. P. Dullens 12.12
5.20.55.04; 2. H. Vluggen en Zn.; 3. E.
Hacking; 4. P. Kaenen; 5. N. Rama-

kers; Valkenburg: 1. L. Crutser
12.i6 5.20.2.76; 2. Gebr. Lambriks; 3
J. Römling; 4. Trosfontaine; 5. G
Oderkerken; Maastricht: 1. 4. en 5
A. Kluten 12.09 5.20.41.80; 2. H. Cor
tenraad; 3. Dassen Stitzinger; Eijs
den: 1. P. Huijnen 12.03 5.20.47.16; 2
Gebr. Bastiaans; 3. J. Hensen; 4. E
Bruis; 5. Franssen en Zn.; Vaals: 1
G. Smeets 12.25 s. 19.60.69; 2. W. Ot
ten; 3. A. Geelen; 4. H. Schiffers; 5
L. Wahlen; Beek B.U.G. 1. Welters
Ramakers 12.22 5.20.38.77; 2. D. Col
lard; 3. S. v. Didden; 4. H. Erens; 5
Zeegers en Zn.; Geleen Middenrif
1.L. v.d. Boom 12.21 5.20.41.65.; 2. J
Steegen en Zn.; 3. L. Cloots; 4. P
Grooten; 5. H. Martens en Zn.; Ro
derland: 1. B. Koullen 12.21
5.20.51.96; 2. F. v.d. Weijer; 3. G. Did
den; 4. M. Rouschen en Zn.; 5. Gebr
Schlechtriem; Heerlen: 1. Wiel er
Frans Hendriks 12.28 5.20.11.20; 2
Gebr. Schijnel; 3. J. Albrecht; 4. J
Heuts en Zn.; 5. Vrösch Vorage
Landgraaf: 1. D. Vek 12.2f,
5.20.46.65; 2. J. Dautzenberg; 3. H
Hoffmann; 4. Weijers Linssen; 5. H
Rothkrans; Oude Mijnstreek: 1. Er
ven Dautsenberg 12.23 5.20.12.07; 2
Maassen en Zn.; 3. H. Boosten; 4. er
5. Mevr. Evers en Zn.

provincie

Naar schatting achtduizend bezoekers bij plechtigheid

'Memorial Day' ook
in teken nieuw Europa
f^RGRATEN - Zelden was het zo druk tijdens 'Memorial
W op de Amerikaanse begraafplaats te Margraten als gister-

middag. Naar schatting 8000 mensen woonden de plechtigheid
> Door de grote drukte en doordat steeds meer mensen met
?e auto komen ontstonder aan weerszijden van de ingang naar
et kerkhof op de weg Maastricht-Vaals een file. Vele mensen,

ook enkele autoriteiten, kwamen daardoor te laatp de plechtigheid die stipt om drie begon.

De 8301 soldaten die in Margraten
zijn begraven en de 1722 vermisten,
van wie de namen op de muren van
het ereplein staan gebeiteld, maar
ook de meer dan 300.000 andere
Amerikaanse soldaten, die in de
Tweede Wereldoorlog zijn gesneu-
veld, werden herdacht door de
Amerikaanse ambassadeur in Ne-
derland C. Howard Wilkins jren de
commandant van de derde Ameri-

kaanse pantserdivisie generaal-ma-
joor Paul E. Funk namens het Ame-
rikaanse leger in Europa. Beiden
herinnerden eraan dat thans, 45 jaar
na de Tweede Wereldoorlog, een
nieuw tijdperk voor Europa is be-
gonnen vanwege de zopas verwor-
ven vrijheden door de Oost-Euro-
peanen

Generaal Funk sprak een speciaal
woord van dank aan de vele Neder-
landers, die in Margraten het graf
van een Amerikaanse soldaat heb-
ben geadopteerd en dit vaker ver-
sieren met voor een bloemenruiker.
Namens het provinciaal bestuur
voerde deputé Henk Riem als waar-
nemend commissaris der koningin
het woord. Hij was van mening dat
hoe verder de oorlog achter ons
komt te liggen hoe zinvoller een

herdenkingsplechtigheid als Me-
morial Day wordt.

Namens het koninklijk huis werd er
een krans gelegd door mrPieter van
Vollenhoven en namens de Neder-
landse strijdkrachten door defensie-
ministerRelis ter Beek en de opper-
bevelhebber generaal Pieter de
Graaff. Ook namens een aantalLim-
burgse gemeentebesturen, organi-
saties van oud-strijders, het voor-
malig verzet in Limburg, verschil-
lende oranjecomités en andere orga-
nisaties werden er kransen gelegd.
De muzikale opluistering werd ver-
zorgd door de band van de derde
pantserdivisie en de koninklijke mi-
litaire kapel. Met het overvliegen
van enkele straaljagers van de Ne-
derlandse en Amerikaanse lucht-
macht werd de plechtigheid beslo-
ten.

" MrPieter vanVollenhoven legde namens het koninklijk huis een krans op de Amerikaanse be-graafplaats inMargraten tijdens 'Memorial Day'. Foto: widdershoven

Laatste etappe voerde van Eijsden naar Maastricht

Tweeduizend wandelaars
betraden het Pieterpad

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Als een levend
lint slingerdezich de optochtvan
mensen vanaf de Diepstraat in
Eijsden richting pontonbrug.
Zon tweeduizend wandelaars
begonnen zaterdagmiddag aan
de laatste etappe van 12 kilome-
ter van de Pieterpad milieu-esta-
fette. De eerste etappe werd 12
mei gelopen vanuit Pieterburen
een plaatsje in de gemeente Een-
rum in de provincie Groningen,
van waaruit de milieu-optocht
dwars door Nederland begon.

Harmonie Ste. Cécile begeleidde
de wandelaars vanaf het gemeen-
tehuis naar de speciaal door het
leger in de Maas aangebrachte
pontonbrug. Eventjes had Eijs-
den een vaste oeververbdining
met het aan de overzijde gelegen
Belgische Visé. De wandelaars
maakten gretig gebruik van de
nieuwe legergroene brug en
stapten moedig richting België
uitgezwaaid door de Eijsdenaren
die liever in hun prachtige stadje
aan de Maas bleven.

De Pieterpad milieu-estafette is
feitelijke een demonstratieve
tocht door Nederland van het
hoge noorden naar het diepe zui-
den om aandacht te vragen voor
het milieu. Dit jaar (de tocht

werd voor de vijfde keer in suc-
cessie gehouden) was het thema
'Een wereld vol bomen. De mi-
lieu-wandelaars willen daarmee
de aandacht vestigen op het her-
stel van de ooibossen langs de
grote rivieren (Plan Ooievaar).
Ook voor de Maas is inmiddels
zon plan, dat direct gekoppeld
kan worden aan de laatste fase
van de grindwinning in Lim-
burg, in de maak.

# In Eijsden ging de laatste etappe van dePieterpad Mïlieu-stafette over de Maas richting
België. Defensie had daarvoor speciaal een pontonbrug over de Maas gelegd.

Foto: WIDDERSHOVEN

Terug
Bij Kanne kwamen de wande-
laars Nederland weer binnen.
Wethouder Jan Hoen nam daar
de estafettestok over samen met
zijn collega van onder ander mi-
lieuzaken van de gemeente
Maastricht, Armand Cremers en
deputé Ger Kockelkorn. Met alle
wandelaars ging het toen rich-
ting St.- Pietersberg. Daar kon
men voor het laatste stuk naar
het Vrijthof in Maastricht even-
tueel de bus nemen. Maar wie dat
deed miste wel de glorieuze in-
tocht op het Vrijthof, waar fanfa-
re St.-Servaas Biesland de lopers
op de laatste meters begeleidde
en harmonie St.-Pieter ter muzi-
kale begroeting klaar zat op de
kiosk.

Na de intocht werden twee men-

sen gehuldigd die alle etappes
van 12 mei tot en met zaterdag
hadden meegelopen. Angeline
Hanssens en Robert van Welzen,
beide uit Groningen, kregen een
cheque van 2000 gulden van de
Milieudienst Groningen voor
hun presstatie.

In totaal hebben tussen de 4000
en 4500 mensen een of meerdere
etappes meegelopen. Twee daar-
van liepen dus het hele traject
van Pieterburen naar de St.-Pie-
tersberg en daarna nog even naar
het Vrijthof, in totaal 464 kilome-
ter.

" Twee deelnemers van het IVNin Groningen (Leo en Arme deBoer), die verkleed als rups
en vlinder, de eerste en de laatste etappe meeliepen. Foto: widdershoven

Doel
De cheque die het tweetal kreeg
gaat natuurlijk naar het goede
doel waarvoor de hele tocht werd
opgezet en dat is het terugbren-
gen van een speciale soort koe in
de uiterwaarden van rivieren. In
het specifieke geval om koeien
die in de buurt van Thorn terug-
gebracht zullen worden. Hoeveel
geld er binnen is gekomen kon
de organisatie zaterdag nog niet
meedelen. „Er komen nog bedra-
gen binnen in de weken na de
tocht. Ik denk dat we pas over,
een maand precies weten wat het
allemaal heeft opgebracht," al-
dus een woordvoerder.

Harmens-Sittard bv
Philips Autotelefoons

Videobewaking, mobilofoons, portofoons, bewaking-beveiliging,
bedrijfsintercom, telecommunicatie.

ia^^____ Heistraat 26-28, 6136 BD Sittard, *l- 04490-16658
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ROERMOND - Het zal even na
elfuur zijn geweest toen het Brit-
se viertal na een goede maaltijd
in het Chinees restaurant Tin
San over het nabijgelegenMarkt-
plein van Roermond kuierde op
weg naar hun daar geparkeerde
Citroën BK. Een van de twee la-
tere slachtoffers haalde uit de
kofferbak het statief. Ze hadden
besloten foto's te maken van het
stadhuis, weten omstanders te
melden. Het statief stond op zijn
plaats, alleen het fototoestel
moest er nog op geplaatst wor-
den. Maar zover is de Brit niet ge-
komen. De aanval door terroris-
ten vanuit de rug werd ingezet en
een moment later waren de twee
mannen door schoten vanuit een
halfautomatisch wapen gedood.
De heer Schreurs, die tegen half

twee vanochtend in café De Gr-
aanbeurs te vinden was verhaalt
over zijn aandeel in de minuten
die volgden. In dat Roermondse
lokaal zat hij achter een pilsje
toen de schoten vielen: „Terwijl
hier de meeste mensen zich ver-
schansten achter een tafel of op
de grond gingen liggen, rende ik
naar buiten. Als ik in de auto had
gezeten dan had ik ze klem gere-
den. Dat weet ik zeker. Maar ik
zocht dekking achter een perso-
nenauto, liet ze passeren en ren-
de het Marktplein op."

" De politie op de Markt inRoermond bezig met een uitgebreid onderzoek. Foto: JEROENkuit

Jeltsin krijgt
ook in tweede

ronde niet
genoeg stemmen
MOSKOU - Boris Jeltsin heeft ook
zaterdagmiddag bij de tweede stem-
ronde van de presidentsverkiezing
voor de deelrepubliekRusland geen
meerderheid van stemmen behaald.

Jeltsin, een radicale tegenstander
van het belid van Sovjetpresident
Gorbatsjov, haalde 503 stemmen.
Zijn directe concurrent, de conser-
vatieve politicus Vladimir Poloz-
kov, haalde 458 stemmen. Hierdoor
behaalde geen van beiden de beno-
digde meerderheid van 531 stem-
men in het 1060 afgevaardigden tel-
lendeRussische parlement.
Door de uitslag zijn nieuwe presi-
dentsverkiezingen nodig waarbij de
hele procedure van kandidaatstel-
ling opnieuwgevolgd moet worden.

Duisburg
Ruim twee maanden later, namelijk
op 13 juli 1988, sloeg de IRA op-
nieuw toe. Bij een bomexplosie in
deBritse kazerne Glanmorgan nabij
Duisburg raakten negen militairen
licht gewond.

De aanslag in Roermond is, zoals
gemeld, de derde IRA-terreuractie
in twee weken tijd. Bij de twee vori-
ge werd een autobom gebruikt, ter-
wijl inRoermond van dichtbij op de
slachtoffers werd gevuurd.

Bij de recente bomaanslagen in
Londen kwam een militair om toen
zijn auto bij het starten van de mo-
tor explodeerde. Enkele dagen voor
de aanslag in Noord-Londen explo-
deerde in een zuidelijk stadsdeel
een bom die in een perkje voor een
opleidingscentrum van het leger
was verstopt. De explosie sloeg een
flinke bres in het gebouw. Zeven
mensen liepen verwondingen op.

Jihad dreigt
met wraak

BEIROET - De Islamitische Jihad
voor de Bevrijding van Palestina
heeft zaterdag laten weten dat de
Verenigde Staten en Israël de prijs
zullen betalen voor het doden van
Palestijnse arbeiders. In de buurt
van Tel Aviv schoot vorige week
zondag een gestoorde Israëliër in
koelen bloede zeven Palestijnse
dagloners dood.

De organisatie heeft sinds januari
1987 twee Amerikanen in haar
macht: Jesse Turner en Alarm
Steen. Ruim een maand geleden liet
ze 'als blijkvan goede wil' een derde
Amerikaanse gijzelaar vrij, Robert
Polhill. De Islamitische Jihad zegt
een week met haar reactie gewacht
te hebben om te zien wat het ant-
woord van de wereld was. Dit bleek
'een loze woordenstroom te zijn die
een nieuwe stijl vertegenwoordigt
voor het opzuigen van de woede van
vrije en eerlijke strijders.

Begin
Na deze twee aanslagen werd in
Londen gevreesd dat de IRA hier-
mee het begin markeert van een
reeks aanvallen op 'zachte doelen',
militaire gebouwen waar voorna-
melijk burgers werken.

Deze vrees is overigens eerder geuit
door de Westduitse politie. Onlangs
waarschuwde het 'Bundeskrimina-
lamt' in Wiesbadenvoor een nieuwe
serie IRA-aanslagen in zowel Enge-
land als op het Westeuopese vaste-
land.

Lafontaine: weg naar
hereniging verkeerd

HAMBURG-Het invoeren van de D-mark op 1 juli in de Duitse Democra-
tische Republiek is een kapitale fout. Dat zegt Oskar Lafontaine, de kan-
selierskandidaat van de Westduitse SPD, in een interview met het zater-
dag verschenen weekblad 'Der Spiegel.

Volgens Lafontaine is uit verschillende onderzoeken duidelijk gebleken
dat zowel de bevolking van de Bondsrepubliek alsvan de DDR het tempo
van de Duitse hereniging te hoog vindt. ~De ingeslagen weg is verkeerd,"
aldus Lafontaine, die zich ook tegenstander toont van gezamenlijkeDuit-
se verkiezingen in december of januari.
Lafontaine: „We hebben dan weliswaar één regering en één parlement,
maar we zitten wel opgescheept met een verschillendrente- en salarisni-
veau tussen twee groepen mensen." De SPD-leider kondigt aan dat zijn
partij zal proberen gezamenlijke verkiezingen eind'9o/begin'9l te verhin-
deren.

Engels
Voor de twee mannen kon
Schreurs niets meer doen. Een
van de twee vrouwen liep met-
een na de aanslag hard weg en de
ander sloot zich in Schreurs' ar-
men. „Wat kon ik doen? Ik heb

haar vastgehouden. Ze
schreeuwde heel hard en pa-
nisch en riep iets in het Engels.
Ik weet niet wat. We hebben ge-
wacht op de ziekenauto. Ze is
toen meegenomen."

De tapkraan in 'De Graanbeurs'
blijft lopen. De cafébaas rende
bij het eerste schot dat hij hoorde *
de stoep op.. „Er reed een jon-
getje op een driewielertje. Die
heb ik van het trottoir gegrepen
en naar binnen gesleurd. Ik keek
de Markt op en zag een gemas-
kerde man met een lengte van
ongeveer 1,75 meter lopen."

Twee jaar na IRA-moorden in Limburg

Aanslag in Roermond
derde in twee weken

Van onze verslaggever

HEERLEN - De aanslag van afgelopen nacht in Roermond is
de derde in amper twee weken die voor rekening van de IRA
komt. De twee vorige aanslagen werden gepleegd in het noor-
den en zuiden van Londen. Een militair werd daarbij gedood.
In totaal raakten acht Britten gewond.

Overigens sloeg de IRA nauwelijks
twee jaar geleden voor het eerst toe
in Limburg. In de nacht van 1 op 2
mei 1988 ontplofte in Nieuw-Bergen
een autobom. Daarbij werden twee
Britse militairen, afkomstig van de
RAF-basis in het Westduitse Laar-
bruch, op slag gedood. Een derde
raakte zwaar gewond.
lets eerder die nacht werd in het
centrum van Roermond een VW
Golf met Brits kenteken door de
IRA doorzeefd. Een van de drie
Britse soldaten werd dodelijk ge-
troffen door mitrailleursalvo's. De
twee anderen raakten zwaar ge-
wond. Het drietal was afkomstig uit
de Britse kazerne in het Duitse Wil-
denrath.

Centraal Comité
Joegoslavië
afgeschaft

BELGRADO - De communistische
partij van Joegoslavië heeft zater-
dag het Centraal Comité afgeschaft.
In de plaats ervan komt een coördi-
natiegroep van 15 leden dieeen con-
gres in september moet voorberei-
den. Dit meldt het persbureau Tan-
jug. De vergadering van zaterdag
was in feite het tweede deel van het
partijcongres dat in januari in ruzie
eindigde. Men bleek het toen verre
van eens over de toekomstige koers
van de partij.

De bijeenkomst van zaterdag werd
overigens geboycot door de partijle-
den uit de republieken Macedonië,

Kroatië en Slovenië. De laatste
twee, die in het noordwesten liggen
en het meest verwesterst zijn, heb-
ben zich uitgesproken voor een los-
ser verband met republieken als
Servië. Joegoslavië is een federatie
met als enige partij sinds deTweede

Wereldoorlog de Bond van J°e»
Slavische Communisten.

Maar in Slovenië en Kroatië zij" I
communisten naar de oppositie"
ken gestuurd door de kiezers 1
centrum-rechtse partijen op het Jweel brachten bij verkiezingen I
afgelopen maanden. Deze repu" 1
ken hebben gedreigd, zich uit i
Joegoslavische staatsverband l°s Jj
maken, als Belgrado er niet mcc 1
koord gaat de federatie om te zet <j
in een confederatie. In zo'n su 1
tuur zijn de samenstellende dej
van het land minder op elkaar a 1
gewezen dan nu het geval is.

Ruil
Even verderop aan de Markt ligt
het restaurant 'De Beurs. De al
eerder genoemde eigenaar Reijn-
goud haalde vijfminutenvoor de

aanslag de stoelen en tafeltjes
naar binnen. „De klanten waren
zojuist verdwenen en twee van
mijn personeelsleden zaten aan
een tafeltje in het restaurant. Ik-
zelf stond achter de tapkraan om
een laatste pils te'geven. Meteen
daarna hoorde ik glas rinkelen.
Het bleek glas te zijn uit hetraam
van mijn eigen zaak", zegt hij en
wijst vijf kogelgaten in het glas-
in-lood aan.
Een van zijn kennissen, die re-
gelmatig in de buurt komt van de
net over de grens gelegen RAF-
basis Bruggen zegt een dergelij-
ke aanslag reeds vermoed te heb-
ben: „De beveiliging van de laat-
ste tijd is enorm. Je moet kris-
kras langs de omheiningen om
bij de ingang van de basis te ko-
men!" Maar niet alleen in Brug-
gen heeft de schrik er goed in ge-
zeten. „Het is verschrikkelijk om
te zien hoe bang de Britten de
laatste tijd zijn. ledere keer als ze
inkopen hebben gedaan, hier in
Roermond, en ze komen terug
bij hun wagen, dan zoeken ze
echt naar iets. Dan kijken ze on-
der de auto om te zien of er geen
bom onder zit. Die angst was
enorm de laatste tijd. En ik zag
het ze de laatste tijd steeds meer
doen. We waren er allemaal bang
voor dat het weer ging gebeu-
ren..."

Bestand in
Libanon

BEIROET - De leiders van de s^
dende christelijke milities in VJ
non zijn, na bemiddeling van J
Vaticaan, een staakt-het-vi»
overeengekomen. Dat heeft de P |
selijke gezant in Libanon, monse
neur Pablo Fuente, zaterdag tijde
een persconferentie bekend»
maakt.

De leider van de christelijke 'r',
pen, generaal Michel Aoun, en
hoofd van de Libanese Strijdkra
ten, Samir Geagea, kwamen ° -,
een dat beide partijen huh gevaP»
nen zullen uitwisselen. Verder vo
ziet het akkoord in het stopzet
van de mediacampagne die be
partijen tegen elkaar hebben »
voerd, het beëindigen van alle v
penbewegingen en het herope"\j
van de scholen die sinds het uit"
ken van de gevechten - in janua|
waren gesloten. .
Beide partijen besloten tot
staakt-het-vuren nadat zij zien.
tien dagen aan een niet officiee'
gesloten bestand hielden. De st I
tussen de twee christelijke m' jJ
heeft in de afgelopen vijf maan 1
aan meer dan 1.000 buirgers le
gekost.

Zes doden bij
schietpartij
in Jerevan

MOSKOU - Bij een schietpartij
het stationvan Jerevan tussen t
pen van het ministerie van Bin .
landse Zaken en Armeniërs zijn âterochtend vroeg zes doden é }
len. Dit heeft een woordvoerder
het ministerie van Binnenin
Zaken in Jerevan bekendgem^ .^
Over de aanleiding voor de sen
partij doen verschillende verkla
gen de ronde.

Volgens de versie van een journ■ jltevan het Armeense persburea i
menpress ontstond er een rel
nadat de militairen per trein *~Jk
aangekomen in Jerevan. De m 1 »»
ren begeleidden een Armeense V.
sagierstrein die op weg naar «JJ
van door de niet-Armeense 1
bajdzjaanse provincie NachitsJ 1
moest, meldde ook het SovjetP
bureau TASS. A
Bewoners van de hoofdstad z° Jf>op vreedzame wijze het station j.

binnengegaan en hebben ê%.j
beerd de militairen tegen te ho
toen dezen de stad wilden in». J
Bij de botsing die daarop v°^werden 'zes mensen, Armeniërs^de plaatselijke bevolking, d°gjfe'
schoten. Er werden geen milltar(^
gedood', aldus de woordvoe
van het ministerie.

I
Een regeringsfunctionaris zo r̂e^
gen de journaliste van ArmeriRr eJ
gezegd hebben dat de millt'\^
bang waren dat de mensen hun
pens zouden afpakken. Volgoj!
woordvoerder van het hoofd14 u
tier van het leger in Jerevan w* $
er zes 'extremisten' gedood e $ê
gewond. Zeven militairen zo y
gewond zijn geraakt van W^LpC'
zeer ernstig, zei de legerwooro
der.

A
De troepen zijn naar Jereva y
stuurd aan de vooravond van
meense Nationale dag. i

Vervolg van pagina 1

RAF-basis Brügen was al enkele dagen sterk beveiligd

'Ze wilden net een
paar foto's nemen..'
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CDA-voorzitter na beschuldigingen over raadslid:

'Studenten moeten
aanklacht indienen'

Vervolg van pag. 1
HEERLEN - CDA-voorzitter Bijsmans neemtvooral de verkla-
ring van de twee studenten, Ton Reimes en Hugo Roukens, dat
ze voor Wagemans blanco volmachtkaarten hebbenverzameld,hoog op. „Dat zijn praktijken die niet door de beugel kunnen en
fel moeten worden bestreden. We hadden binnen het CDA af-
gesproken een zuivere campagne te voeren. Ik dacht dat ieder-
een zich daar aan had gehouden en dan hoor je dit. Ik raad dietwee studenten dringend aan bij justitie een aanklacht tegen
Wagemans in te dienen. Want met de beschuldigingen alleen -hoe ernstig ook - kan ik niet zo gek veel ondernemen", aldusBijsmans.
Dat Wagemans de studenten vanuit
kamers in het Grand Hotel ook tele-
fonisch kiezers zou hebben laten be-
naderen, vindt Bijsmans minder
erg. „Dat is een Amerikaans sys-
teem, hoewel ik betwijfel of Neder-
land daar al rijp voor is. Zelf zou ik
niet zo te werk gaan, maar met deze
aanpak kan ik nog vrede hebben.
Zolang er tenminste niet om blanco
volmachten wordt gevraagd."

Gesprek
Het CDA-bestuur zal waarschijnlijk
vandaag nog met Wagemans rond
de tafel gaan zitten. Over de conse-
quenties die de beschuldigingen
van de beide studenten voor Wage-
mans kunnen hebben, wil Bijsmans
nog niets zeggen. „We moeten niet
op de zaken vooruitlopen. Eerst het
gesprek maar eens afwachten en
luisteren wat Wagemans te zeggen
heeft. Maar nogmaals: ik zou het
zeer op prijs stellen als de twee stu-
denten een officiële aanklacht in-
dienen. Daar kan ik pas echt mee uit
de voeten".
De studenten zijn echter niet van
plan zover te gaan. Ton Reimes:

„Het is niet onze bedoeling om Wa-
gemans persoonlijk de grond in teboren. We hebben onze beschuldi-
gingen alleen in de openbaarheid
gebracht omdat we vinden dat Wa-gemans in strijd handelt met zijn
verkiezingsbeloften. We voelen ons
niet geroepen om hem nu ook nogde justitie op het dak te sturen. Dat
neemt niet weg dat we te allen tijde
bereid zijn om met Bijsmans te pra-
ten. Hij hoeft maar te bellen".
Wagemans herhaalde in het week-
einde nog eens dat er volgens hemhelemaal niets aan de hand is. „Vanronselpraktijken is geen sprake.
Twee kiezers hebben me spontaan
hun volmacht aangeboden, dat is al-les. Voor een onderzoek ben ik echt
niet bang. Anders zou ik er zelf ook
niet om hebben gevraagd".

Lintje voor G. Hameleers
fIa^LEN/SIMPELVELD - G. M.
V eleers, voormalig directeur en
|tra n„0g adviseur van internationaal,K iPortbedrijf Hameleers in Heer-
TWspk VrÜdagavond koninklijk on-
Waiiip " den- HiJ kreeë de ereme-
jVle m goud> verbonden aan de

TOet y^fl Oranje Nassau, in verband
H»^*^ vijftigjarig bestaan van de

firma. Hameleers is van origine een
Simpelvelds bedrijf, maar is sinds
1979 gevestigd op industrieterrein
De Beitel in Heerlen. Hameleers is
gespecialiseerd in binnen- en bui-
tenlands vervoer en telt 34 mede-
werkers. Loco burgemeester Frijns
van Simpelveld speldde Hameleers
de versierselen op.

Cr M- Hameleers (op de voorgrond) werd onderscheiden m
:°e *rband met het 50-jarig bestaan van het transportbedrijfg hij jarenlang directeurwas. Foto: CHRISTA halbesma

Onrustig weekeinde Landgraaf
'taltf n onze verslaggever
efoaaf^GßAAF - De politie in Land-
veek<? teruS °P een vrij onrustig
"Oor e' Verantwoordelijk daar-
i'kjg.j^aren voor het merendeel
Wtopf6 deelnemers aan een voet-
t^Üert in Schaesberg. De voet-

kfoci Vernielden onder meer een
;^ir, e .ncel, staken een vuilniscon-
-4 Iva

m brand en stalen sportspul-
Wfoor1 andere toernooigasten. Ook
°veri 2aakten ze nogal wat geluids-
?'e dl bllJkens de vele tefoontjes
j,«War r̂over bij de politie binnen-. hield verder een man aan,
_VinP

t
r°beerd had bü ziJn buur"

.S^den breken- Nogal wat omwo-
!Vn ,? waren daar getuige van.
'Vn , Politie de man wilde arres-
'<_ Verschanste deze zich in zijn

woningen weigerde de agenten bin-
nen te laten. De politie forceerde
daarop de voordeur en greep dé
man op zijn balkon in de kraag.

Een Hoensbroekenaar die te diep in
het glaasje had gekeken morrelde in
de nacht van zaterdag op zondag
uitgerekend aan de achterdeur van
dewoning van een Rijkspolitieman.
De agent wist de man in een mum
van tijd te overmeesteren en droeg
hem over aan de politie in Land-
graaf.

Geluidsbox
door ruit

KT.

Aeft^ADE - Een Kerkradenaar
J '^icish weekeinde met een ge-
>feg oQ.°x een caféruit aan diggelen;: Ndfj ~:. De man werd vrijwel on-
'\ m yC]*- in dekraaS gegrepen. Op
i \s\ '^üebureau werd proces-ver-
,; °Pgemaakt.

Dronken
op fiets

f «; ?chor7jrEN - Een man die in be-
i reft f' 611 toestand op zijn fiets zat,'
i et Bt.iHn roes moeten uitslapen in
l in Kerkrade. Weer
ÏSsvJa frd mocht hiJ fietsend
'Haai, keren met een proces-adi als extra bagage.

Auto's vernield
' *«Et.ti?e Hach?N ~ Vandalen hebben int'n Hecri van donderdag op vrijdag
'" «n a

,ien een spoor van vernielin-
;; eFI terëelaten op het Fossielen-. a

<"« d.prt^eCte omgeving. Van meer
: 6f» n-i^g auto's werden antennes
. Hm^wissers afgebroken. Ver-

'" els al de eigenaars hebben inmid-
:: adngifte gedaan bij de politie.

Uure fiets
gestolen

i EEK - Onbekenden hebben■ rg3 bij de sporthal in Oirsbeek
'', 0i s van een Oirsbekenaar
'i % en- De fiets vertegenwoordigt
5 % vaTde van ongeveer 1.000 gul-. H.P1 0; gens de rijkspolitie is het de

' %rth ,e dlefstal op rij nabij de

Autokraak
HEERLEN- Twee jeugdigeHeerle-
naren werden door de politie op he-
terdaad betrapt toen ze op klaarlich-
te dag een auto openbraken. Op het
moment dat de politie op de par-
keerplaats Nieuw Eyckholt arri-
veerde, hadden de daders juist een
ruit van deauto geforceerden de ra-
dio gedemonteerd. De autoradio is
teruggegeven aan de rechtmatige
eigenaar. Tegen de twee jongens is
proces-verbaal opgemaakt.

WBurgemeester Mans, geflankeerd door de gedecoreerden enhun echtgenotes. Foto: christahalbesma

door laurens schellen Lenartz: 'Voetbal en Van Gogh voor Sittard belangrijker'

Stil requiem voor een
Vermoord' kunstwerk

HEERLEN/SITTARD - Zijn eer-
ste confrontatie met de door
rood-witte waarschuwingslinten
en een naamsbordje van de slo-
per afgezette krater is hard. Mee-
dogenloos zelfs, getuige zijn
bleek weggetrokken gezicht,
verschrikte ogen en van emoties
trillende stem. „Vreselijk. On-
voorstelbaar. Had ik tevoren
maar van die geniepige,en lafhar-
tige daad van de gemeente gewe-
ten. Dan had ik me gegarandeerd
aan mijn kunstwerk vastgeke-
tend. Of ik was voor die bulldo-
zer gaan liggen. Ik was die zater-
dagochtend hoe dan ook door
het lint gegaan, dat weet ik zeker.
Hoe is het mogelijk. Een ge-
meentebestuur dat zijn eigen
kunst levend begraaft. Schanda-
lig. Nee, in Sittard zien ze me niet
meer. Nóóit meer..."

Geloven doet en kan hij het nog
steeds niet. Heerlenaar Theo Le-
nartz, beeldend kunstenaar van
professie, lijkt door een moker-
hamer geveld als hij hoofdschud-
dend en in zichzelf gekeerd om
de gapende kuil heenloopt. Een
enkele passerende klant van de
Sittardse bibliotheek annex mu-
ziekschool kijkt hem wat mee-
warig aan. Op de plek waar tot
verleden week zaterdag nog Ne-
derlands grootste keramische
fontein - zij het in desolate toe-
stand - te zien was, resten enkel
nog een metersgroot gat en een
hoopje zand. De nog verse spo-
ren van de graafmachine lijken
het lijden van de ontwerper al-
leen nog maar aan te wakkeren.

Eer
Dat hij in zijn kunstenaarseer
diep is gekrenkt, daarover laat
Lenartz geen enkel misverstand
bestaan. In een lange, zwartgalli-
ge tirade laat hij zijn gedachtende vrije loop. „Op tal van plaat-
sen staan kunstwerken van mijn
hand. Verspreid over heel Lim-
burg tot aan Zwolle, Apeldoornen Zoetermeer toe. Ook in hetbuitenland trouwens. Maar een
gemeente diezonder een greintje
artistiek benul of verantwoorde-

hjkheidsgevoel een kunstobject
tegen de vlakte gooit, dat heb iknog nooit meegemaakt. Ik vraag
mijzelf voortdurend af: waaromvermoordt een stadsbestuur zon-der scrupules een monument dat
nota bene met het nodige ge-meenschapsgeld (ruim tachtigmille - red.) is aangelegd? Waar-voor staat zon wethouder vankunst en cultuur dan in hemels-naam? Laat men mij eens één re-dennoemen die de sloop van hetobject legitimeert. Als er over deplek van de, fontein nu een wegzou moeten worden aangelegd of

de muziekschool zou er moeten
uitbreiden, dan zou ik misschien
nog zeggen 'soit. Maar dat is alle-maal niet het geval."

ontmoeting

Tegenwicht
Met ingehouden woede wijst Le-
nartz er vervolgens op dat zijn
van de aardbodem verdwenen
kunstproject ('een toonladder
van bonte kleuren') een onlosma-
kelijk ritmisch geheel vormde
met de aanpalende bibliotheek
en muziekschool. „Het monu-
ment was ontworpen om tegen-
wichtte bieden aan dezeer strak-
ke, zwart-witte architectuur van
het gebouw."

Zoals de voorbije maanden al zo-
vele malen eerder, haalt hij op-
nieuw en nu met een nóg grotere
verbetenheid de onwrikbare ar-
gumenten omver die burgemees-
ter en wethouders van Sittard
voor de sloop hebben aange-

voerd. Vooral hetLeitmotiv in de
gemeentelijke apologie, de hoge
restauratie- en onderhoudskos-
ten, ontlokken bij Lenartz een
sardonisch hoongelach. Een al-
gehele renovatie van het verloe-
derde monument werd door de
gemeente eind vorig jaar geta-
xeerd op eenkleine veertig mille.
„Dat bedrag slaat werkelijk ner-
gens op. Zélf heb ik namelijkook
een aannemer een offerte laten
maken. Voor om en nabij de zes-
tien mille wilde hij de restauratie
op zich nemen. Voor nog minder
dan de helft dus. Dat zegt toch

genoeg. En dan heb ik het nog
niet over het feit dat de gemeente
helemaal zélfverantwoordelijk is
geweest voor de aftakeling van
de fontein. Men heeft vrijwel
geen rooie cent aan onderhoud
uitgegeven. Dan hoef je natuur-
lijk niet verbaasd op te kijken als
de waterpomp defect raakt of de
keramiek tekenen van verval be-
gint te vertonen."

Die omissie van de zijde van de
lokale overheid steekt Lenartz
wellicht nog het meest. In de
ogen van de Heerlenaar heeft een
gemeente immers niet minder
dan de heilige morele plicht om
het openbaarkunstbezit met ge-
paste zorg te onderhouden, zo
mogelijk tot in de lengte der da-
gen. „Dat zou toch vanzelfspre-,
kend moeten zijn. Als het op het
stadhuis lekt in de burgemees-
terskamer, dan komt daar toch
óók meteen de onderhouds-
ploeg."

De door de gemeente jaarlijksop
zon 2500 gulden geraamde on-
derhoudsbeurt van de fontein
ontlokt bij de kunstenaar al
evenzeer louter sarcasme. „Met
dat geld zou je het kunstwerk
meer dan uitstekend kunnen on-
derhouden, als het er nog zou
staan. Maar men heeft de slo-
pershamer laten aanrukken. Wat
denk je trouwens hoeveel die
klus op zaterdagochtend de ge-
meente gekost heeft? Je denkt
toch zeker niet dat zon aanne-
mer voor 2.500 gulden een mas-
siefen in gewapend beton veran-
kerd object van vier en een halve
meter hoog even komt oprui-
men."

oostelijke mijnstreek

Bejaarde man (76) beroofd
-twee gemaskerde mannen heb-

ben vrijdagnacht een 76-jarige
■riwoner van Hoensbroek in zijn
w°ning overvallen en van zijn
sPaarcenten beroofd. De daders

belden aan en toen de bejaarde
man opendeed sloegen ze hem
met een knuppel op het hoofd.
Het slachtoffer moest in het De
Wever-ziekenhuis worden opge-
nomen.

De man kon de politie slechts
een vaag signalement van de
overvallers verstrekken. De eer-
ste dader is ongeveer 1.80 meter
lang en droeg een zwarte muts
over zijn hoofd waarin ter hoogte

van de ogen gaten waren ge-
knipt. De andere overvaller is on-
geveer 1.75 meter lang, heeft een
smal postuur en had een soortge-
lijke muts over het hoofd getrok-
ken. Aangezien er kort na de
overval bij de politie telefoontjes
binnenkwamen van mensen die
het slachtoffer hadden horen
schreeuwen, hoopt derecherche
in contact te kunnen komen met
getuigen: S 731731.

Onderscheidingen
RKTSV Terwinselen

Van onze verslaggever
KERKRADE - Burgemeester Mans
van Kerkrade heeft vrijdag tijdens
de feestvergadering bij gelegenheid
van het 60-jarig bestaan van voet-
balvereniging RKTSV Terwinselen
de eremedaille in zilver, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau uit-
gereikt aan J. Hollanders en A. La-
taster.
Johannes Hubertus Hollanders is
sinds 1960 lid van de vereniging. Hij
was vier jaar secretaris en sinds 1964
beheert hij de financiën. Dezelfde
functie vervult hij bij een aantal an-
dere verenigingen en organisaties in
zijn woonplaats.
Arnold Lataster meldde zich in 1939
als speler van het eerste elftal. Na
1954 speelde hij in lagere elftallen.
Hij was vooral betrokken bij het ve-
teranenvoetbal, waarvan hij 25 jaar
leider was. Verder was hij bestuurs-
lid, jeugdleider, lid van de techni-
sche commissie en terreinverzorger.

'Invasie' in
Hoensbroek

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - Een sirene die
normaal alleen loeide tijdens de
Tweede Wereldoorlog, verstoort
ruw de vredige stilte op de bin-
nenplaats van Kasteel Hoens-
broek. Vijftig militaire voertui-
gen staan er geparkeerd. Canade-
se vlaggen wapperen. Een na-
bootsingvan de invasievan veer-
tig jaar geleden? „Nee, we willen
ons beslist niet identificeren met
onze bevrijders. Beschouw het
als een eresaluut aan hen", zegt
Gerrit Hemelman, lid van 'Keep
Them Rolling.

Deze vereniging, die vanaf 1972
militaire voertuigen van voor '45
opspoort, restaureert en rijdende
houdt, hield afgelopen zaterdag
een show. Argeloze bezoekers
van het kasteel stuitten op don-
kergroene jeeps, Dodge-vracht-

wagens, Harley-motoren en een
enkele opvouwbare fiets. Veelal
opgekocht van de Staat, die ze
van de hand deed omdat 'ze toch
maar stonden weg te roesten.

De vijftig Limburgse leden - in
heel Nederland zijn het er 600 -
gaven uitleg, maar lieten mensen
tevens plaats nemen achter het
stuur van de 'rijdende musea',
zoals ze liefkozend worden ge-
noemd.

" Legervoertuigen keurig in het gelid op de binnenplaats van Kasteel Hoensbroek.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Versierselen
Hemelman, mede-organisator
van de show, benadrukt het paci-

fistisch karakter van de vereni-
ging. „We lopen niet rond met
wapens, of met militaire versier-
selen op onze borst. Het is wel
eens voorgekomen dat een kind
tijdens een bijeenkomst een na-
maak-pistool bij zich droeg,
maar dat hebben we meteen af-
gepakt. Dat is namelijk tegen
onze principes. Waar het bij ons
om gaat, is het kunnen sleutelen
en rijden met die voertuigen."
De binnenplaats is evenwel ge-
vuld met groene legertruien en
zowaar een enkel vliegenierspak.
„Gepast groen", noemt Hemel-
man de overheersende kleur. Hij
vindt het niet meer dan redelijk
dat deze kledij wordt gedragen.
De bestuurders hebben later op
de dag namelijk nog een rit door
een zandgroeve in Landgraaf op
het programma staan: 'Lekker
stuiven!'.

Fel protest
Bedroefd en tegelijk verontwaar-
digd is hij ook over de in' zijn
ogen uiterst slappe en lankmoe-
dige houding van de Sittardse
gemeenteraadsleden ('op een en-
keling na'). Voor de kunstenaar
is het onverteerbaar dat de lokale
volksvertegenwoordiging de
sloopplannen van het college
geen strobreed in de weg heeft
gelegd. „En waar is de directeur
van de muziekschool gebleven?
En het bestuur van de biblio-
theek? Zeker van hén had jetoch
een fel protest mogen verwach-
ten tegen de botte manier waar-
op in Sittard de kunst om zeep
wordt gebracht. Behalve de kun-
stenaars van de Melkfabriek is
trouwens ook vanuit de bevol-
king niemand opgestaan om zich
te verzetten tegen het doodvon-
nis. Voetbal en Van Gogh zijn
hier kennelijk belangrijker."

Plots haalt hij een inderhaast in
eik-aar getimmerd houten kruis
te voorschijn. Even later gevolgd
door twee bosjes bloemen. Met
een van grimmigheid verwron-
gen gezichtkruipt de kunstenaar
in rouw onder de afrastering
door de kuil in, waar zijn statige
creatie tot voor kort nog hoog op-
torende boven het struikgewas.
Stilletjes plant hij het kruis met
de bloemen in het zand. Om zijn
'vermoorde geesteskind' de laat-
ste eer te bewijzen...

Procedure
Ook het feit dat het stadsbestuur
met zijn sloopactie de uitspraak
in hoger beroep van het Bossche
Gerechtshof niet heeft willen af-
wachten, bestempelt ■ Lenartz
ronduit als schandelijk. „Te meer
daar het vonnis in kort geding
van de Maastrichtse rechtbank-
president (volgens wie de vige-
rende auteurswet 'geen absolute
garantie biedt voor het voortbe-
staan enig kunstwerk' -> red.) in-
houdelijk weinig om het lijf had.
Van het Hof in Den Bosch had ik
een fundamenteel vonnis ver-
wacht, dat uiteindelijk zou kun-
nen resulteren in een bodem-
procedure. Juist om die reden
heb ik hoger beroep aangete-
kend." 'Overigens wordt Lenartz in zijn
visie geschraagd door de gezag-
hebbende Stichting Beeldrecht,
een organisatie die de auteurs-
rechtelijke belangen van - onder

meer - beeldende kunstenaars in
Nederland behartigt. Juridisch
specialist mr C. Berendsen van
genoemde stichting heeft de
Heerlense kunstenaar en diens
raadsman mr E..Prickartz met
nadruk laten weten het oordeel
van de Maastrichtse rechtbank-
president 'een slecht vonnis' te
vinden. Berendsen baseert zijn
stelling op eerdere jurispruden-
tie, die volgens hem - in tegen-
stelling tot de uitspraak van mr
P. Broekhoven - ook in Neder-
land wel degelijk bestaat. „Ik
heb het sterke vermoeden dat de
gemeente erg geschrokken is
van deze reactie. Anders kan ik
die overhaaste sloop niet verkla-
ren," mompelt Lenartz.

Kunst in
Kunrade

VOERENDAAL - Een plastiek
van de Heerlense kunstenares
Vera van Hasselt gaat in de na-
bije toekomst het plantsoen op
het Onze Lieve Vrouweplein in
Voerendaal-Kunrade sieren.
Het kunstwerk wordt geplaatst
op verzoek van de Missionaire
Werkgroep Kunrade die op die
manier de mondiale verantwoor-
delijkheidvoor ontwikkelingssa-
menwerking onder de aandacht
wil brengen. Met de levering en
plaatsing van het beeld, een
vrouw met kind, is een bedrag
van 75.000 gulden gemoeid. De
provincie betaalt daarvan 30 mil-
le. De rest is voor rekening van
de gemeente.

Zender uit
lucht gehaald

KERKRADE - De Kerkraadse poli-
tie heeft in samenwerking met de
PTT-opsporingsdienst een illegale
radiozender uit de ether gehaald.
Tegen de zendamateur, een 54-jari-
ge Kerkradenaar werd proces-ver-
baal opgemaakt. Zijn apparatuur
werd in beslag genomen.

Aanhou dingen
na vechtpartij

SCHIMMERT - Na een vechtpartij
in de feesttent te Schimmert heeft
de rijkspolitie vrijdagnacht om 1.10
uur twee aanhoudingen verricht. De
28-jarige J.R. uit Ulestraten en de
24-jarige P.V. uit Schimmert moes-
ten mee naar het bureau. Maar dat
ze zich niet zonder slag of stoot
overgaven, blijkt uit het feit dat ze
vernielingen aanrichtten aan drie
politieauto's. Bij de arrestatie van
het tweetal waren in totaal tien poli-
tiemensen betrokken.

Weg 'op slot'
HEERLEN - De Terhoevenderweg
in Heerlen is dinsdag voor alle ver-
keer, met uitzondering van fietsers,
afgesloten. Dit in verband met asfal-
teringswerkzaamheden. Het ver-
keer zal via borden worden omge-
leid.

Ravage in
Kerkrade

KERKRADE - Een 18-jarige Kerk-
radenaar is in de nachtvan zaterdag
op zondag ernstig gewond geraakt
toen hij op de Eygelshovergracht
met zijn auto uit de bocht vloog. De
jongeman, die geen rijbewijs heeft,
ramde eerst een lichtmast, daarna
een geparkeerde auto, vervolgens
de gevels van twee woningen en
tenslotte nog een wagen. De mate-
riële schade was enorm.

Bij twee andere aanrijdingen in
Kerkrade raakten tijdens het week-
einde nog twee personen gewond:
een 15-jarig meisje dat op haar fiets
geen voorrang kreeg van een auto-
mobilist en een 16-jarige bromfiet-
ser die van achteren werd aangere-
den door een Duitse bestuurder.
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®piccolo'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.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

Personeel aanbod
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al uw VOEGWERK
groot en klein moet u bij Jo
zijn. Tel. 045-224601

Hobby/D.hz.

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

# Gratis Amro Credit Card.
Als u er deze maand een aanvraagt, zijn de

kosten 12 maanden lang voor onze rekening.
Meer informatie op onze kantoren. Wij pakken deze
maand even flink uit. fTfflT*!

Amro Bank IJJKI
Personeel gevraagd

Visdetailist vraagt

part-time verkopers
voor minimaal 2 dagen p.wk. Vakkennis niet noodzakelijk
als u bereid bent om te leren. Nadere ml. tel. 04490-43352.

FIRMA VAN MIL vraagt voor diverse projecten
* Electromonteurs

* Bankwerkers
* Pijpfitters

Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Telefonische afspraak 045-245372

Firma Van Mii
Horselstraat 18, 6361 HC Nuth

Opticien gevraagd
voor winkel en werkplaats, wegens dienstplicht van een

onzer medewerkers
De gouden bril

Rumpenerstr. 29, Brunssum. Tel. 045-252857
Brillen, contactlenzen en hoortoestellen.

Tempo-TeAM Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Roermond. Leeftijd 18-65 jaar. Wilt u
zelf bepalen hoeveel uur u per week werkt? Denkt u aan 8uur? Voelt u meer voor 40 uur? Of wilt u alleen in de week-
einden aan de slag? Alles kan! Wij bieden een zeer afwis-
selende baan in dag- en of ploegendienst, een goede sala-
riëring, ploegentoeslag, 8% vakantiegeld en doorbetaalde
snipper- en feestdagen. Hebt u interesse? Neem dan
contact op.

Voor informatie:
045-718366, Ingrid Driessen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn, voor diverse afdelingen van een auto-fabriek. Het bedrijf ligt in Bom en werkt in 2-ploegendienst
Vervoer is geregeld. Wilt u hard werken voor een prima sa-
laris? Kom dan langs voor een inschrijving of bel.

Voor informatie:
04490-14222 Jeanette Vaessen

SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4
04490-56156 Marielle Schutgens
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A
045-718366, Jaap Roelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
043-210551, Maddy Rothkranz

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

Er is dit jaar weer veel vakantie-
werk bij ASB uitzendbureau

Wij zoeken namelijk veel

Schoonmaaksters m/v
voor diverse projecten in Heerlen en omgeving. Het betreft
hier kantoorschoonmaak. De werktijden zijn variabel. De
duur van de opdrachten varieert van enkele dagen per
week tot 5 weken aaneengesloten. Heb je interesse in
vakantiewerk, aangepast aan je vakantie, kom dan even
langs bij ASB uitzendbureau.

Ook zijn wij op zoek naar gemotiveerde.
Produktiemedewerkers m/v

voor een produktiebedrijf van auto's. Het zijn banen voor
zeer lange tijd. Er wordt in ploegen gewerkt.

Heb je interesse in één van bovenstaande banen
kom dan snel naar onderstaande vestiging van.

ASB Uitzendbureau
Dr. Poelsstraat 15, Heerlen. Tel. 045-719600.

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 7|, Hoensbroek.
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
AARDBEIENPLUKKERS
Gevr. Gebrs. Schaepkens,
Klimmenderstr. 106, Klim-
men. 04405-1359 of 3401.
Gevr. RTV-WITGOED-
MONTEUR met ervaring
voor 'n jong enthousiast
team. Expert Oevenaars,
Kerkstr. 111. Brs. 252956.
FRITURE vraagt voor over-
dag part-time kracht, Markt
31, Kerkrade.
Gevr. in Nederlands/Frans
gezin wonende in de directe
omg. van Parijs een AU-
PAIR m.i.v. half aug. Liefst i.
b.v. rijbewijs. Schrift, reac-
ties: Fam. Heuts, Bellen-
kampweg 24, 6438 KG
Oirsbeek.

Goedl. gezellig privéhuis
heeft nog plaats v. leuk
MEISJE. Verd. 60%. Inl.
045-425100.
Dames- en HERENKAP-
PER M/V gevraagd. Wij bie-
den fulltime baan en goede
verdiensten. Kappersteam
Jan Stassen, 045-211852.

Full-time KELNER/Serveer-
ster, met restaurantervaring,
voor vast werk. 043-212407
Bar Mi Amore Leyenbroe-
kerweg 160 zoekt BUFFET-
JUFFROUW v. avonduren
(20.00-4.00) 04490-19534.
DAMES-HERENKAPSTER
gevr. tot max. 22 jr. Tel.
045-320536.
Volkskracht en Trouw vra-
gen aktieve BEZORGERS
(sters) voor vroege ochtend
tussen 6 en 7 uur, voor
Heerlen. Inl. 045-724496.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, hoge verdien-
sten. Tel. 045-228481.
Fa. Roadstar vr. met spoed
verwarming-, installatie-,
onderhoud- en ELEKTRO-
MONTEURS, bankwerkers,
metselaars, betontimmerlie-
den, pijpfitters, voor NL. en
D. Tel. 045-226346.
Met spoed gevr. SLAGERS-
GEZEL. Slagerij L. Huben,
Kerkstr. 79, Brunssum. 045-
-252733.

OG te huur

Te huur BOYENWONING te
Kerkrade-West, dir. te aanv.
Te bevr. Schaesbergerstr.
94, Kerkrade-West.
Te h.in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.
Te h. aangeb. 1 pers. appar-
tem. in HOENSBROEK teg.
station, huurpr. ’ 600,- all in
Tel. 0949-2405-72747.

Vermist/Gevonden

Weggelopen:

woensdag 23 mei, zwart-wit
-bruin gevlekte lapjeskat,

poes, roepnaam: Sofie, te-
gen BELONING terug te be-
zorgen! Fam. Fraisl, Nieu-

wenhagerstr. 47, Waubach.
Tel. 045-321254.

OG te koop

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

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

Voor bemiddeling zoeken
wij met

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

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

vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs o.g.

Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen.

Tel. 04490-48191.

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.

Brunssum
bungalowpark, riant gel. vrij-
st. bung. m. sout. en dubb.
gar. op plm. 1.000 m2. Ind.:

o.a. sout.: portaal; prov./
bergr.; 3 kamers; wasruimte;

CV-ruimte en dubb. gar.
Beg. gr.: hal; toilet; L-vorm

woonk.; keuken; zitk.; badk.
en 5 slaapk. Zolder via hal te
ber. m. vlisotrap. Spoedig te. aanv. vr.pr. ’ 325.000,- k.k.

Te bevr.
Hoevenaars
ass. bv. Brunssum

045-252109.
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.
Te k. HOLSET gem. Vaals,
grote bouwplaats voor vrijst.
landhuis of 2 onder een kap,
mooi geleg. in natuurgebied.

1 Prijs ’ 150.000,- (evt. met. weiland en boomgaard)
zonder kontanten onnodig te
reflekteren. Br.o.nr. B-4700,
LD, Postbus 3100, 6401 DP; Heerlen.

Kamers
Kamer te huur in rustige
buurt nabij C-HEERLEN.
Tel. 045-711525.

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.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22 x
18. Tel. 04490-15338.

. -___ I

#Gratis 'artist impressiorïvan
uwhuis bij hypotheekofferte.

Als u de in mei uitgebrachte hypotheekofferte
accepteert, wordt er een unieke schets van uw
huis gemaakt. Meer informatie op onze kantoren.
Wij pakken deze maand even flink uit.
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In centrum SIMPELVELD
komt per 1-6-'9O vrij: gr.
woonhuis z. tuin. Beg. gr.:
onderkelderd, gr. woonk.,
keuken, berging, toilet, serre
en binnenhof. 1e verd.: gr.
slaapk. met balkon, slaapk.
met badk. 2e verd.: slaapk.
en zolder, voorz. van gas-c.
v. en geïsol. dak. Info: na 18
uur. 045-440662.

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

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.

Winkel&Kantoor

Fax v.a. ’ 39,-
PER MAAND

Kreuze Telecom. Limburg,
Burg.Lemmensstr. 263a,

Geleen, Q4490-40444.

Demo-Fax
Okifax OF-3

van ’ 2.689,- voor ’ 2.289,-
Kreuze Telecom. Limburg,
,Burg. Lemmensstr. 263a,
Geleen. Tel. 04490-40444.

Geldzaken
Wie kan ons helpen aan FI-
NANCIERING van een pla-
tenzaak? Tel. 045-271557.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto's

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!

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951. .

Enkele goedkope INRUI-
LERS v.a. ’l.OOO,- t/m
’3.000,-. 0.a.: Opel kadett,
Mazda, Honda, Ford, Re-
nault enz. en onderdelen
Mercedes 280 S. P. Nuyts-
str. 157, Heerlerheide. Tel.
045-213038

Fiat PANDA 45, rood, bwj.
'84, 63.000 km, als nw.

’ 4.500,-. Tel. 045-725984.
Te k. Ford SIËRRA 1800 GL
sedan, bwj. '88, km.st.
32.000, kl. wit, vr.pr.
’18.500,-. 04405-3783.

PERSOONLIJKEBESCHERMING
Werkhandschoenen - schoenen - laarzen
veiligheidshelmen - brillen -valbeveiliging

regen, doorwerkkleding - parka's - laskleding- stofmaskers.

VEILIGHEID VERZEKERD
Nual 25 |aar een begrip voor kwaliteiten service!

/'y.. . ■ ..;,"^.-i\ O /" ... .-■- "\
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Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Voorradig alle types Opel,
BMW, Citroën, Fiat.Ford,
Mazda, Peugeot, Saab,
Toyota, Volvo en VW

Een BMW kopen met
twee jaar garantie en
financiële armslag?

Dat kan met het unieke
BMW-autoplan!

Een nieuwe vorm van
leasing voor iedereen.
Diverse jonge 3, 5 en 7 .

series in voorraad.
Uw BMW dealer 'Kera j

Kerkradersteenweg 5, iKerkrade i
| 045-452121

Wij pakken deze maand "evenflink uit ;
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BMW
520 I Delphinemet., 2-'BB,. 78.000 km, nw. model,

1e eig.

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade
045-452121

Van Part.: Opel REKORD
2.0 S, bwj. '86, LPG, getint
glas, centr. vergr., elec.
spiegels, z.g.a.nw., veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 11.750,-. Tel.
045-420772.
T.k. PORSCHE 924 goud-
met. APK '91, geen 2e zo
mooi. 045-460445, na 18 u.

Te k. Opel KADETT station-
car 1.6LS diesel, kl. wit, bwj.
10-'B7, 64.000 km., trek-
haak, 1e eig., schadervrij,
verk. werkelijk splinernw.,
uiterste pr. ’13.750,-. 045-
-427827.
Te k. BMW 518 I op gas bwj.
'85 als nw., veel extra's vr.
pr. ’ 11.500,-. 04490-51467
Te k. BMW 316, bwj. '84,
LPG en access, i.z.g.st. Tel.
04406-40702.

I

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565. I
Voor een uitstekende
occasion kunt u niet

om ons heen. ;
* 3 mnd. volledige
BOVAG-garantie

* uitgebreide afleverings-
inspectie

* indien nodig APK
* 6 sterren dealer - service

* alleen originele onderdelen
* snelle levering

* financiering op maat !gr : ;
LU 1p.. il-
Te k. Datsun CHERRY 1.2, \
3-drs., bwj. '80, APK 1-'91,

’ 1.250,-. 045-218925._ :
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Te k. onder garantie en ser-
vice, div. gebruikte automo-
bielen: Mercedes 190 E,
LPG, '84; Opel Kadett 1600
LS '87 LPG; Mazda RX7,
Coupe div. opties, nieuw
model ;'B5; Marbella Luxe
'87; Fiat Panda '84; Ford
Sierra 1800 '85; Opel Kadett
GSI div. extra '86; Opel
Manta 2.0 GSi div. extr. '84;
Ford Fiesta diesel '87; Audi
80 LS i.nw.st. div. opties '87;
VW Golf GT als nieuw '89;
VW Golf 1300 Manhattan
'88; BMW 316 '80; Opel As-
cona 16S '82; Mercedes 260
124 model '86 div. extra's;
Opel Omega 2.0 i '88; Ford
Escort 1600 GL '86; MG B
Cabriolet '77; VW Cabriolet
GTi in nw.st. '81. Inruil. Fi-
nanc. Garantie. Autohandel
FRANKEN V.0.F., Ganze-
weide 59, Heerlerheide-
Heerlen. 045-216475.

# Gratis Sony koptelefoon
bij Amro Jongerenpakket.
Als jeer deze maand een opent en f5O,- inlegt

>p de spaarrekening. Meer informatie op onze
;antoren. Wij pakken deze maand even flink uit.

Auto Limburg Stem
biedt aan:

BMW3l6diamantzwartmetextra's'B7 ’ 22.750,-
BMWslBinj. leeig. '86 ’ 16.750,-
Mitsubishi Galant 1.8GL nw. mod. '88 ’ 20.750,-
Mercedes 200 nw. model, extra's'B7 ’ 39.500,-
Mercedes 190 15"velgen verlaagd mod. '88 ’ 35.500,-
Audi 80 1.8 wit juni'BB :..... ’ 25.700,-
AudiBocc'Bs ’ 13.750,-
Audiloocc2.3i'B7 ’ 28.750,-
AudMOOccwit'B3 ’ 11.750,-
Jetta 1.6 Elan '87 ’ 14.750,-
GolfC diesel'B6,'B7v.a ’ 16.750,-
Peugeot4osGßl9oo'B7 ’ 21.750,-
Ford Scorpio 2.0 GL'B7 ’ 18.750,-
Sierra 2.0 CL sedan'BB ’ 22.750,-
Sierra 1.6Laser 5-drs. '86 ’ 14.750,-
Sierra 1.8 5-drs. '85 ’ 11.750,-
Orion 1.6CL zwart'BB ’ 17.750,-
Escort 1.4CL'B6 ’ 14.750,-
Escort 1.6 extra's'B3 '. ’ 8.750,-
Opel Ascona 1.8 SHB'B7 ’ 16.750,-
Ascona 1.6S automaat '83 .■ ’ 7.750,-
Asconal.6'B2v.a ’ 4.900,-
Kadett 1.3 S apart '85, '87 v.a ’ 10.750,-
Kadett 1.2 SHB '84 ’ 8.700,-'
Kadett 1.6 DHB '84 ’ 6.700,-
Corsal.2S'B4 f, 8.900,-
Citroën CX 2.2 TRS schuifd. '87 ’ 22.750,-
Citroën CX 2.0 schuifd. '85 ’ 7.750,-
Citroën BK TRS schuifd. '87 ’ 17.750,-
Citroën BK 14 E rood t.'B7 ’ 12.900,-
Mazda626 2.OGLXHBm.'BB ’ 22.750,-
Mazda 626 sedan 1.687 ’ 14.750,-
Mazda 626 2.0 GLX autom.'B6 ’ 16.750,-
Mazda 626 Coupé apart '86 ’ 15.750,-
Mazda 626 1.6 HB '84 ’ 9.950,-
Mazda323LX1.3'86... ’12.750,-
Fiat Croma 2.0 CHT'B7 ’ 15.750,-
Regatta 85 S '87 ’ 9.900,-
Regata 100 S '84 ’ 4.250,-
Ritmo7oS'B7 ’ 9.900,-
Panda Carrara '87 ’ 7.250,-
Panda4sCL'B6 ’ 6.900,-
Renault 25TS GTS '84, '85 v.a ’ 12.750,-
Nissan Stanza 1.6 GL HB '85 ’ 9.900,-
HondaPrelude EX autom. '83 ’ 9.250,-
Austin Maestro 1.3Luxe '85 ’ 7.250,-

COMBI'S
Mitsubishi Lancer 1.5G Wagon'B7 ’ 16.900,-
Sierra2.oCLCombim.'BB ’ 19.900,-
Escort 1.3Laser Combi'B6 :.... ’ 10.900,-
Kadett 1.6 D Combi'B6 f 13.750,-
TaunusCombi 1.682 ’ 5.750,-
Nissan Urvan Bus D m.'Bs excl ’ 8.500,-
Brandweerauto Chevrolet'ss excl ’ 8.500,-

Inruil en financiering mogelijk. Zeer moderne werkplaats
voor onderhoud, reparaties en APK-keuringen a ’ 60,-

Uw vertrouwd adres
Auto Limburg, Mauritsweg 126, Stem (naast Superconfex)

Tel. 04490-38474.

Honda ACCORD 1981, wit,
goedkoop. Bar. Mackaystr.
39, Heerlen. 045-721044.
MERCEDES 230 E bwj.'B2
en BMW 732 E bwj. '84, mr.
mog. Caumerweg 38 Hrl.
Audi 80 S dcc. '88 1e eig.
’26.000,-; Mercedes 190 E
2.3 aut. '87 1e eig.
’36.000,-; 300 D '82
’12.500,-; BMW 520 I '88
1e eig. ’ 47.500,-; 316, 320,
323 I '80/'B5 va. ’2.000,-;
520 '80-'B2 v.a. ’2.750,-;
323 i '80 ’6.000,-; 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,-;
Kadett 1.6 D combi '85-'B6
1e eig. v.a. ’ 10.750,-; As-
cona 1.6 D '88 1e eig.

’ 14.250,-; Ascona 1.6 S m.
'83 ’5.500,-; Kadett 1.6 D
'85 ’10.750,-; Kadett 1.2
'84 ’7.750,-; Ford Scorpio
2.0 GL '87 ’19.500,-; Scor-
pio 2.0 I CL '86 ’15.000,-;
Scorpio 2.0 CL '85
’12.750,-; Siërra 2.0 CL
Sedan m. 88 ’16.900,-;
Siërra 2.3 GLD m. '88
’16.750,-; Siërra 1.8 Laser
'86 ’14.500,-; Siërra 1.6,
2.0, 2.3 '83/'B5 va. ’ 7.500,-;
Siërra 2.3 '83 ’8.750,-; Es-
cort 1.6 GL '87 ’16.500,-;
Escort 1.4 RS'B7 ’ 15.750,-
Escort 1.3GL'86 ’ 14.900,-
Escort 1.6 D '85 ’9.500,-;
Escort 1.1, 1.3 '81/'B6 va.
’4.000,-; Siërra 1.6 Le
Mans '87 ’ 12.500,-; .Siërra
2.3 GLD Combi '84

’ 11.000,-; Siërra 1.6 Combi
'83 ’ 7.750,-; Volvo 440 GL
'88 ’ 22.500,-; 340 aut. '84/
'87 va. ’7.500,-; 360 GLS
'82 ’ 4.500,-; 240 GL '81 va.
’3.500,-; 245 Van '82
’6.500,-; Skoda 130 L '85
’3.500,-; Saab 900 GL s-
drs. '85 1e eig. ’12.000,-;
900 I '81 ’ 3.500,-; VW Pas-
sat 1.8 GL '88 1e eig.
’29.000,-; Golf D '85
’10.750,-; Passat D '86
’10.500,-; Jetta D '83
’6.500,-; Honda Jazz '85
1e eig.. ’ 7.250,-; Nissan Mi-
cra GL '83 ’6.250,-; Blue-
bird D m. '88 1e eig.

’ 13.750,-; Subaru Mini bus
'85 ’ 4.900,-; Toyota Carina
II '85 ’9.250,-; Cressida
Combi D '84 ’6.500,-;
Mazda 626 GLX 2.0 '84
’8.750,-; 323 '81 ’3.500,-;
929 Combi '82 ’4.750,-;
323 GLD '87 ’12.750,-;
Mitsubishi Galant Turbo D
'81/'B4 va. ’ 3.750,-; Citroën
BK 19 D '87 1e eig.
’12.500,-; Visa 14 TRS '86

’ 7.750,-; 2CV6 '85
’4.500,-; CX GTI Turbo 2
'87 1e eig. ’21.750,-; Peu-
geot XRD '85 ’10.250,-;
205 Accent '84/'B6 va.
’8.750,-; Audi 80 GT 5 E
coupé '81/'B5 1e eig. va.
’9.500,-; 100 CC aut. '85
le'eig. ’15.750,-; 100 CS
'82 ’4.500,-; 80 cc '82
’4.500,-; Renault 25 GTS
'86 1e eig. ’13.750,-; 11
GTL aut. '84 1e eig.

’ 8.250,-; Fiat Uno 45 S '84-
-'B5 v.a. ’6.000,-; 127 '85
’6.000,-; Lada 2104 combi
'85-'B6 v.a. ’4.500,-; 2105
'85 ’ 3.500,-; Chevrolet Ma-
libu combi '81 ’ 3.750,-. van-
SINTMAARTENSDIJK,
Trichtêrweg 109, Brunssum.
045-229080.

Ford Scorpio 2.9 I GL aut.
'88; 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
5-drs. stationcar '86; Opel
Kadett 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 SGL '87; Opel Ka-
dett 1300 '82 ’5.500,-;
Honda Civic aut. '83; Opel
Kadett 1600 '85; Mitsubishi
Celeste '79 ’.1.500,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'86, km.st. 23.000, pr.n.o.t.k.
Tel. 043-614341.
Te k. Ford SIËRRA 2,3 D,
laeser, bwj. '86, Tel. 04754-
-81559.
Te k. R 5, bwj. '87, rood, km.
st. 37.000, ’10.750,-. Tel.
045-228469
Te k. SUZUKI bus bwj. '81,
APK, grijs kenteken, vr.pr.

’ 1.500,-. Beukstr. 4, Pas-
sart Heerlen. 045-229677.
Te k. Toyota TERCEL 1,3
KG, bwj. '84, LPG. 04754-
-81559.

Enkele GOEDKOPE auto's
v.a. ’ 1.000,-. APK gekeurd,
o.a. Kadett, Renault 18,
Ford, Golf diesel, Honda
Accord, Renault 5, Escort,
'80 en gebruikte onderdelen.
P. Nuytsstr. 157, Heerler-
heide. Tel. 045-213038.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-
Tel. 045-411572.
Te k. SAAB 9000 turbo bwj
'85 alle' opties leren bekl
cruise-contr. clima-contr
enz. km.st. 98.00C

’ 28.500,-; Mercedes 23C
TE bwj: '84 79.000 km. zeei
mooi ’20.000,-; VW Polc
'80 jubileumuitv. ’2.700,-
Gar. Nievelstein, Dr. M.L.
Kinglaan 177, Hoensbroek.
Te k. VW POLO 3-drs, bwj
'87, rood, km.st. 45.000, pr

’ 10.750. Tel. 045-228469
VOLVO 480 ES, bwj.'B6, i.z
g.st., te bevr. Peschstraat 27
Geleen.

Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS speciale aanbiedin-
gen: automatics: Ford Orion
1,6 GL 4-drs, '83, ’8.950,-;
Escort 1,6 laser stuurbekr.
1e eig. 4-drs '85, ’ 11.900,-;
Renault 5, 5-drs, 50.000 km,
'81, ’4.750,-; Honda Civic,
autom., ’2.500,-; Mitsubi-
shi Galant, 4-drs, '80,
’1.750,--; Simca 1100,
GLS, 4-drs, ’1.250,-; Sta-
tioncars: Volvo 245 GL, sta-
tioncar, t. '80, ’6.900,-;
Ford Siërra 2.0, laser, t. '87,
’17.500,-; Ford Siërra, t.
'84, ’11.900,-; VW Passat
5-drs, diesel, '87, ’ 16.900,-
Opel Kadett, 5-drs, LPG, '82
’5.250,-; Opel Kadett 1200
S, '79, ’2.500,-. Gewone
personenauto's: Ford Escort
1300, 5-drs, ’9.900,-;
Escort 1300 GL, '78,

’ 1.250,-; Escort diesel '86,
’12.900,-. Opel Kadett City
'79, ’2.950,-; Opel Rekord
Traveller, LPG, '86,
’13.900,-; 3x Opel Kadett
coupé, v.a. ’ 1.000,-; Kadett
1200, '81, ’3.950,-; Manta
1600 S, t. '81, ’3.750,-;
Rekord, 2.0, t. '81; ’1.950,-
Manta GT, '86, ’13.900,-;
Manta A zeer speciaal
’8.500,-; Kadett 1200 S,
'83, ’ 7.950,-; VW Polo C, t.
'83, ’6.500,-; Jetta sport
LPG, ’4.900,-; Jetta Elan,
'86, ’ 12.900,-; Passat die-
sel, '81, ’3.750,-; Audi 80
GLS, ’3.000,-; Renault 11,
diesel, '85, ’7.950,-; Lada
2105 GL, '83, ’3.750,-;
Nissan Micra DX, '83,

’ 7.900,-; Nissan Cherry,
'83, ’6.950,-; Laurel 2,8
diesel, '83, ’5.950,-; Nis-
san Crono rally, '84,

’ 8.950,-; Citroën Visa,
super E, '82, ’3.950,-;
Citroën GSA Xl, '85,

’ 3.250,-; Fiat Uno 55, 5-drs
'83, ’6.250,-; Fiat 127. '80,
’1.500,-; BMW 316 LPG,
'83, zeer spec, ’9.750-;
BMW 32Q LPG '79 ’ 2.000,-
Mitsubishi Colt GL. '83,
’7.500,-; Datsun 120 AF 2,
’1.250,-; Peugeot 205
GRD, diesel, '84, ’8.950,-;
Klimmenderstr. 110,- Klim-
men. 04405-2896.

Opel Rekord Berl. '82

’ 3.750,-; Ford Granada 2.3
GL '80 ’2.500,-; Opel
Commodore '80 ’2.500,-;
BMW 520 '80 ’2.750,-;
Audi 100cc '82 ’4.500,-;
Opel Ascona '81 ’1.250,-;
Honda Civic aut. m-'Bl

’ 1.500,-; Opel Kadett com-
bi '80 ’2.000,-; Volvo 340
aut. '80 ’ 1.500,-; Renault
18 GTL combi '81 ’2.250,-;
Lada 2105 '82 ’1.500,-;
Skoda 120 L'83 ’1.750,-.
Trichtêrweg 109, Brunssum.

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 Laser '86 ’14.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL '87 en '88
v.a. ’ 17.500,-Ford Siërra
1.6 Laser '86 ’14.500,-;
Ford Escort 1.4 CL '87
’15.500,-; Ford Escort 1.6
L '83 ’ 7.500,-; Citroën BK
1.4RE '86 ’ 10.500; Citroën
AX 1.0 E '87, ’9.750,-;
Citroën Visa 1100 '85
’7.250,-; Opel Rekord 2.0
S '84 ’7.750,-; Peugeot
309 '87 ’13.500,-; Renault
25 TS '86 ’15.750,-; Volvo
340 Diesel '85 ’9.500,-;
Nissan Bluebird 1.6 '86
’14.500,-. Bovaggarantie-
bewijs, Autobedrijf P. van
DIJK en Zn. Hompertsweg
33, Landgraaf 045-311729.

s
WETZELS auto's: Mercedes
280 SL aut. '85; Mercedes
300 Turbo Diesel aut. '88;
Mercedes 2.5 TD Station
'88; Mercedes 200 TD Sta-
tion '87; Mercedes 300 D
aut. '88; Mercedes 300 D
aut. '89; Mercedes 2.5 D '89;
Mercedes 190 2.5 D '88;
Mercedes 190 D '87; Merce-
des 190 E aut. '85; Porsche
944 '84; Opel Senator 3.0 I
aut. '88; Opel Kadett 1.3 S
'88; Mitsubishi Galant GTI
16 V '88; Mitsubishi Galant
Turbo Diesel '83; BMW 520 I
aut. '88; BMW 323 I '86;
BMW 320 I Baur '84; BMW
728 I aut. '86; Ford Escort
1.1 '82; Ford Orion 1.6 GL
aut. '84; Ford Siërra 2.3 GL
Station '83; Ford Escort 1.3
Bravo '89; Chevrolet Cama-
ro Z 28 '85; Renault 2.5 Tur-
bo Diesel '87; Dodge Aries
2.2 aut. '86; Jaguar 3.6 Sou-
verein aut. '87;. Industriestr.
35, Sittard. 04490-10655.

Hiep Hoi

Opa Budding

" Nu heeft Opa
nog meer tijd voor ons. i

Dennis, Mandy,
Riek en Stephany

Automobielbedrijf LOVjl
Heerlen BV Topoccasiog
Mazda 626 Sedan 1-8 u,vil
'88; Mazda 626 HB 2^o'87 met LPG; Mazda 62b n

2.0 GLX '84 en '85; Ma**
626 HB 1.6 LX '85; MaZ°
626 Coupé 2.088 metLr.
mazda 626 Coupé 2.0 w t|
'86 en '87; Mazda 626 Cg I
pé 1.6 LX '83; Mazda *HB 2.0 Diesel LX'B6; Maz"
323 Sedan 1.5 GLX %
Mazda 323 Sedan 1.3 u. j
'87; Mazda 323 Sedan L),
GLX'B6;; Mazda 323 Se».!,
1.3 LX '86; Mazda 323
dan 1.3 GLX'BS; Mazda J'

Sedan 1.7 Diesel GLA ,
Mazda 323 HB 1.3 f^'87; Mazda 323 HB IT ft
'87; Mazda 323 HBI-3^'85 en '86; Mazda 323 'j*
1.5 GLX'B6; Mazda 32J',
1.6 i GTX '86; Mazda >«
HB 1.5 GLX 5-drs. '88; W
da 323 T.3LXaut.'B6;W(
Kadett 1.3 Club Royal op (
dak 28-10-88; Ope Kauj

1.2 '85 en '86; Opel Ka° ,
1.3 '87; Opel Kadett beu..,
1.3 S'B6; Opel Ascona i- /;
'83; Opel Omega 1.8 b „|
BMW 315 '81; Honda «f
1.2 '82; Ford Fiesta i-V*
'87; Ford Fiesta 1.1
Ford Escort 1.3 C '86; ,
Escort 1.3 L'81; Ford bic 4
2.0 GL Laser LPG-0^'86; Ford Siërra 1.6 \\tf'85; Peugeot 405 Sm
'87; Lada Stationcar * öl _
1.5 L '86; Subaru Justy^■■H
aut. '88; VW Polo C Bb, 6
Jetta '87; Volvo 340 V|(
Goedkopere inruilers- : !(
Ascona 1.9 '79 ’ 3.55. „
VW Passat aut. '74 ’ '^ ..
VW Polo '77 ’ 1.750,-, J
vo 244 GL '79 f^J OfV
Mazda 323 HB 1-= -j) v
’4.250,- Mazda 323 ,
’2.750,-; Mitsubishi <-*%,.
Diesel '81 ’ 4.950,-; 'g V
nault 20 LS '81 /I^aH:Verzekering en eigen i»q\ <ciering. Palemigerboorp
Heerlen. Tel. 045-722^ j;
Ford ESCORT I.3C>^jli
grys kent. met ramen, l" (
der reclame, in perf. s „. 1,
voorz. van spoiler en s r
roof, schadevrij, 10-'Bo, |
’B.OOO,- excl. BTW- 1,
043-213059. ____-^ 1|
Ford ESCORT 16 L Br*
'82, 5-drs. 5-bak, zonneu j,

’ 6.500,-. 04490-25489>^Autohandel F.v. OPHUJ^ j 1(
biedt aan: Ford Escort
Bravo, nw. mod., '86; M*^ 'l
323 GLX 1.3 5-drs. '88, r, gj
Escort 16 CL 5-bak c »
Ford Escort 1100 Lase' ~bak, div. extra's '84; Mi£ g H
shi Galant Turbo D 85,^.
troen BK 14 RE 5-bfJ. $
'85; Nissan Micra FD* g?
Volvo 340 GL 1.7 5-baK p,.
dan '86; VW-Caddy W'^-t \
'84; BMW3IBi div. eX"* pj ~'81; Mazda 626 20 0°,fl$.
11-'B2; Skoda 120 L .8{
Talbot Horizon SX aut- ,g
Ford Taunus 20 LLP«J l',8(,
Mazda 626 LPG tyPeopiFiat Ritmo 65 CL '7^ ,jj'
Kadett 13 S berl. 5-drs. rj
Opel Rekord 1.9 cornD'
Peugeot 305 GL i.z.g-SI- ,71;
Ford Escort 13 GL aut- A
BMW 1502 i.z.g.st. 'O. ,gi
da 1500 S bestel gr-ken'-^
Fiat 127 speciaal 5-ba* ,gi
Renault Fuego TX %■ *$
Honda Civic '78; Lada
S'B2 ’ 1.500,-. Inkoop, J
koop, financiering- f-" 5$
inruilers. Akerstr. N-
Hoensbroek. 045-2^ |
Geop. van 10.00-19 uu |^
Zat. 10.00-17.00 u- J-I --^/

i ; :

# Uniekestedenreizen
vanaf 149,- p.p.

Deze maand zeer voordelig reserveren: Par,J \,
r 14- p.p., Berlijn f249- p.p. en Londen f329- P-P' 1;

Vleer informatie op onze kantoren. Wij pakken de

i i
ü

FIAT 131 Panorama pö },

1600 Caravan, 4-drs;, A
inst., APK gek., mooie .p
geen roest, Oooi7f> l!

’ 2.600,-. Tel. ojsj£_?-^ li
BMW 31686; BMW 320'>
BMW 524 TD '85; *>»$Swiftl3GL'B7;SuzuK' J
'88; Suzuki Alto '86; » rf 'Alto autom. '84; SuzuK" $ a
'83; Audi 100 '80; Au° pp
'87; Honda Prelude »=!_<#
nault Fuego '81; Ope' % 5
13 S '84; Fiat Une' V ?,
deurs '89; Mercedes■ ,*

best. 207 D '86; W&i
300 D '82; Peugeot t» &
'86; Peugeot 205 1' gre{ 2
5-deurs '86; Peugeot p ,gj
209 '85; Nissan P[^cT, öf
Autobedrijf REUBSAe ,„
de Vey 47-49, Gele^r*
04490-44944. UW Al"
voor APK keurinö- .
auto-rep. .^--^^vh.

Voor Piccolo':; ï4 lzie verder pagiri£l
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Duitsland 1
Sn? He"te-

""3. ML - Mona Lisa. Vrouwenma-"^azine.!(T5 Bewegung macht Spass.
i^ymnastiek. Afl. 7.

,ft Weltspiegel.
<£_, Pekblende. Vor 95 Jahren
«ntdeckt: Flüssige luft bei 195 Grad,>us. a

;! SHeute-"J ""Ostseemelodie. Muziekpro-
B^jna. (herh.).
Ij'^ Urnschau.
13 on Persoverzicht.

"uu ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-
l£jnachrichten.
U'on W'rtschafts-Telegramm.
Hn, Tagesschau.

HJj*2 (TT)Die Sendung mit der

£® Spuk in der Schule. Australi-
-2r!I? ieugdserie. Afl. 7: Das Schwar-

lü'agebuch.
15 o, Tagesschau.
ren p FloP- Spelshow voor kinde-

e'^o.Hundert Hurizonte. China, wie
de<f'uh selbst sieht- Deel 3: Am Fuss

l6 0n^mrTlelgebirges.
Ho, Tagesschau.

li' UJ Das Recht zu lieben. Brazi-
16'ÏT1?.serie-
filni Trickfilmschau. Teken-

-I^l 5 Hinter der Sonne - neben dem
Oio id' Fantastische sprookjes. Afl. 7:
I e 'nsel der Purpurfrüchte/Ein Flug.»Nacht
1/j? Tagesschau.
'S IrickParade.a bin 'ch wieder. Serie. Afl.:ur Sache Henry.

18.00 ""Herzblatt. Spelshow met
Rudi Carrell.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Der Clan. Franse tv-film van

Claude Barma. Afl. 5. Jacquesen Ca-
thy gaan naar de Haute-Provence om
meer te weten te komen over Jac-
ques natuurlijke vader.

21.05 Pleiten, Pech und Pannen.
Amusementsprogramma met als
gast: Adi Furler.

21.30 Die Been-to's. Documentaire
over remigratie van Afrikanen.

22.00 Nur für Busse. Amusements-
programma van en met Jochen Bus-
se.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Eine Welt für alle. Heimkehr,

documentaire over een 24-jarige Pe-
ruaanse.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
kanalen zie schema exploitant

% * zwarfwit programma
Qo * s,ereo geluidsweergave

■^ * tweetalig bij stereo-app.
~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
N6d!r! and 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
"«erland 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
Beigië/RTBF 1: 3en 8.
België/Télé 21 :-28 en 42.
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTVEurope: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/ TV 1
ge?.,Wereldoriëntatie. Heb je 't al

Kaoï* Alice? 4.
I>.3q rv-Tam-Tam. Les 8.

Afl ■ i woudlopers. Engelse serie.
1?eü Lennie.
iß.on ?ieuws.
l8-OS D,k Tak- Animatieserie. Afl. 273.
l8-10 n "AfL: Plons en de marterJ dga üraaimolen. Kinderserie. Van--2 30100 en Jasmijn in Janboel-leJ'f'.ly en Tijger.

I 39. h
L'egebeest. Kinderserie. Afl.- B-3S n wil meer we,en ■"'. ÊnQ(_i

e terugkeer van deAntilope.
Vres ieu9dserie. Afl.: Manoeu-

I* 1s0s r.Uur natuur..;, Vrij?i ■■'chtpunt. Programma van de1 '9.2s\J?'9e Verenigingen.
i 1 °ver>- 6i?ede'in9en' programma-_ lB3f. J.. *en paardenkoersen.

' ?°oo Sleuws-\, Se |? dr'e wÜzen- Quiz waarin
van h

andic|aten moeten raden wie
1 drie Panelleden een juist ant-S °-40 u9eeft-} film J;ernedering. Amerikaanse tv-j9e|6 an Michael Landon. Op 13-jari-
-1 tis eeniid plast de verlegen John Cur-. ?1 -So |9 steeds 'n zijn bed.
)f daaQ o"9rid! ln-9"d! Sportquiz. Van-. Ant^„sPe|en: Korfbalclup Skikopi uit
I 6n a,,p.en- handbalclub uit IzegemïVk ekclub A.R.A.C. uit Aren-

lllllll

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:

Hoe gedraag ik me in de file? "22.50 Azimut. Magazine met informa-
tie over het Belgische leger.

23.20-23.25 Coda. Roeispaan, van
Roland Jooris.

# Frank Dingenen is een
van de panelleden in 'De
drie Wijzen.
'Belgiè/TV 1 - 20.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
15.30 (TT+««)Service Salon. Mid-

dagmagazine.
17.00 Post!! Correspondentierubriek

voor kinderen.
17.30 Toppop gold. Popprogramma

met muziekvan vroeger tot nu.
18.05 Home. Australische serie. Afl. 7.

Mare, Tim, Rat en Billie helpen de be-
jaarde Joe, die uit zijn huis dreigt te
worden gezet.

18.30 Wordt vervolgd. Tekenfilms en
strips.

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

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

20.00 (TT+««)Journaal.
20.27 12 provinciën spel. Quiz t.g.v.

het 50-jarige jubileum van het Prins
Bernhard Fonds. Afl. 8: Noord-Hol-
land. \

21.35 Opsporing verzocht. Program-
ma bedoeld om in samenwerking met
politie en justitie misdrijven op te los-
sen en te voorkomen.

22.25 Televizier. Actualiteitenrubriek.
23.15 L.A. Law. Amerikaanse advoca-

tenserie. Afl.: The pay's lousy, but the
tips are great. De verkrachting van Al-
lison heeft grote gevolgen voor haar
relatie met Sifuentes.

00.00 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Tiel en Zoelen.

00.15-00.20 ""Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
11.00 Tennis. Internationale Fransekampioenschappen, vanuit Parijs.
17.00 heute. Aansl.: Aus den Landern17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Agentin mit Herz. Amerikaanse
serie. Afl.: Die Kalahari-Liste. Aansl.-
Bekanntes unbekanntesLand, toeris-
tische tips voor de DDR. Vandaag-Mecklenburg.

18.30 Agentin mit Herz. Serie, ver-
volg.

18.58 Programma-overzicht.

19.00 heute.
19.30 (TT)Frei zum Abschuss. Tv-

film van Manfred Grunert. Nik Schra-
der maakt een fout bij de politie en be-
sluit als body-gard in dienst te treden
bij een electronica-firma.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal.
22.10 Ein Poet in der Walachei. Do-

cumentaire over Mircea Dinescu en
de Roemeense revolutie.

22.55 Wertvolle Jahre. Documentaire
over de gevolgen van de politieke ac-
tie in 1974 rond het 'vliegveld van
Frankfurt.

23.55 Tennis. Internationale kam-
pioenschappen, samenvatting.

00.15 Heute.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93 7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenaen.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Computerjoumaal. Afl. 8.
15.00 Deutsch direkt. Cursus Duits

voor beginners. Les 16.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 That old black magie. Filmpor-

tret van de eerste zwarte voetballer
Darius Dhlomo.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Muziek in de Nederlanden.Les

1.
19.40 Om het behoud van de aarde.

Voorlichtingsprogramma.
19.49 Schrijven. Cursus formuleren.
20.00 ""Journaal.
20.20 Milieubericht.
20.25 Blauwdruk. De minachting, re-

portage over de ziekteverschijnselen
in gebouwen met airconditioning.

20.50 Ischa. Praatprogramma met
Ischa Meijer.

21.15 Eigenaardig. Column. Van-
daag:Max Arian.

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

21.23 Het Griekse vuur. les 1.
22.00 NOS laat. Actueel magazine.
22.45 Het andere Europa. Les 4.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 12.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 15. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
12.25 AK-Nachrichten. (herh.).
15.50 Teletekst.
16.15 One world. Discussie.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 10.
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 Mem Herz schlagt blau. Film-
portret van de kunstenaresse Ella
Bergmann-Michel.

20.30 Die Montagsreportage. Actue-
lereportage. Vandaag: Wer wohnt da
jetzt?Reportage uit Kaliningrad.

21.00 Baldur Blauzahn. 13-delige se-

rie. Afl. 6. Met: Thorsten Nindel, Eber-
hard Feik, Heinz Reincke e.a.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Signale. Kaufrausch, reportage

over koopverslaving.
22.30 Sport im Westen extra. Tur-

nen.
22.50 Jeanne Moreau. Filmportret.
00.20 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-

zwo.

17.00 Telekolleg I. Cursus wiskunde. ILes 8.
17.30 Telekolleg 11. Cursus informati- :ca. Les 10.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Die Curiosity-Show. Informa- |

tief kinderprogramma.
18.53 Philipp. Kinderserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben- j

teuer. Verborgenes Swanetien, re- i
portage over een oude cultuur in de j
Kaukasus.

20.15 Der Atlantik. Documentaire j
over de Atlantische Oceaan. Afl. 2: "Lichter Ozean.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn ■Neun.
21.15 Mark(t) und Pfennig. Consu- j

mentenmagazine.
21.45 Der Fall Jenninger. Documen- :

taire over de zaak Philipp Jenninger, j
die in 1988 na zijn herdenkingsrede j
t.g.v. de Kristallnacht als president j
van de bondsdag terugtrad.

23.55 Laatste nieuws.

___—_.._ ■_ ».._■ .. . w~_^__.._, ._ «—rr. __—___..... ___.y_-_^. ■ . ,__»____________________M_____-__--~_____.<-_^--___^ fflpj^j| .
" Reinhard Glemnitz en Jochen Busse in 'Nur für Busse'.
(Duitsland 1 - 22.00 uur)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 130.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

362.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Modem. Kabeltelevisie.
20.40 Albanië. Documentaire.
21.40-22.30 Programma van de Ka-

tholieke Televisie- en Radio-Omroep.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.45 Vacature-
bank. 17.00 Nouba nouba, Kinderpro-
gramma met de tekenfilmsLe livre de la
jungleen Barney. 17.30Campus show,
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Osera
....osera pas? 18.00 Les années coup
de coeur, Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Entre les deux, mon deux balance.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten.

19.20 Paardenkoersen. 19.30 Journaal j
en weerbericht. 20.05 Jours de guerre. j
La campgane des 18 jours, informatie- j
ve serie over het begin van W.O. II voor ■de Belgen. 22.35 Weerbericht. Aansl.: ■Laatste nieuws. 23.00-23.05
Bourse, beursberichten.

TV 5
16.05 Tennis a Roland Garros. 19.00 i
Animalia. 19.30 TVS Infos et Météo. :
19.40 Papier Glacé. 20.00 Parcours, i
21.00 Thalassa. 22.00 Journal Télévisé i
et Météo. 22.30 Club Tvs. 22.40 L'Au- j
tobus du Sowbusiness a la gare du Pa- |
lais. 23.40-00.40 Öeil en Coulisses.

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.
14.45 The Edge of the 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 Are you being served.
19.20 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Jounaal.
19.50 Weerbericht
19.55 Rad van Fortuin. Quiz gepre- j

senteerd door Hans van der Togt.
20.25 Klasgenoten.
21.20 Midnight Caller, Amerikaanse i

serie.
22.10 Die Fraulein von Damals. Duit-

se televisiefilm van Dietrich Jaugk.
Peter Warren, professor in de Ger-
maanse literatuur, keert na 25 jaar te-
rug naar Hamburg.

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 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 55.
08.30 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 10.
09.00 Schooltelevisie.
15.45 Haben wir noch eine gemein-

same Zukunft? Openingsdebatten
van de Bergen-conferentie over de ja-
ren '90.

16.30 Wasserkraft und Industrie in
Wiesenthal. Afl. uit de serie Erlebte
Geschichte: Mensch und Technik.

België/Télé 21
18.30 Follow me, cursus Engels. Les i15 en 16. 19.00 Spreek met ons mee, icursus Nederlands. Les 29 en 30. i
19.30 Journaal met simultaanvértaling iin gebarentaal en weerbericht. 20.00 ;
Le rêve d'lcare, documentaire serie, iAfl. 11: L'aventure aerienne. 20.55 Art j
21, La ville Louvre, documentaire over ihet werk achter de schermen in het ;
Louvre. (herh.). 22.15 Journaal, weer- ibericht en beursoverzicht. 22.45-23.35iCet enfant nest pas le mien, BBC do- i
cumentaire over de verwisseling van itwee baby's in een ziekenhuis, i
(herh.).

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. 9.07
Maandagmorgenmagazine. (12.30
Nws.). 12.32Boer en tuinder. 12.55
Meded. t.b.v. Land- en tuinbouw.
13.10 Hier en nu. 14.07 Veronica
nieuwsradio (17.30 Nws.). 19.03
Club Veronica trend. 20.03 Peper
en zout. 21.03KRO's jazz connec-
tion. 22.03 Op de eerste rang.
22.50 In het spoor van Willibrord.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
Easy listening. 2.02AVRO s Nacht-
dienst. 6.02-7.00 Auto in? AVRO
aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
9.04 TROS Gouden uren. 11.04Op
volle toeren. 12.04 Andrévan Duin.
13.04 TROS Aktua. 13.15 Zwijgen
isfout. 15.04Het MetropoleOrkest.
16.04Open huis. 16.57EO-Metter-
daad Hulpverlening. 17.04 Rond-
uit-,adiokrant. 18.04Tijdsein. 18.25
Kom er es uit. 18.50 Grabbelton.
19.03 Residentie pauzedienst.
19.35 Hemelsbreed. 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 discovery.
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
lfO-13.05 Nieuws voor doven en

05 «Zwarte narcis. Engelse
Welfilm uit 1946van Michael Powel
?J Emeric Pressburger. Een aantal
"°nnen krijgt opdracht een missie-,?°st te stichten.
■*0 Neighbours. Australische serie.

dwingt Daphne tot het nemen'an een beslissing.

i '°S Algemene Loterij Nederland.
| erde trekking van de bankrekening-
U^uders."15 De oren van je kop. Nederland-
Je poppenserie. Afl. 22: Helden.
L'*s Liflaflab. Kinderkookcursus.
'"30 ""Journaal.,
?'^o Eindexamenjournaal.

"5S Bij Bep. Dierenmagazine. Van-,eaaag: De vis. (laatste).
"<0 Poëzie clip. Gedichten van jon-

iege,ren-
■2S Ik geloof het wel. Engelse serie
aarin jongeren discussiëren over

9e|oof. Afl. 7: De Rastafara.
]j'2° ""Journaal.
■j*0 Anita and the Kids. AnitaeVer op zoek naar kinderen en hun
£uziek in Europa. Vandaag: Neder-

'9si Torn en Jerry- Tekenfilm.'*5 The Karate Kid. Amerikaanse
uit 1985 van John G. Alvid-j?n- Na een verhuizing naar Califor-e Wordt Daniël voortdurend gepest

0r zjj n nieuwe schoolgenoten, die
6n een karate_Dende vormen.■""6 Spelenderwijs. Serie over het
,eurtoneel in Nederland.

jj«u ""Journaal.
W Street 'egal. Canadese advoca-
Qns erie. Afl. 15: Principes. Chuck en
„I 'Vla proberen een lid van een reli-I euze secte te helpen, die door een
raaifactie 5 mili°en dollar is kwiJtge-
i

"Ralph Macchio en Pat Morita in 'The karate Kid'.
(Nederland 1 - 19.55 uur)

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade. (8 00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek op maandag-
morgen: Radio Symf. Ork. Saar-
brücken. 11.50 KRO literair: over
poëzie. 12.00 Radio vierklank.
13.50 Overkunst en cultuur. 14.00
KRO-Klassiek op de maandagmid-
dag: Muz. voor strijkkwartet. Aan-
sl.: Messa di Requiem. 15.45 In
antwoord op uw schrijven - klas-
siek. 16.45 Zin in muziek. 17.00
Wolfgang Amadeus Mozart. 18.00
Nws. 18.02 Nederlandse musici
spelen 20e eeuwse muziek. 18.50
Richard Strauss en Hugo von Hof-
mannsthal (3): Die Agyptische He-
lena, opera. Kenneth Jewell Chora-
le en Detroit Symphony Orchestra
m.m.v. sol. (20.00 Nws). 21.15 Pia-
nomuz. van Debussy. 22.00 Jazz-
op-vier - Aad Bos. 23.00-24.00 Het
zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Waar moet dat
heen?. 10.00 Faktor 5, met om
11.00 Het oude liedje. 12.00 Nws.
12.05 Het voordeel van de twijfel.
13.00Nws. 13.10 Faktor 5, met om
14.45Gesprokenportret; 15.00Be-
richt uit het Koninkrijk; 16.00 Over

de Rooie. 16.30 NOS Kindermaga-
zine. 17.00 NOS-Taal. 17.30 De-
serteurs in nazi-Duitsland, (herh.).
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Even mu-
ziek. 18.20 Uitz. van de VVD. 18.30
Progr. voor blinden en slechtzien-
den. 18.40 De Vrije Gedachte.
18.55 Programma voor buitenland-
se werknemers. 20.30 Jazz uit het
historisch archief. 21.00-21.30
Hobbyscoop.

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. (herh.).
11.00 Auf Leben und Tod. Ameri-

kaanse 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.: A man's place. (herh.).
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Tammy. Amerikaanse serie.

Afl.: Der erfolgreiche Stil. (herh.).
16.30 Die Zeitreisenden. Amerikaan-

se sf-serie. Afl.: Cleopatra in New
i Vork. (herh.).
i17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
| gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit: Sterntaler.
117.55 RTL aktuell.
118.00 Delvecchio. Amerikaanse se-
i rie. Afl.: Kopfpreis für Harry. (herh.).
118.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
119.05 Weerbericht.
19.15 Pazifik-Geschwader 214.

Amerikaanse serie. Afl.: Die rettende
Insel.

20.10 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Vulkanausbruch.

21.05 Eis am Stiel I. Israëlische eroti-
sche speelfilm uit 1978 van Boaz Da-
vidson. (herh.).

22.45 RTL aktuell.
22.55 10 vor 11. Cultureel magazine.

Vandaag: Augenzucker für Zapper.
23.25 Mannermagazin M.
00.00 Catch up. Showgevechten uit

Amerika gepresenteerd door Joe Wil-
liams.

00.35 Airwolf, Amerikaanse serie,
(herh.).

01.20-01.25 RTL plus-Aerobics.

SSVC
13.00 Allsorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.15 Cartoon time.
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?
16.35 Spatz. ,
17.00 Press gang.
17.30 Cartoon time.
17.40 Home and away.
18.05 News and BFG weather.
18.15 Sciencefiction.
18.40 The collectors.
18.55 This is your life.
19.45 Coronation street.
20.10 The Bill.
20.35 Brushstrokes.
21.05 Capital city.
21.55 Thea-zTV.
22.45 News and BFG weather.
23.05 Film '90.
23.35-00.15 Forty minutes.

Eurosport
06.00 International business report.
06.30 European business channel.
07.00 The D.J. Kat show. 09.30 WK
special. 10.00 Horsebox. 11.00 Frans
Open Tennistoernooi. 20.00 Boksen.
21.00 Motorsport. 22.00 Motorsport.
23.00 WK special. 23.30 Eurosport.
00.30-03.00 Franse Open Tennistoer-
nooi.

SAT 1
06.00 Guten Morgen. 08.30 SAT.I
Bliek. 08.35 Nachbarn. Afl.: Probleme
mit dem Personal. 09.00 SAT.I Bliek.
09.05 Love Boat Amerikaanse serie.
Afl.: Barkeeper Isaac wird Offizier.
09.50 Teletip Reise. 10.00 SAT.I Bliek.
10.05 SAT.I -Teleshop. 10.30 Der Ra-
cher im lila Mantel, Britse avonturenfilm
uit 1958 van David MacDonald. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programmaoverzicht. 14.05 Casimir &
Co, Amerikaanse tekenfilm. Afl.: Schei-
benkleister. 14.30 Teletip - Haushalt.
14.40 Love Boat. Afl.: Kindermadchen
April und dieSchreckgespenster. 15.30
Verliebt in eine Hexe. Afl.: Einkaufs-
bummel a la Cousin Henry. 15.55
SAT.I - Teleshop. 16.05 Daniel
Boone. Amerikaanse western. Afl.:
Eine schwere Entscheidung. 17.00
SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn. Afl.: Miss
Pacifik Bank. 17.35 Teletip - Natur.
17.45 Programmaoverzicht. 17.50 Ho-
tel. Amerikaanse familieserie. Afl.: Ent-
scheidungen. 18.45 SAT.I Bliek. 19.05
Glücksrad. 19.50 SAT.I Wetter. 20.00
Trapper John, M.D. Amerikaanse serie,
afl.: Selbsterfahrung. 20.55 SAT.I
Bliek. 21.00 Wir hau'en den Hauswirt in
die Pfanne. 22.35 SAT.I Bliek. 22.45
News & Stories. 23.10 Spiegel TV.
23.40 Jonas, der im Jahre 200025 Jah-
re alt sein wird. Frans.Zwitserse kome-
die uit 1976 van Alain Tanner. 01.305
So gesehen. 01.35-01.45 Programma-
overzicht.

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

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De gouden
geeuw. (Nieuws 6.30 - 7.00 en
7.30). 8.00 Nieuws. 8.10 Het vlie-
gend tapijt. 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek. 11.50Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Pluche
en plastiek. 14.00 De eerste dag.
16.00 Vooruit, achteruit. 17.00Lim-
burg Vandaag. 18.00 Nieuws 18.10
Hitrevue. 20.00 Slowtime. 21.00
Een plaat voor Margriet. 22.00
Nieuws 22.05 Manoeuvres in het
donker. 23.30 Nachtradio (Nieuws
24.00, 05.00 en 05.30 uur).

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
Heimatmelodie. 17.00Der Tag urn
fünf. Aansl. Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum traurnen. 22.30
Nachtexpress.

t

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast.
10.00 News and weather.
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 and weather.
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.

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. 18.30Blue Night. 19.30 News.
19.45 Time Warp. 20.00 Touristic Ma-
gazine. 20.30 Journey to India. 21.30
Perspectives on Science. 22.00 News
and Weather. 22.15 TBA. 22.45 Trave-
le,s 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.

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

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: Der Sprache auf
der Spur. Das Schwalbennest.
14.15Musikzeit heute: Operette &
Musical. 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight: US-charts. 17.05
Oldiekiste. 18.10 BRF Aktuell
18.40-20.05 Jazz.

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

RTL Themen. 17.15 Musikduell.
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traumtanzer.
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'Vader die slaat
moet huis uit'

Een vader die zijn kinderen sek-
sueel misbruikt of zijn vrouw
slaat, moet het huis uit. Dat zou
moeten via de civiele recht-
spraak, wat nu in Amerika sinds
kort ook al gebeurt. In ons land
bestaat nog steeds de gewoonte
om de slachtoffers uit huis te ha-
len en de dader te laten zitten.
Eigenlijk zou het andersom moe-
ten.
Dit zei universitair docente N.
Holtrust tijdens een congres over
mishandeüng van vrouwen. Vol-
gens mevrouw Holtrust (docente
Vrouw en Recht in Amsterdam
en Nijmegen) bestaat er in Ne-
derland nog veel juridische
weerstand tegen het uit huis zet-
ten van de dader.
„Het is te vergelijken met een
straatverbod voor een man die
een vrouw stelselmatig lastig
valt. Ook daar zijn sommige
rechters niet altijd enthousiast
over. Ze vinden het een zwaar
middel. Het tast de privacy van
de man aan. Alsof de mishande-
üng van een vrouw geen aantas-
ting van haar privacy is", zegt
Holtrust.
Justitie vindt ook dat als een
vrouw een valse getuigenis af-
legt, de gevolgen van een onte-
recht 'huisverbod' voor de man
veel ingrijpender kunnen zijn
dan die van een straatverbod.

VNG stelt
eisen aan

kinderopvang
De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) heeft een mo-
delverordening kinderopvang
opgesteld, die woensdag is aan-
geboden aan de voorzitters van
de Tweede Kamercommissies
voor Emancipatiebeleid en voor
Welzijn en Cultuur.

De verordening gaat er vanuit
dat de kwaliteit van de kinderop-
vang aan bepaalde minimumei-
sen moet voldoen en datvoor het
uitoefenen van kinderopvang
een vergunning nodig is van bur-
gemeester en wethouders. In de
verordening zijn voorschriften
opgenomen over vakbekwaam-
heid van het personeel, geschikt-
heid van de accomodatie, de
groepsgrootte, hygiëne en
brandveiligheid.

Gastouders
De model-verordening van de
VNG is niet alleen van toepas-
sing op kinderdagverblijven,
maar ook opbuitenschoolse kin-
derverblijven, peuterspeelzalen
en gastouderbureaus. Deze laat-
ste bureaus stemmen vraag en
aanbod op elkaar af en zijn ver-
antwoordelijk voor de kwaliteit
van de opvang.

De VNG verwacht dat het me-
rendeel van de gemeenten haar
verordening overneemt.

vrouw

Symposium Vrouw, loopbaan en arbeid in Maastricht

'Vrouwen hebben
terrein verloren'

De weg voor vrouwen naar een goede loopbaan is lang en
niet zonder obstakels. Dit zegt dr. Jeanne de Bruijn, docent
aan het sociologisch instituut van de Universiteit in Gro-
ningen. Zij is één van de sprekers tijdens het symposium
Vrouw, Loopbaan en Arbeid woensdag in Maastricht, dat
georganiseerd is door de Vrouwenemancipatie in samen-
werking met Rijksuniversiteit Limburg. „Vrouwen heb-
ben de laatste jaren eerder terrein verloren dan gewon-
nen", is haar overtuiging.

Cijfers tonen aan dat in 1985
slechts 35 procent van de be-
roepsbevolking uit vrouwen be-
stond. Nederland heeft daarmee
het laagste percentage van de
EEG. Het aantal vrouwen in lei-
dinggevende posities blijft ook
ver achter. Slechts drie procent
van de vrouwen heeft een baan
op hoog niveau.

wachten om een deel van hun
privileges af te staan. Verder is
de leiding van een bedrijf nog
steeds een mannencultuur. Dat
maakt de toetreding van vrou-
wen moeilijk. Buitengesloten
worden is geen prettige ervaring
en zodoende éénvan de redenen
waarom vrouwen op den duur
verdwijnen."

„Uit onderzoek blijkt dat er wel
academisch geschoolde vrou-
wen worden aangenomen, maar
dat hun aantal niets is in vergelij-
king tot de mannelijke collega's
die in de tussentijd worden aan-
genomen", zegt de Bruijn. „Daar-
naast verliezen steeds meer vrou-
wen hun coördinerende taken
aan hun mannelijke collega's. In
de verpleging nemen mannen de
hoofden-functies van vrouwen
over. Hetzelfde geldt voor de di-
rectrices van kleuterscholen.
Met het samengaanvan het kleu-
ter-en het basisonderwijs, zijn de
mannen meestal directeur van
de school geworden. Vrouwen
hebben eerder terrein verloren
dan gewonnen", aldus Jeanne de
Bruijn.

Een belangrijk deel van de
scheidslijn tussen mannelijke en
vrouwelijke beroepen wordt ver-
oorzaakt door functiewaarde-
ringssystemen die vooral geba-
seerd zijn op mannelijke waar-
den. „ Van oorsprong vrouwen-
beroepen worden lager beoor-
deeld dan mannenberoepen. De
politie en de verpleging zijn goe-
devoorbeelden. Het zijn soortge-
lijke beroepen. Voor beiden heb
jeeen HBO-diploma nodig. Toch
worden ze verschillend be-
loond."
De Bruyn heeft met collega's de
beloning en functie-omschrij-
ving vergeleken. „Vrouwen wor-
den slechter betaald. De term
'leidinggeven' blijkt flink te sco-
ren, veel mannen hebben dat in
hun functieomschrijving staan.
Bij vrouwen staat voor hetzelfde
werk 'coördineren' of 'begelei-
den. Omschrijvingen die minder
worden gewaardeerd en waar-
voor ze dus minder betaald krij-
gen dan hun mannelijke colle-
ga's."

Zij wijst er verder op dat vrou-
wen vaak terug te vinden zijn in
beroepen zonder promotievoor-
uitzichten. Tachtig procent van
de vrouwen werkt als secretares-
se, heeft een administratieve
baan of is verkoopster in een
winkel. Allemaal banen met wei-
nig uitzicht op een carrière. In te-
genstelling tot mannenberoepen
waarbij je wel veel loopbaanlad-
dertjes ziet.
„Ik denk dat meer onderzoek
naar loopbaanontwikkeling van
vrouwen nodig is. Ook vrouwen
zelf zullen zich beter moeten ver-
diepen in het plannen van hun
toekomst en hun loopbaan",
meent Jeanne de Bruijn.

Vrouwen die voor een loopbaan
kiezen, zullen een aantal obsta-
kels tegen komen. De Bruijn:
„Herverdeling van arbeid is her-
verdeling van macht en invloed.
De gevestigden zitten niet te

Met het oog op de 1990-maatre-
gel, waarin bij de wet meisjes
vanaf 18 jaar economisch zelf-
standig geacht worden, lijkt de
druk op vrouwen om te gaan
werken groter. Een prima zaak,
maar in praktijk verwacht Jean-
ne de Bruijn er weinig van.
„Randvoorwaarden, zoals kin-
deropvang, uitbreiding van het
ouderschapsverlof en deeltijdar-
beid ontbreken. Zolang op dat
terrein niets geregeld is, blijft de
wetgeving een wassen neus. Op
dit moment treedt zon 75 pro-
cent van de werkende vrouwen
uit, nadat ze hun eerste kind heb-
ben gekregen. Dat is veel."

De Limburgse Vrouwenraad
(LVR) houdt donderdag 7 juni in
de Maaspoort in Venlo en de
Stadsschouwburg in Heerlen
een manifestatie met het thema
Vrouwen/Banen. Bedrijven, zo-
wel in de verzorgende als in de
produktiesector, zullen die dag
banen aanbieden en diverse
scholingsinstituten zullen infor-
matie verstrekken over hun mo-
gelijkheden tot her- en bijscho-
ling.

De manifestatie is bedoeld voor
vrouwen van 35 jaar en ouder,
die vroeger wel gewerkt hebben,
maar de afgelopen jarengeen be-
taalde baan meer hebben gehad.
„Hoewel die leeftijdsgrens geen
echte grens is, hoor," verklaart
voorzitter van de LVR Jo Bok-
horst. „We hebben de leeftijd van
35 jaar genomen, omdat een
groot deel van onze achterban
(bestaande uit ledenvan 22 vrou-
wenorganisaties in Limburg -red.) in die categorie valt, maar
jongere herintreedsters zijn na-
tuurlijk ook welkom."

"Bien Kruijtzer (links) en JoBokhorst van deLimburgse Vrouwenraad. Foto- JEROENKUIT

Vrouwenraad brengt bedrijven en werkzoekende vrouwen bijeen

Banenmarkt voor
herintreedsters

Bien Kruijtzer, eveneens van de
LVR: „Vanuit onze eigen achter-
ban ontvingen we steeds vaker
signalenvan vrouwen diezeggen
'Ik zou eigenlijk wel weer willen
gaan werken, maar ik weet niet
hoe ik dat moet aanpakken' of
'Mijn opleiding sluit niet meer
aan. Aan de andere kant is het
bekend dat het bedrijfsleven
steeds moeilijker aan goede ar-
beidskrachten kan komen. Van-
daarons idee om deze twee groe-
pen bij elkaar te brengen via deze
banenmarkt."

Het doel van de manifestatie
Vrouwen/Banen is het bedrijfsle-
ven duidelijk maken dat er een
groot potentieel aan arbeids-

krachten is dat via de arbeidsbu-
reaus niet bereikt wordt. Bok-
horst: „Het blijkt nu al'dat het
voor sommige bedrijven moei-
lijk is om jonge werknemers te
vinden. Dat zal waarschijnlijk al-
leen maar meer gaan voorko-
men. Oudere werkneemsters zijn
vaak erg gemotiveerd, trouw aan
het bedrijf en hebben een be-
hoorlijke dosis levenservaring.

Enthousiasme
In veel banen zijn dat belangrij-
ke eigenschappen."
De reacties van benaderde be-
drijven waren grotendeels posi-
tief. „Het succes zal nu afhangen
van de vrouwen die komen. In

ieder geval geeft het enthousias-
me van de bedrijven ons het èf'
voel dat we op de goede weg zlt'
ten," aldus Jo Bokhorst. „We ho-
pen dat de drempel voor een dag
als deze lager zal zijn dany°°
een arbeidsbureau, waar je X
meteen moet inschrijven. w
hebben ook bewust gekozen
voor twee plaatsen in Limburg'
zodat een vrouw uit Noord-L 11*!'
burg niet helemaal naar het zul;
denmoet komen of omgekeerd-
Uiteindelijk zullen twintig be-
drijven volgende week in Heer-
len en Venlo acte de présence ge'
yen. Er zal tevens een stand aan-
wezig zijn waar allerlei vacature
worden aangeboden van bedrij
yen dieop de dag zelfniet aanWc'
zig kunnen zijn. Daarbij korne
dan nog diverse scholingsinsti^
tuten, de gewestelijke arbeids-
bureaus, Vrouw- en WerkWi»'
kels en uitzendbureaus.
De aanvang van de manifestati
is zowel in Heerlen als in VerU
om 10 uur en duurt tot 21 uur'Kinderopvang is aanwezig,
Voor verdere informatie: >-^
S 04750-32491

Emancipatie in Rotterdamse haven nog ver te zoeken

'Dit is typisch mannenwerk'
Havenwerker, het enige verboden be-
roep voor vrouwen in Nederland. 'Het
werk is te zwaar', zo luidt de Stuwa-
doorswet uit 1914, die vrouwen het la-
plen en lossen van schepen verbiedt.
Het sjouwwerk is inmiddels al lang ver-
vangen door machines.
Maar op de kade van de Rotterdamse ■haven is nog geen vrouw te zien. „Die

horen hier niet. Vrouwen moeten in de
keuken", schreeuwt een havenarbei-
der. Pas op 1 oktober van dit jaar, als
het verbod in de wet definitief wordt
opgeheven, mogen dames het 'man-
nenwerk' verrichten.
De werknemers in de haven voelen er
niets voor: „Eerlijk mevrouw, ik ben er
fel op tegen". Hij pakt zijn walky talky en luis-

tert aandachtig of de man in de
10 meter hoge hijskraan alles on-
der controle heeft. Die moet de
containers aan wal veilig in het
schip loodsen. „Zie jij dat een
vrouw doen? Nou, ik niet. Dat is
typisch mannenwerk", zegtLeen
Laheij (47), toezichthouder op
het laden en lossen van schepen
in deRotterdamse haven.

Al dertig jaar werkt hij in 's we-
relds grootste zeehaven. Zoals
iedere havenarbeider, begon ook
Laheij in de 'put. Een grootruim
onderin het schip waar goederen
worden .opgeslagen. „Zwaar
werk", zucht hij. Dat sjouwen in
de put is bijna verleden tijd. In
de Rotterdamse haven wordt
nog slechts voor 20 procent aan
stukgoederen verscheept. 80
procent van de lading bestaat uit
containers en die worden met
een hijskraan het schip in- of uit-
geladen.

Juist in dat verschil, tussen wer-
ken in de 'put' en een kraan be-
dienen, zit 'm de pijn, meent La-
heij. „Alle havenarbeiders heb-
ben zich jarenlang een ongeluk
getild. Dat was verboden voor
vrouwen, omdat het werk te
zwaar was. Nu moeten hier zono-
dig dames komen. Het vuile
werk is inmiddels door mannen
opgeknapt. Vrouwen willen hier
zeker direct als kraanmachinist
aan de slag. Ze pikken onze
mooie baantjes in. Ze moeten»on-
deraan beginnen, in de put dus",
vindt Laheij. De gevreesde con-
currentie van vrouwelijke krach-
ten is niet de enige reden waar-
om de opzichter geen vrouwen
wil. „Ze horen gewoon niet in de
haven. Ze moeten verkoopster of
verpleegster worden, daar zijn ze
geschikt voor".

De Vervoersbond FNV, die des-
tijds heeft aangedrongen op de
wetswijziging, reageert hier
nuchter op: „Zo doen die man-
nen altijd. Ruwe taal als het om
vrouwen gaat. Maar ze draaien

wel bij hoor. Als er eenmaal een
paar vrouwen werken, hoor jeze
niet meer", aldus FNV-mede-
werkster Hanny Verheem, belast
met de bedrijfsgroep havens.

# Hester de
Geus (17), de
enige vrouw
die af en toe
zwaar werk
doet in de
Rotterdamse
haven.

Uitzondering
Toen in 1914 vrouwen door de
wet werden uitgesloten van het
ladenen lossenvan schepen, was
dat volkomen terecht, meent L.
Jansen, adjunct-directeurvan de
werkgeversorganisatie Scheep-
vaart Vereniging Zuid (SVZ). De
arbeid was lichamelijk zwaar.
Havenwerkers sjouwden goede-
ren van zon vijftig tot honderd
kilo per stuk. De arbeidsomstan-
digheden waren slecht. Vaak
werkten ze 's nachts in ploeggen-
dienst. Door slechtverpakte goe-
deren uit Derde Wereldlanden
liepen de havenarbeiders tropi-
sche ziektes op. „Het leven van
een havenwerker was hard", me-
moreert Jansen.

Voor het moderne, geautomati-
seerde werk in de Rotterdamse
haven is jong, geschoold perso-
neel nodig. En als de nood hoog
is, doet het bedrijfsleven een be-
roep op vrouwen. En het toeval
wil dat juist nu de Stuwadoors-
wet is aangepast. De omstreden
bepaling is acht jaarbij de Twee-
de Kamer in behandeling ge-
weest, maar nooit kraaide er een
haan naar. Op aandringenvan de
Vervoersbond en vrouwenorga-
nisaties is er eindelijkeen besluit
genomen.

Enige vrouw
In ruim veertig jaar is Hester de
Geus (17) de tweede vrouwelijke
leerling van de haven- en ver-
voersschool Prof. Rutten. Hier
worden de theoretische vakken
van hèt havenwerk gedoceerd.
Hoewel administratief en tech-
nisch werk in de haven wel toe-
gankelijk was voor vrouwen,
hebben zich in al die jaren nooit
meervrouwen gemeld.Na het af-

haken van haar collega, is Hester
nu de enige leerlinge.

Hester koos voor havenwerk,
omdat 'ze graag in de buiten-
lucht is. „Ik wilde niet zoals an-
dere meisjes van mijn leeftijd,
verkoopster of verpleegster wor-
den. Dat vind ik gewoon geen
leuk beroep". Met een LBO als
vooropleiding, kon ze makkelijk
terecht op de haven-en vervoers-
school. Ze is nu tweedejaars en
heeft bij diverse bedrijven stage
gelopen.

Hester voelt zich wel thuis in de
mannenwereld. Haar enige pro-
bleem is de slechte sanitaire
voorziening. „Op het haventer-
rein is vaak alleen een mannen-
toilet. Die is vies en daar wil ik
niet op. Ik moet dan helemaal
naar de kantineom naar de wc te
gaan. Daar werkt al jaren een
koffiejuffrouw. Dus daar is wel
een damestoilet", vertelt Hester.
Soms past een bedrijf zich aan
als Hester stage loopt. „De ra-
men van een oude kleedruimte
zijn eens zwart geverfd, zodat
mannen niet stiekem konden
gluren".

Hester heeft ook stage gelopen
bij het stukgoedbedrijf Europe
Combined Terminals (ECT).
„Daar moest ik zware balen rijst
sjouwen. Nou, dat voelde ik wel
in m'n rug. Meestal werd ik dan
geholpen. Natuurlijk maakten ze
dan grapjes in de trant van: Kan
jij dat niet?"
Hester vindt dat de school vrou-
wen moet werven, want 'anders
komen ze hier nooit. „Haven-
werkers staan bekend als ruwe
kerels. Altijd stoere verhalen. Als
hier meer vrouwen werken, kan
ik tenminste een persoonlijk ge-
sprek aangaan. Dat doe ik niet
met een man".

Hester wil na haar opleiding
graag een baan bij de douane.
Daarvoor moet ze nog wel e^nvervolgcursus doen. „Dat heb ik

er graag voor over, want ande
blijf ik een doodgewone have
werker. Dan ben je eigenW
niets". Het zware stuwadoor
werk dat Hester na de wetsWU tging ongehinderd kan doen, z.i
de 17-jarige niet zitten. „Het lU*
me verschrikkelijk saai °kraanmachinist te zijn".

Keuken
Roel Verbeek, toezichthouder °P
het loodswezen bij het stukgoe
bedrijfECT, vindt het terecht o*

vrouwen in de toekomst ook B

sjouwwerk mogen doen. **er
gevers moeten echter geen tf>V
prestaties van vrouwen veV^a

c.iex
ten, vindt Verbeek. „Toen e.p
hier stage liep kon ze nauweW .
iets alleen doen. Altijd rao^,
iemand haar helpen. Het *? e,
was gewoon te zwaar. Ik was ,
zorgd om haar. Het is nu eennna
een tenger meisje. Als ze nou e
stevige rug had en flinke spl
ballen, zou ik haar alleen &1■
werken. Dat was nu onmoe
lijk".

De ervaring met Hester is " *niet meegevallen, maar toch P*
hij voor meer vrouwen in e

$
stukgoedbedrijf. „Ze moe^dan uitsluitend in een da"1

ploeg werken. Gemengd sj e
wen is waardeloos. Dan tilt
man 60 kilo en de vrouw 20-
-wie loopt er dan scheef °P
65e? Juist, de man". . ey
Net als alle andere havenarP^ders moeten vrouwen onder
beginnen, in de put dus. :c]\
loop der jaren kunnen ze V
omscholen als controleur, eb g>.feur ofkraanmachinist. „Nie
lijk de mooie baantjes inP 1, gen
Daar ben ik fel op tegen "van zijn werknemers s^a, :ste-drie meter afstand mee te W {

ren. Als hij flarden opvangt"
vrouwen in de haven, w°r^-rou-wild. „Die horen hier niet/
wen moeten in de keuken ■

carine neefieS

Bijstandsvrouw
niet gezien als
werkzoekende

Vrouwen die in debijstand zitten
komen te weinig aan bod in hei
landelijke en plaatselijke werk-
loosheidsbeleid. Door regelge-
ving en stereotypering worden
veel van dezevrouwen niet tot de
werklozen gerekend, alhoewe'
zij juist erkenning willen voor
het feit dat werk voor hen ook
een noodzaak is.

Dit staat in het rapport „Vrou
wen in de Bijstand" van de Eras-
mus Universiteit.
Over het algemeen hadden de M
het onderzoek betrokken vrou-
wen de indruk dat de social
dienst hen niet stimuleert om
aan het werk te gaan. Bovendien
weerhouden de regelingen voor
bijverdiensten via deeltijdwerk
hen ervan om aan het werk gaan-
Juist een deeltijdbaan kan een
goede opstap zijn naar volledige
onafhankelijkheid van de bij-
stand.

Veel vrouwen waren niet te sprfi'
ken over de dienstverlening van
het gewestelijk arbeidsbureau.
Zij krijgen weinig actieve voor-
lichting en het arbeidsbureau
schat hun kansen op werk laag

in. Kinderopvang bleek ook vaa*
een probleem vooral tijdens bui-
tenschoolse uren voor kinderen
ouder dan vier jaar.

De onderzoekers doen in het rap-
port een aantal aanbevelingej 1

om de kans op werk van bij-
standsvrouwen te verbeteren. ZO
zou de leeftijdsbeperking voor
scholingsprojecten minder strirV
gent moeten worden gehanteerd
en zou er meer buitenschools6

kinderopvang moeten komen.
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Ad Wijnands
Haar Amerika
l' Van onze verslaggever
,^DES - Ad Wijnands en vier
Iqj 11 ziJn ploegmakkers uit het
ijuttgart-team van Hennie; uiper nemen volgende maand
;i,eel aan twee wedstrijden in de
t daer.enigde Staten. Het betreft
l£, New Yersey National Bank| 'assic op 14 juni en de Ronde
Vv PniladelPhia op 17 juni, die
l_ Yens als open Amerikaans
-Jv^Pioenschap geldt. Mogelijk
jJ'Jgt de Stuttgart-afvaardiging
t]S een derde Amerikaanse
WinrS op net ProÊramrna- »Deleerhandelingen hieromtrenty". nog niet afgerond", aldus
O'Per. „Wel is het praktisch
hjKer dat wij na afloop van het
L r°Pese wegseizoen met een
Fij°fg present zijn in de Austra-le Sun-Tour."

Van Basten vader
vaneen dochter

t^STERDAM - Marco van Bas-
Vk* Va-der geworden van een
kVanter, Rebecca. Het kind
Op fll in de nacht van woensdag
t>Vp-,ot?dei"dag, enkele uren na de
ÈfJ^'nning van AC Milan op
Vo'Ca (1"0) in de finale van het
Vd cse bekertoernooi, in het
<W,rf as Ziekenhuis in Amster-i ter wereld.

Liesdek akkoord met FC Utrecht
W^]ECHT " Marcel Liesdek
(L l de komende drie seizoe-
ïe j

v°°r FC Utrecht. De 30-jari-
Wu e man van Fortuna Sit-
Jen zaterdagmiddag tot

°ndeling akkoord met de
stad fr van de club uit de Donv
Vt ans °oft Beide clubs
°ver jn het nog eens worden
*e s t transfersom, die rond de
b 6 *n moet liggen.
cc])ee]HJarige Liesdek, die eerder
Ml(j' e v°or Telstar en Haarlem,
s*fUß

°m persoonlijke redenen
W 5naar het westen van het
Utr6„?n daardoor voor FC

Winst Luyendijk in Indianapolis
% ANAPOLIS - Arie Luyen-
Nsri 6 snelheidsduivel uit Som-
Ha* ' heeft de 500 miJ 1 van

assi tPolis' de beroemdste
in de Amerikaanse

i oidpjl^' gewonnen. Hij vol-!°tnet
de 200 ronden van vier ki-, met de gemiddelde snel-

%r J^n 299,168 kilometer per
i 6 3ften absoluut record.
*'Jr_ r JariSe Brabander nam in
\rle °la-Chevrolet in de 168eSr 4?^ leiding. En stond die
V f-000 toeschouwers nietNnaif De Amerikaan Rahal,Nn rln '86> werd tweede op
ri^n p!.^n seconden, de Brazi-
6Tle'ntlPaldi, winnaar in '89,

°P mim 41 seconden.

H jöm Borg beste
speler deze eeuw
ft6 ~ it; een enquête van
?Jörn 2Se sportkrant I'Equipe is
£6Uv të als 'Tennisser van.de
'fVgcjVoorschijn gekomen. De
IK Gra h

tussen 1974 en 1981% and Slam-toernooien op
ri e*Wam bracht, kreeg 388
?6n d'=n> die uitgebracht w(er-
k nfiisso tennisJournalisten, ex-
h^de f en scheidsrechters.T-Nteh*erd Rod Laver met 358l4 sC001, John McEnroe dieLernmen kreeg.

Lusteloosheid
De inspanningen van Gerrit Solle-
veld en zijn medevluchter Adrie
Kools uit de ploeg van José de Cau-
wer vormden op de Zeeuwse wegen
overigens een schril contrast met de
langdurige lusteloosheid van de
hoofdmacht. Zo kon het gebeuren,
dat na de passage van de Ooster-
scheldekering de kloof meer dan
veertien minuten bedroeg. „Nie-
mand wilde het werk in de achter-
volging op zich nemen", luidde een
veelgehoorde opmerking na afloop.
Over gebrekaan beroepsernst sprak
(bijna) niemand.

Pas iri Renesse, met nog iets meer
dan zestig kilometer voor de wielen,

kwam er reactie. Een groep van
ruim dertig man liet het peloton in
de steek en begon aan een achter-
volging. „Rijkelijk laat", oordeeldeJoop Zoetemelk over de activiteit
van zijn vroegere strijdmakkers.
Gerrie Knetemann, een anderegrootheid uit het recente verleden,
zei: „Het is met goed te praten, dat
de ene ploeg zich wegsteekt omdateen andere het ook doet."

Zelfs toen na de passage van Zierik-zee en de Zeelandbrug de marge

tussen leiders en achtervolgers stel-
selmatig minder werd, stond de uit-
slag vrijwel vast. Daaraan kon tem-
powerk van onder meer Adrie van
der Poel en de Sovjetrenner Eki-
mov weinig of niets veranderen. De
reactie was gewoon te laat. Solle-
veld: „Geen moment kwam Adrie
Kools of ik dan ook onder de indruk
van onze slinkende voorsprong. Wij
wisten, dat wij voldoende afstand
hadden genomen,-ofschoon jezoiets
bij het begin van een vlucht uiter-
aard nooit kunt voorspellen. Je be-

gint gewoon ergens aan met de
hoop, dat het goed uitpakt". Ad Wij-
nands, deeluitmakend van de jacht-
groep^van ruim dertig, constateerde
'dat met name de Panasonics, die
toch over voldoende sprinters be-
schikten om de zaak af te ronden,
nooit echt voluit wilden doorgaan.

Het was typerend voor de gebeurte-
nissen in het evenement. Twee van
de vijftien ploegen beschermden
hun ontsnapte teamgenoten; derest
van het veld meende alleen, dat 'de

anderen' maar moesten zorgen voor
de hergroepering.

De uitslag: 1. Gerrit Solleveld 201'/_ km in
4.58.17 (gem. 40,531 km/u), 2. Adrie Kools op
0.08, 3. Johan Capiot op 4.38, 4. Adrie van
derPoel, 5. Mandeis, 6. Dauwe, 7. Cornelis-
se, 8. Ludwig, 9. Moreels, 10. Cordes, 11.
Veenstra, 12. Debacker, 13. Sergeant, 14.
Hoondert, 15. Tolhoek, 16. Verhoeven, 17.
Schurer, 18. Bar. 19. Pieters, 20. Van den
Akker, 21. Sprangers, 22. Peeters, 23. Haex,
24. Ekimov, 25. De Clercq en o.a. Ad Wij-
nands, allen z.t. als Capiot. Op circa acht mi-
nuten het peloton met Frans Maassen.

Bruiloft inspireert Westlander in Ronde Midden-Zeeland

Solleveld op herhaling
door wiel verheesen

GOES - De ontsnapping duur-
de ongeveer honderdzestig ki-
lometer, maar de beloning was
groot. Net als vier jaar geleden
legde Gerrit Solleveld in de
Ronde van Midden-Zeeland
op de hoofdprijs beslag. Zijn
Westbrabantse metgezel Adri
Kools werd zaterdag in de stra-
ten van finishplaats Goes ge-
woon uit het wiel gereden. De
inspiratie voor dit' alles vond
Solleveld een dag eerder op
het zestigjarig bruiloftsfeest
van zijn ouders in De Lier.
„Ik ben een nakomertje in de fami-
lie", verduidelijkte de 29-jarige wie-
lerprof uit het Westland. „Een zus
van mij is dertig jaar ouder. De dia-
manten bruiloft van onze ouders
was een gezellig feest, maar ik heb
het einde niet afgewacht. Een paar
alcoholvrije biertjes konden er mee
door. Voor het overige wist ik terde-
ge wat mij 's anderendaags te wach-
ten stond."
De overwinning was voor Gerrit
Solleveld veel meer dan alleen een
verlaat feestgeschenk voor zijn
ouders. Het succes betekende voor
de renner uit het Buckler-team van
Jan Raas tevens een morele opste-
ker.
.„Ik was er aan toe", aldus betrokke-
ne. „Opvallende resultaten had ik
tot nu toe niet kunnen leveren. Net
als de rest van de ploeg zocht ik in
de topconfrontaties tevergeefs naar
het succes, maar in deRonde van de
Oise, een week geleden, voelde ik
verbetering."

Tijdens de periode waarin hij vruch-
teloos op jacht was naar een wapen-
feit herinnerde Gerrit Solleveld zich
echter ook, dat hij in vorige seizoe-
nen ondanks tegenspoed toch altijd
wel minstens één wapenfeit neer-
zette, waarmee hij zijn marktwaarde
op peil hield. „De ene keer etappe-
winst of de rode trui van de tussen-
sprints in deTour deFrance, een an-
dere keer de eindzege in de Ronde
van Middellandse Zee of Ronde van
Midden-Zeeland en weer een ande-
re keer de hoofdprijs in Gent-Wevel-
gem 'Blijfvooral in jezelfgeloven',
hield ik mij steeds opnieuw voor."

" Ook deze
valpartij
kon het
peloton
vooralsnog
niet tot
activiteit
aansporen.
Foto: COR VOS

Rojas gebruikte
mes om zichzelf
te verwonden

SANTIAGO - Na negen maanden list en be-drog heeft de Chileense doelman RobertoRojas zijn geweten gezuiverd. In een vraag-gesprek met de krant La Tercera geeft devoormalige aanvoerdervan het nationale elf-*qo laQ1
a

Q m net duel met Brazilië in september89 de wond aan zijn gezicht zelf te hebbenaangebracht met een mesje. Tot dusver hadRojas hardnekkig volgehouden geen toneel
te hebben gespeeld.

„Ik kon niet langer met deze leugen leven",
gaf Rojas als reden voor zijn spontaneschuldbekentenis. Rojas gaf toe in het Mara-
cana-stadion in Rio de Janeiro een mes tehebben gebruikt. „Ik moet heel diep hebbengesneden, want ik bloedde hevig", verklaar-
de de doelman, die door de wereldvoetbal-
bond (FIFA) voor het leven werd geschorst

naar aanleiding van het geruchtmakende in-
cident. „Het mesje had ik gekregen van onze
masseur. Tijdens de wedstrijd droeg ik het
tussen mijn handschoen en de mouw van
mijn shirt."

Tot aan de 69ste minuut zeiRojas geen moge-
lijkheidte hebben gezien,zichzelf toe te take-

len. Toen er een vuurwerk-bommetje in zijn
buurt ontplofte, rook Rojas zijn kans. „Ik
hoorde een soort van explosie en viel neer.
Door het vuurwerk werd ik niet geraakt. Ik
draaide me om naar de rook, dacht aan mijn
mesje en sneed in mijn gezicht."

Op dat moment leidde Brazilië in het voor
kwalificatie voor de eindronde van de we-
reldtitelstrijd beslissende duel met 1-0. Het
team van Chili weigerde verder te spelen en
stapte, met Rojas als martelaar, met veel mis-
baar van het veld. De FIFA had het bedrog
van Rojas door, hoewel de doelman ook na
de tuchtzaak bleef volhouden niet te hebben
gesimuleerd. Brazilië werd tot winnaar van
het gestaakte duel uitgeroepen, waardoor
deelneming aan de eindronde in Italië vast-
stond.

sport
Eindzege Wilco Zuyderwijk in Olympia's Tour
Koninginnerit

Nor Gino Jansen
door bennie ceulen

iij^K - In de door Wilco Zuyder-
\n\ Sewonnen Olympia's Ronde1Nederland hebben de Limburg-
|i arnateurwielrenners nadrukke-. onderstreept, dat zij op natio-
?' topniveau met de besten kun-
fa Wedijveren. Sittardenaar Dan-
-2 vierde in de eindstand
i tweede in het jongerenklasse-
I JJ. > opende negen dagen geleden
| v arsseveld de vaderlands ama-
' rronde met proloogwinst; zijn

streekgenoot Gino Jansen uit Klim-
men sloot gisteren in Beek voor
eigen publiek de ronde af met een
mooie overwinning in de koningin-
nerit.
Bovendien lieten ook Rob Mulders,
Patrick Strouken en John de Heij
zich niet onbetuigd in Nederlands
belangrijkste meerdaagse. Kortom,
een bevestiging van wat in het voor-
seizoen reeds bleek: Limburg be-
schikt weer over een aantal klasrij-
ke renners.

Niettemin werden de veelbeloven-
de resultaten van de amateurtalen-
ten uit onze provincie overtroffen
door de prestatie van Wilco Zuyder-
wijk. De 20-jarige automonteur uit
Monster lapte een door zijn toedoen
ontstaan conflict tussen zijn Koga
Miyata-ploegleider Egbert Koersen
en bondscoach Piet Kuys aan zijn
laars en gaf in het Limburgse slot-
weekeinde zijn gele trui niet meer
uit handen. Op de Adsteeg in Beek
liet Wilco Zuyderwijk zich gisteren-
middag met gepaste trots als ver-
diende eindwinnaar van de 39e uit-
gave van Olympia's Tour huldigen.

# Zie verder pagina 1 8,
'Het Weekeinde van
...Olympia's Tour' " Gino Jansen wint op de Adsteeg inBeek dekoninginnerit van Olympia's Tour. Foto: peterroozen

Argentinië
stelt zwaar

teleur
VALENCIA
Argentinië heeft
in zijn laatste se-
rieuze oefen-
wedstrijd zwaar
teleurgesteld.
De wereldkam-
pioen kwam
vrijdag in het
'Luis Casanova'
stadion tegen Valeneia niet ver-
der dan een gelijkspel van 1-1.
Voor 20.000 toeschouwers maak-
te Cuchart in de 39ste minuut de
openingstreffer voor de vice-
kampioen van Spanje. Drie mi-
nuten na de hervatting maakte
Dezotti, na voorbereidend werk
van Maradona, met het hoofd de
gelijkmaker. Voor de pauze do-
mineerde Valeneia het duel. Het
ene doelpunt was een zwakke
weergave van het Spaanse over-
wicht, want voor de 1-0 hadden
de Spanjaarden tot drie keer de
mogelijkheid te scoren. Na een
donderspeech van trainer Bilar-
do was de Zuidamerikaanse titel-
verdediger aanvallender inge-
steld, indrukwekkend was het
echter niet.

" LA VALETTA - Robert Fleck
van Norwich City vervangt Da-
vie Cooper in de selectie van de
Schotse voetbalploeg voor dewe-
reldtitelstrijd.
De dertiger Cooper, een pinge-
laar van allure, was tijdens het
trainingskamp van de Schotten
inLa Valetta (Malta) geblesseerd
geraakt aan een voet. Fleck
speelde pas een interland, in
maart, toen Schotland van we-
reldkampioen Argentinië won.
Hij was een van de spelers die
door bondscoach Andy Rox-
burgh op afroep beschikbaar wa-
ren-.

" IZMIR - Het lerse elftal, de
derde tegenstander van Oranje
in de voorronde, heeft de oefen-
campagne afgesloten met een ge-
lijk spel. In Izmir in Turkijewerd
het bij 36 graden 0-0. De remise
werd met een schouderophalen
afgedaan. Belangrijker was de
blessurelijst, die in Izmir weer
langer werd. O'Leary had last
van zijn hamstrings, Townsend
van zijn lies. De beschikbaarheid
van het duo voor Italië werd on-
zeker. Net als die van Houghton,
Whelan en Moran, drie sleutel-
spelers voor coach Charlton.

" ROME - Antonio Gava, de Ita-
liaanse minister van binnenland-
se zaken, wenst een alcoholvrij
wereldkampioenschap voetbal.
Tijdens een vergadering van de
veiligheidscommissie kregen de
autoriteiten van de twaalf be-
trokken steden van Gava de vol-
macht bij iedere wedstrijd de
verkoop van alcohol binnen en
buiten het stadion te verbieden.
De stadsbesturen mogen naar
eigen inzicht het verbod afkondi-
gen.
Het stadsbestuur van Cagliari, de
tijdelijke thuishaven van Enge-
land, overweegt een verbod op
alcohol 24 uur vóór en 24 uur na
de drie wedstrijden van Enge-
land. De formatie van coach
Bobby Robson arriveerde zater-
dagop het vliegveld van d'Elmas
(Sardinië).ln het kielzog van de
Engelse selectie kwam ook de
eerste lading met Britse suppor-
ters op het eiland aan. Zij werden
opgewacht door een grote poli-
tiemacht, die de identiteit en de
bagage van de gevreesde fans
nauwkeurig onderzocht. Na een
paar uur werden de eerste twee
Engelse supporters al opgepakt
wegens vernielingen in een trein.
Het duo kan rekenen op een ge-
vangenisstraf van zes maanden.

" DÜSSELDORF - Het nationa-
le elftal van de Bondsrepubliek
heeft de slotfase van de voorbe-
reiding op de eindronde van het
wereldkampioenschap voetbal
ingeluid met een zege. In de
voorlaatste oefeninterland werd
Tsjechoslowakije simpel terzijde
geschoven. Uwe Bein tekende,
voor slechts 26.000 toeschou-
wers, in de 24ste minuut voor de
enige treffer.
De Westduitsers hadden aan één
helft goed voetbal ruim voldoen-
de om de Tsjechoslowaken van
zich af te schudden. Met snelle
combinaties werden de Tsjechen
onder druk gezet. Beckenbauer
was tevreden over de oefencam-
pagne. De balans slaat, met ne-
gen overwinningen uit vijftien
duels, positief uit.
Beckenbauer had zoals verwacht
gekozenvoor de aanvallende va-
riant met Uwe Bein links op het
middenveld. De spelverdelervan
Eintracht Frankfurt greep die
kans met beide handen aan. De
middenvelder won, na een diep-
tepass van Matthaus, een sprint-
duel van Jan Kocian, waarna hij
doelman Stejskal met een schui-
ver verraste.
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West-duitsland
Degradatieduel
Vfl Bochurn-FC Saarbrücken 1-1.
Eerste wedstrijd 1-0, Bochurn blijft in eerste
Bundesliga.

wk-oefenduels
Bondsrepubliek Duitsland - Tsjechoslo-
wakije 1-0(1-0) 24. Bein 1-0.Scheidsrechter
Galler. Toeschouwers: 26.000. .
Bondsrepubliek Duitsland: Illgner;
Augenthaler. Kohier, Buchwald en Breh-
me: Littbarski (69. Moller), Matthaus, Bein
(76. Berthold) en Hassler (76. Thon); Klins-
mann (76. Mill)en Voller.
Tsjechoslowakije: Stejskal; Kocian, Stra
ka. Kadlec en Bielik (85. Weiss); Kubik (46
Knoflicek), Chovanec en Hasek; Bliek
Skuhravy (69. Luhovy) en Moravcik.

België - Roemenië 2-2 (2-0). 6. Scifo 1-0. 28.
Clijsters 2-0, 52. Rednic 2-1, 65. Lacatus 2-2
(strafschop). Scheidsrechter: Delmer (Fra).
Toeschouwers: 31.625.
België: Preud'Homme; Gerets, Dernol, Clij-
sters en De Wolf (46. Grün); Staelens (46.
Ceulemans), Van der Eist en Scifo; Versa-
vel, Degnjse (87. Vervoort) en Wilmots (46
Claesen).

Roemenië: Lung; Rednic. Andone, Popes
eu en Klein; Rotariu. Sabau (80. Mateut)
Lupu en Hagi (46. Timofte); Camataru (46
Raducioiu) en Lacatus.

Egypte - Colombia 1-1 (1-0). 45. Hossam
Hassan 1-0, 82. Rincon 1-1. Toeschouwers:
60.000.
Egypte: Shubier; Ibrahim Hassan, Vakan
(Saber Eid), Hani Ramzi en Yassin; Abdel-
Ghani (Mayhoub), Youssef, Ahmed Ramzi
en Abu-Zeid (Tolba); Hossam Hassan en
Abdel-Hamid.
Colombia: Higuita; Cabrera, Perea, Mendo-
za en Alvarez; Redin, Fajardo, Hernandez
(Rincon) en Estrada; Gildardo Gomez en
Gabriel Gomez. Ljubljana.

Joegoslavië - Spanje 0-1 (0-0). 55. Butrague
no 0-1. Toeschouwers: 25.000.

Argentijns-Romeinse selectie - Argentinië
1-6 (na 120 minuten). Doelpuntenmakers
Argentinië: Calderon (2), Monzon, Caniggia,
Dezotti en Brown. Basisopstelling: Goicoit-
chea; Brown, Bauza, Monzon en Balbo;
Sensini, Giusti, Lorenzo en Troglio; Calde-
ron en Caniggia.

Turkije - lerland 0-0. Toeschouwers: 5000

Zweden - Finland 6-0 (1-0). 4. Magnusson
1-0, 57. Limpar 2-0. 59. Brolin 3-0, 61. Brolin
4-0, 64. Larsson 5-0 (strafschop), 74. Thern
6-0. Toeschouwers: 12.914.
Zweden: Ravelli; Roland Nilsson (63. Nyh-
len), Larsson, Ljung en Schwarz; Limpas,
Thern, Ingesson, (72. Strömberg), Joakim
Nilsson; Brolin (67. Ekström) en Magnus-
son (67. Pettersson).
Finland: Laukkanen; Vuorela, Jantti (35.
Kanerva), Holmgren en Heikkinen; Petaja,
Tarkkio. Roth ( 58. Paavola) en Tauriainen;
Hjelm en Paatelainen.

lotto
Lotto 21 winnende getallen: 11 -23-25 - 31
36-41. Reservegetal: 7. Aantal deelnemers
530.413. Prijzengeld: 1.124.563,00
Cijferspel 21 winnende cijfers: 9 7 5 19 6
Aantal deelnemers: 257.050. Prijzengeld:
154.230.00.
Westduitse lotto winnende getallen: 1-12
18-22-46-49. Reservegetal: 15. Spiel'77
7947303.
Belgische lotto winnende getallen: 4-9-12
26-28-36. Reservegetal: 16 Joker: 2 4 3 2 3 3 3.
(onder voorbehoud)

sport kort

" FANA - Kerry Saxby heeft het
wereldrecord 10 kilometer snelwan-
delen met 14 seconden verbeterd. In
het Noorse Fana voltooide de
Australische atlete de afstand in 42
minuten en 25.2 seconden.

Valentin Mogilni
eindelijk beloond

LAUSANNE - De eeuwige tweede
werd eindelijk eerste. Met de eerste
plaats in de zeskamp en gouden me-
dailles in de toestelfinales voltige en
brug (gedeeld met de Zwitser Da-
niël Giubellini) werd Valentin Mo-
gilni in Lausanne bij het negentien-
de toernooi om de Europese titels
de succesvolste turner.
Vijf jaar lang heeft de 24-jarige le-
raar uit Moskou achter een titel in
de meerkamp aangelopen. Welis-
waar veroverde de met oud-wereld-
kampioene Olga Bitsjerova gehuw-
de Mogilni, die door zijn vrouw
wordt getraind, bij Europese- en
wereldkampioenschappen acht
gouden medailles maar een over-
winning in een meerkamp ontbrak
nog in zijn verzameling.
Christian Selk en Carsten Nio moes-
ten tevreden zijn met bescheiden
klasseringen: resp. 47ste (51.10 pun-
ten) en 51 ste (50.40 punten).

Incredible Crafts
geklopt in Zweden
SOLVALLE - Incredible Crafts,
momenteel de beste drie-jarige dra-
ver in ons land, is met zijn trainer
Hennie Grift tweede geworden in
het Zweedse Solvalla. De hengst
was uit zes starts in vier verschillen-
de landen ongeslagen, maar deze
keer was de uit de Verenigde Staten
overgevlogen Super Gleam net iets
te sterk. Beide paarden maakten
zich in de slotfase los van de acht
andere deelnemers, en in de laatste
vijftig meter nam de in Amerika ge-
trainde draver uiteindelijk enkele
lengten voordeel. De tijd van 1.14.3
minuten was gezien de omstandig-
heden zeer snel en betekende te-
vens een nieuw koersrecord.
Grift verdiende met zijn tweede
plaats 25.000 gulden.

Dave Strijbos
ernstig gewond

DALECIN - Dave Strijbos is tij-
dens de Grote Prijs van Tsjecho-
slowakije 250 ce-klasse ernstig
gewond geraakt. De motorcou-
reur raakte op het circuit van Da-
lecin uit de koers en sloeg tegen
de betonharde bodem. De toege-
snelde teammanager Gerard
Rond moest de ingeslikte tong
van Strijbos uit de keel halen. De
wedstrijd werd gestaakt. Met
verwondingen in het gezicht
moest Strijbos naar een zieken-
huis worden vervoerd.
Strijbos had de eerste manche
gewonnen. Nadat de wedstijd
was gestaakt, vond er geen her-
start plaats. Na negen manches

(in vijf wedstrijden) voert de Ita-
liaan Alessandro Puzar in de
stand om het wereldkampioen-
chap. Op grote afstand zijn Strij-
bos en John van den Berk twee-
de en derde.
Het ongeluk gebeurde in de

tweede ronde van de tweede om-
loop. Strijbos bezette de achtste
positie. Bij een snelheid van bij-
na honderd kilometer moet hem
door de stofwolken een gat in het
keiharde circuit zijn ontgaan. Er
was kritiek op de organisatoren

omdat een goede sproei-installa-
tie in Dalecin ontbrak. Na zijn val
bleef hij gedurende enige ogen-
blikken roerloos liggen, waarna
officials hem voor de aanstor-
mende motoren wegsleepten.
Vervolgens was Rond snel ter
plekke om de Brabander in vei-
ligheid te brengen.
Door de klap van de val had Strij-
bos zijn tong ingeslikt. Rond be-
vrijdde de coureur van zijn helm
en redde hem van verstikking.
Bij eerste diagnose in het zieken-
huis werd een gebroken rib en
een zware hersenschudding en
nog onduidelijke schade aan de
longen geconstateerd.

Nuchlere Zeelenberg troeftK ocinskiin laatste bocht af
Bolwerk wegracerij scheurt
HEERLEN - De 'Koningsklasse'
van de wegracesport, de 500 cc,
dreigtvan de troon te worden gesto-
ten. Jarenlang domineerden de cou-
reurs van de zwaarste categorie de
Grand Prix-races. De media en het
publiek richtten hun aandacht veel-
al op de 'kanonnen. De overige
klassen werden meestal beschouwd
als de lijst om het schitterende
schilderij. Sinds de coureurs, fabrie-
ken en sponsors zich echter elitair
zijn gaan opstellen en er miljoenen
in de 'Koningsklasse' werden ge-

pompt, begon het bolwerk scheuren
te vertonen. Dit seizoen werd de kri-
tiek steeds luider, ook al ingegeven
door de talloze ongevallen. De cou-
reurs zouden de machines niet meer
in bedwang kunnen houden omdat
de snelheden veel te hoog ligt. Het
deelnemersveld werd steeds klei-
ner, door de ongelukken en omdat
er voor privé-rijders nauwelijks eer
is te behalen.
Zondag tijdens de Grand Prix van
de Bondsrepubliek, gewonnen door
Kevin Schwantz, meldden zich

slechts achttien coureurs aan de
start.
De FIM (Internationale Motorsport-
bond) heeft inmiddels maatregelen
aangekondigd. Voor alle klassen.
Met ingang van volgend jaar moet
het minimale gewicht van de machi-
nes omhoog en het octaangehalte
van de brandstof omlaag.
„De toekomst van de 500-cc staat op
net spel", zei Steve Whitlock van
Honda zaterdag op de Nürburgring.
„Naast de fabrieksrijders zijn bijna

geen deelnemers meer. We ver-
wachten voor eind juni een ant-
woord van de FIM. Dat is ons ulti-
matum."

TRIATHLON sport in cijfersGeel (Bel), 2e Europese Top Kwart
Triathlon: 1. Van den Bos 1.50.54, 2
Blondcel 1.51.19, 3. Barel 1.52.04, 4
Kiens 1.53.06, 5. Ronsmans 1.53,26, 6
Van Zeist 1.54.09. Vrouwen: 1. De Buy-
scher 2.03.27, 2. Sybesma 2.06.40, 3. Ja-
cobs 2.11.41.

ATLETIEK
Auvermoerloop, 10km.: 1. Ger Lem-
mens (Caesar) 32.43, 2. Jan Hoven
(AVON) 32.55, 3. John Pallant (Unitas)
32.59, 4. John Borjans (Achilles Top)
33.30, 5. J. Scheyvens (Achilles Top)
33.44, 6. Ger Bodelier (Achilles Top)
33.44, 7. Han Frenken 33.47, 8. M. Giesen
35.56, 9. Math Simons 35.59, 10. T. Boer-
boom 36.20. Vrouwen: 1. Schormans
47.27. 5 km: 1. Willem Mütze 16.09; 2.
Ruud Mendel 16.39; 3. W. Peters 16.42; 4.
H. van Haren 16.52; 5. F. Lennaertz
17.01. Vrouwen: 1.A. van Heuzen 19.51;
2. J. Franssen 24.25; 3. T. Schoorsch
25.00. 2500 mtr. a.1.: 1. J. Cebula 7.53.
2500 mtr t/m 16 jr: jongens 1. Roger
Koch 8.52; meisjes K. Schouwenaars
12.20. 1000 mtr jongens 1. Mark Souren

3.38; meisjes P. Theeuwen 3.44.
Grand Prix San José belangrijkste uit-
slagen: mannen 100 m: 1. Williams
10,42. 800 m: 1. Clark 1.46.71. 1500m: 1.

Falcon 3.38.95. 3000 m: 1.Padilla 7.59,02.
3000 m steeple: 1.Diemer 8.25,25. 400 m
horden. 1. Page 49,37. Kogel: 1. Barnes
23,10. Hoog: 1. Conway 2,34. Kogelslin-
geren: 1. Flax 77,52. Vrouwen: 200 m: 1.
Young 22,89. 400 meter: 1. Figueiredo
51,17. 1500 m: 1. Kitova 4.05,96. 3000 m:
1. Plumer 9.00,99. 100m horden: 1. Mar-
tin 12,89. Discus: 1.Costian 59,98. Hoog-
springen: 1. Henkei 1,96 m.

Granada mannen: 100 m: 1. P.Stevens
10,34, 200 m: 1. F. Stevens 20,74, hoog: 1.
Sotomayor 2,31 m,; ver: 1. Gorgos 8,08
m; kogel: 1. Smirnov (Sov) 21,01 m.
Vrouwen: 1. Moller 11,16. 200m: l.Ottey
22,12.
Halve marathon Tegelen: Heren: 1. v.
Rijthoven 1.03.45; 2. Goater (G.8.)
1.04.10; 3. Schulz (D.) 1.04.44; 4. Fernan-
dez (D.) 1.06.27; 5. Hamers (AVON)
1.06.33; 6. Driessen (Achilles Top)
1.06.36; 7. De Veen (Achilles Top)
1.06.48; 8. Kurvers (Caesar) 1.07.39; 9.
Verhiel (Achilles Top) 1.08.08; 10.
Kamphuis (Achilles Top) 1.09.29. 40-
-plussers: 1. Kamps (D.) 1.09.25; 2. Gielen
(Tegelen) 1.10.44. 50-plussers: 1. Kre-
mers (Swift) 1.16.40. Dames: 1. Hame-
leers (Swift) 1.18.34. 35-plussers: 1. v.d.
Linden (Achilles Top) 1.24.38; 2. Toore-
naars (Cifla) 1.26.48; 3. Schuurmans
(Olympia Eindhoven) 1.35.57; 4. Opge-
noort (Unitas) 1.40.14; 5. Geurts (Tege-
len) 1.41.56.
Zuidnederlandse kampioenschappen
senioren: heren: 100 mtr. 1. v. Dorst,
10.98. 200 mtr.: 1. Adams 21.67 (rug-
wind); 2. Schaafsma 22.36; 3. Olieslagers
Kimbria 22.92. 400 mtr.: 1. v. Pelt 49.00;
2. Cools 49.86; 3. Hoevers (Avon) 50.11.
800 mtr.: 1.Kusters 1.54.27. 1500 mtr.: 1.
Hagedoorn 3.53.07; 2. Klomp 3.54.15; 3.
v. Avendonk 3.54.40 5000 mtr.: 1. Krot-
waar 14.12.96; 2. Gielen (Tegelen)
14.23.68; 110 mtr. horden: 1. Sharpe
14.48.400 mtr. horden: 1. Donners 53.60.
Hoogspringen heren: 1. v. Loon 2.06.
Polshoog: 1. Keijsers (Weert) 4.80; 2.
Pani (Unitas) 4.60. Ver: 1. Quirijns 7.26;
2. Pani 7.17. Kogel: 1.Rühl 15.24. Dis-

cus: 1. Coenen (Swift) 48.44; 2. Kuiper
48.42; 3. Rühl 48.04 Speer: 1. v. Rooy
58.20; 3. Gentle (Avon) 53.00. Hamer: 1.
Bellu (Unitas) 55.74; 3. Leinders 45.12.
Dames: 100 mtr.: 1. Elissen (Kimbria)
12.06 (rugwind); 2. Verploeg 12.08; 3. v
Mook (Avon) 12.20. 200 mtr.: 1. Elissen
(Kimbria) 25.39 (tegenwind); 2. Vaas
(Weert) 27.14. 400 mtr.: 1. V. Grinsven
59.69; 3. Slegers (Heerlen) 61.31. 800
mtr.: 1. Thurlings (JJnitas) 2.15.23. 1500
mtr.:,l. Bezemer 4.28.76. 3000 mtr.: 1.
Hombergen 10.03.45; 2. Vullings (Ven-
ray) 10.15.62. 100 horden: 1. Langenhui-
zen 13.95. 400 horden: l.v. Hoogen 66.61.
Hoog: 1. Heijnen 1.70. Ver: 1. Fleerak-
kers 5.47; 2. v. Hoof (Achilles Top) 5.24.
Kogel: 1.Kunen 12.50. Discus: 1. Akker-
man 44.14. Speer: 1. Bus (Unitas) 46.08.

HONKBAL
Hoofdklasse Meppers-Orioles 1-24;
Starlights-Bullfighters 3-10; Feniks-
Phantoms 5-10; Cardinals-DVC 5-3; Mu-
lo-AllStars 17-4;
Eerste klasse: Geldrop-The Stags 7-3;
Gemert-Batters 7-5; Cheetahs-Condors
14-2; Red Caps-Samacols 16-2;
Sphinx/HSCM-Mustangs 15-4;

SOFTBAL
Hoofdklasse Roef-Jeka 8-6; All In-Sa-
macols 10-9; Mulo-Starlights 6-2; Sama-
cols-Roef 8-21; Sittard Condors-PSV 13-
-0; Jeka-Black Wings 18-6
Eerste klasse: Knuppelaars-The Studs
4-1; Batters-Kickers 29-3; Cheetahs-
K.Stealers 3-14; Sphinx/HSCM-Hazen-

kamp 7-15; Cheetahs-Hazenkamp 4-26
K.Stealers-Batters 4-14

sport

scorebord
nacompetitie

EERSTE DIVISIE
Eerste wedstrijd finale
Emmen - SC Heerenveen 1-0 (0-0). 90. Metz
1-0. Scheidsrechter: Uilenberg. Toeschou-
wers: 10.102.
Emmen: Schokker; Haak, Volkerink, Veld-
wijk en Haverkort (84. Scherpen); De Jon-
ge, Bosch en De Haan (73. Van de Wilden-
berg); Smand, Schaap en Smand.
SC Heerenveen: Tukker; Goosensen. Gou-
looze. Stehman <90. Hommeles) en Richard-
son; Huizinga. Bijl en De Jong; Dijk, Van
Dijk en Verbeek.

Materiaalpech breekt Braziliaan bijna op in GP Monaco

Senna kruipt door
oog van de naald

MONTE CARLO - Na 3200 schakelingen ontspoorde de ver-
snellingsbak van de McLaren van Ayrton Senna. De 30-jarige
Braziliaan had 76 ronden fluitend de optocht van het formule 1
veld door de smalle, bochtige straten van Monte Carlo aange-
voerd. In de laatste twee ronden kwam zijn derde overwinning
in vier jaartoch nog in gevaar. De jongeFranse branieAlesi na-
derde. Met in zijn slipstream de Oostenrijkse wildebras Berger.
Het tweetal, dat bumper aan bumper reed, kwam dichtbij.
Heel dichtbij, maar Senna gleed net als eerste over de streep.
Op een zucht gevolgd door Alesi en Berger.

Berger, de stalgenoot van Senna,
had zondag in het modaine Monte
Carlo kort na de start voor opschud-
ding gezorgd. Hij had Alain Prost,
de lieveling van de Monegasken en
de persoonlijke vriend van Prins
Rainier, voor de deur van het casino
in de vangrails gezet. Alesi gleed bij
Prost in de Mirabeu-bocht binnen-
door, Berger wilde ook, maar Prost
sloot het gat.

De McLaren van Berger raakte de
Ferrari van Prost vol op de achter-
kant. Beide bolides schoven over de
weg en fungeerden als botsauto's
voor achtervolgers. Capelli, Mode-
na, Nannini stuurden hun wagens
er boven op. De jury blies de race
onmiddellijk af. Persoonlijke onge-
lukken deden zich niet voor. Al zat
de schrik er goed in bij de 100.000
toeschouwers.

Bij de herstart was Senna, die zijn
98e Grand Prix reed en voor de 45e
keer vanuit pole positie vertrok, als
snelste weg. Hij nam vlot tien se-
conden voorsprong op Prost, die in
de reservewagen van ploegmakker
Mansell de eerste aanval van Alesi
en Berger weerstond. Het tweetal
moest in de nauwe straten lang
wachten alvorens ze de Franse we-
reldkampioen konden passeren.

Prost staakte in de 31e ronde de
strijd met een technisch manke-
ment. Senna reed toen al met de
handjes los. Zijn voorsprong was
van dien aard, dat hij onderweg nog
een gokje had kunnen wagen in het
casino zonder dat zijn 22e overwin-
ning in zijn loopbaan in gevaar
kwam. Achter hem viel de een na de
ander uit. De Grand Prix van Mona-
co ontaardde in een afvalrace, waar-

in slechts zeven coureurs de 78 ron-
den van 3328 meter uitreden.
Voor Senna betekende Monaco zijn
tweede zege in dit seizoen. Hij ont-
kurkte de champagnefles eerder na
de openingsrace in Phoenix. In Bra-
zilië won Prost, in Imola Patrese.
Door zijn overwinning verstevigde
Senna de leiding in het klassement.
Uitslag: 1.Senna (Bra) McLaren 259.584 km
in 1.52.46,982 (gemiddelde snelheid 138,097
km/u), 2. Alesi (Fra) Tyrrell op 1,087, 3. Ber-
ger (Oos) McLaren 2,073. 4. Boutsen (Bel)
Williams op 1 ronde, 5. Caffi (Ita) Arrows 2
ronden, 6. Bernard (Fra) Larrousse 2 ron-
den, 7. Foitek (Zwi) Onyx 6 ronden. Stand
wereldkampioenschap na vier races: 1.
Senna 22 punten, 2. Berger 16, 3. Alesi 13, 4.
Prost (Fra) 12, 5. Patrese (Ita) en Boutsen 9,
7. Piquet (Bra) 6, 8. Nannini (Ita) 4.

" Ayrton Senna op weg naar zijn tweede seizoenszege. Door
materiaalpech konden Alesi en Berger nog angstvallig dicht in
de buurt van Senna komen.

Peter de Jong
ongenaakbaar

Van onze sportredactie
ARKEL/STEVENSBEEK - Motor-
crosser Peter de Jong uit Landgraaf
heeft in Stevensbeek (Noord-Bra-
bant) een motorcross in de 250 cc-
klasse gewonnen. De Jong was in
beide manches de snelste. De Land-
graafse coureur gaat onbedreigd
aan de leiding in de stand om het
Nederlands kampioenschap.
De Heerlense motorcrosser Steve
de la Roy heeft in Arkel tijdens een
motorcross, meetellend als voorse-
lectie voor het Nederlands kam-
pioenschap, een tweede plaats be-
haald. De la Roy gaat aan de leiding
en staat drie punten voor de num-
mer twee, Bas van Hunniken uit
Amsterdam.

Primeur
Koel, nuchter en zakelijk analyseer-
de Wilco Zeelenberg zijn eerste
Grand Prix-overwinning. Geen
spoor van emotie viel er te bespeu-
ren na zijn triomf in de 250 ce-race
in de Grote Prijs van de Bondsrepu-
bliek Duitsland. Een primeur. Het
was de eerste Nederlandse zege in
de kwartliterklasse.
De ongenaakbaar geachte JohnKo-
cinski week in de laatste bocht van
de ideale lijnaf. Zeelenberg reageer-
de koel en doeltreffend. Hij dook in
het gat en wist op 30 meter van de
streep dat hij de winnaar was.

HANDBAL
Finales Europese bekertoernooien.
vrouwen, landskampioenen. Wenen.
Hypobank Südstadt (Oos) - Kuban
Krasnodar (Sov) 30-26 (16-12). Eerste
wedstrijd 29-24. Südstadt winnaar, be-
kerwinnaars. Rostelmach Rostov (Sov) -
SC Debrecen (Hon) 28-18 (15-7). Eerste
wedstrijd: 17-21. Rostov winnaar. IHF-
beker. Frankfurt a/d Oder (DDR). Vorw-
arts (DDR) - Spartak Kiev (Sov) 21-16
(10-9). Eerste wedstrijd 19-22. Vorwarts
winnaar, mannen, landskampioenen.
Minsk, eerste wedstrijd. SKA Minsk
(Sov) - FC Bareelona 26-21 (12-8).

TENNIS
Düsseldorf wereldbeker landen man-
nen, 2,5 miljoen gulden. Blauwe Groep:
Zweden - Joegoslavië 1-2. Gustafsson -
Ivanisevic 6-4 6-2, Edberg - Prpic 1-64-6,
Edberg/Gustafsson - Ivanisevic/Prpic
4-6 2-6. Argentinië - Oostenrijk 2-1. Man-
cini - Buchmayer 6-2 6-4, Jaite - Anto-
nitsch 4-6 6-7, Frana/Miniussi - Anto-
nitsch/Buchmayer 6-3 6-3.Finale: Joego-
slavië - Verenigde Staten 2-0. Prpic -Gil-
bert 6-4 6-4, Ivanisevic - Courier 3-6 7-5
6-1.
Genève vrouwen, 300.000 gulden: Fina-
le: Paulus - Kelesi 2-6 7-5 7-6.

GOLF
Wentworth Brits PGA-kampioenschap:
Stand na de derde dag: 1. Olazabal 203
slagen (66 68 69), 2. Harwood 204 (69 68
67), 3. Johnstone en Bland beiden 205, 5.
Rivero en Romero beiden 206, 7. Faldo

en Davis beiden 207, 9. Montgomerie.
Walton en Curry allen 208.

Motorracer verongelukt
RIJEKA - Bij de motorraces om het Europees kampioenschap in het J
goslavischeRijeka is zondag de 21-jarige Italiaanse coureur Eros Mant |
dini om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurdekort na de start van |
250 cc-race. In de eerste bocht kwamen twaalf coureurs ten val nadat
Luxemburger Ivo Pavalarainen de strobalen raakte. Hij viel, waarna z J
benzinetank explodeerde. Manfredini, die net als de andere coureurs e
uitwijkmanoeuvre uitvoerde, werd door anderen aangereden. Hij °u
leed ter plaatse.

" Links Dianne en rechts Sandra Nien. Zij behaalden zeV
Limburgse zwemtitels bij de dames en vier bij de meisjes ond l
de 16 jaar. Foto: marcelvan HOC* 'Alleen Langer

presteert goed
bij LK zwemmen!

Van onze medewerkster
INGRID MOERS

KERKRADE - Tijdens het laatste
weekeinde van Limburgse A-zo-
merzwemkampioenschappen wa-
ren er geen uitzonderlijke prestaties
te melden. De enigezwemmer die in
de buurt kwam van een Limburgs
record was Jurgen Langer van
MZ&PC uit Maastricht. Tijdens zijn
100 meter schoolslag bleef hij
slechts 0.3 seconde verwijderd van
het record van Tjeerd de Vries. De
Horst-wisselbeker voor het
ploegklassement van de 100 meter
schoolslag en vrije slag voor meisjes
onder 12, 14 en 16 jaarwerd gewon-
nen door ZON Sport en Spel uit
Heerlen. Het jongensklassement
voor de Nederweert Wisselbokaal
werd gewonnen door MZ&PC uit
Maastricht.
Dit weekeinde werden er nog eenss,
16 limieten voor de Nederlandse
kampioenschappen in Amersfoort
gezwommen. Het aantal limieten
had veel groter kunnen zijn indien
de organisatie gebruik had gemaakt
van handtijden in plaats van elec-
tronische tijdwaarneming. Door het
gebruik van electronische tijdwaar-
neming haalden een aantal zwem-
mers en zwemsters de inschrijfli-
mieten voor Amersfoort net niet.

Limieten waren er voor Daniella
Heyenrath van RZ. Radna Mulder
van Mosa Regio, Gedule v.d. Meer
van HZ&PC, Diederick Rouffaer
van ZON Sport en Spel en de
MZ&PC-ers Jonita Westheim, Ed-
gar Thimister, Suzanne Kentgens,
Roy Meyboom, Danny Senden en
Jurgen Langer. Radna Mulder van
Mosa Regio uit Venlo grossierde tij-
dens deze kampioenschappen in
gouden medailles. In totaal verover-
de zij elfLimburgse titels.

Uitslagen: 4x200 m.v.s. estafette meisjes
onder 16: 1. ZON Sporfen Spel in 9.59.32.
4x200 v.s. estafette jongens: 1. MZ&PC I in
8.41.9.100 m. vlinder meisjes '76: 1. Jansen
HZ&PC in 1.13.9. '75: Den Hoed (Kimbria)
in 1.12.5. '74: Nien (De Rog) in 1.12.0. Onder
18:Mulder (Mosa Regio) in 1.07.5. Dames: 1.
Seykens (ZON Sport en Spel) in 1.07.1. 100
m. rug jongens '76: 1. Meyboom (MZ&PO)

in 1.12.02. '75: Kentgens (MZ&PC), i» 1
1.09.12; '74: 1. Van de Borgh <Ze|n i* )
1.08.26. Onder 18: 1. Roelofs (MZ&^J, >l
1.05.06. Heren: 1. Leclercq (De BOIW S
1.06.11. 200 m. rug meisjes onder H- '■ ,p»(
lewijn (KZPC). Onder 16: 1. TellersMefi j
trick) in 2.36.8. Onder 18 jaar: 1. V-d-ipC \(HZ&PC) 2.30.7. Dames: Jongen <*"*,. 1
2.35.0. 200 m. vlinder jongens onder t -Thimister (MZ&PC) in 2.26.18. Onder , i
Scheepers (MZ&PC) in 2.35.15. Heren-. J■)
nard (MZ&PC) in 2.17.92. 400 m- "gji |
meisjes onder 14: 1. Heyenrath vanyr\
5.53.44. Onder 16: 1. Wijnen (HZ&^ji ,
5.30.75. Onder 18: 1. Mulder (Mosa Re,g r l!5.12.45. 400 m. vrije slag jongens o»'Jr j» "1. Op den Kamp (Kimbria) 5.20.93. "'tf ]
14: 1. Meyboom (MZ&PC) in 4.32.40. uy ]
16: 1. Kentgens (MZ&PC) in 4.31.98- "'3. ,
18:Rouffaer (ZON Sport en Spel) in 41

-Zondag 27 mei: brj j
4x200 m. v.s. estafette dames: 1 K"'. I I
9.25.05. 4x200 v.s. estafette here' isK <MZ&PC I in 8.31.83. 200 m. wissel D*g|
onder 14: 1. Kentgens (MZ&PC) in £U M
Onder 16: 1. Wijnen (HZ&PC) in 2.3U-J pf "jaar: 1. Mulder (Mosa Regio) in 2.2B.U°^j. imes: 1. Nien (De Rog) in 2.37.29. 200 W-J ]
sei jongens onder 14: 1. Roy Mey J ,
(MZ&PC) in 2.31.94. Onder 16: 1. Th»1 „..
(MZ&PC) in 2.25.59. Onder 18: 1. Bü"„;'
(ZON Sport en Spel) in 2.17.31. He!;s l»i 'Roemen (RZ) 2.22.89.100 m.v.s. n»ei*J „j# |
1.Knebel (KZPC) in 1.06.03. '75: 1-K°' cl ii ,
(Kimbria) 1.04.66. '74: 1. Wijnen (HZ&£ jf
1.02.05. Onder 18: 1. Mulder (Mosa J* ,jl ,
1.01.76. Dames: 1. Willigers (MZ&[ c_i
1.01.70. 100 m. school jongens '76: 1 „jj
pers (Patrick) 1.19.56. '75: Vossen (r? <f;
1.19.39. '74: 1.Senden (MZ&PC) U2-J&1 Ider 18: 1.Lange (MZ&PC) in 1.10.49.»^1. John(HZ&PC) in 1.13.24.4xloo m. "c .
estafette meisjes onder 16: 1. KZ& j.

5.05.38. 4xloo m. v.s. estafette jong*" {I ,
der 16: 1.MZ&PC 111 in 4.05.98. 50 n>-v' ,-; .
mes: 1. Nien (De Rog) in 0.28.55. 5°
heren: 1.Romeyn (Hellas) in 0.25.15- , j

" DILSEN - De Belgische lich^,
tergewichtkampioen, Waha jf
heeft tijdens bokswedstrijde" $
Dilsen een einde gemaakt aaPrp
overwinningsreeks van Jacky *bak. De Belgische ringrechtei's
ven de voorkeur aan Waha, j(,jHoensbroekenaar Patrick " |it
sens verloor, in het zwaargev/ 1 j,
met minimaal verschil van afjji'
Ward. Uitslagen: Rosalia (BC »*burgia) w.o.p. van Cuelemans- J.J
de Wilde (BC Limburgia) ver%
door k.o. derde ronde van TraC" si
Mulkens (BC Kerkrade) vef*1

door r.s.e. eerste ronde van Ha >

MOTORSPORT
GP West-Duitsland: 125 cc: 1. Romboni
(Ita) Honda, 43.11,803 (gem. 145,103
km/u), 2. Raudies (BrD) Honda
43.15,077, 3. Capirossi (Ita) AGV
43.21,877, 4. Spaan (Ned) Honda
43.23,150, 5. Prein (BrD) Honda
43.23,224. Stand WK na vier races: 1.
Raudies 53 punten, 2. Capirossi 49, 3.
Spaan 46, 4. Prein 45, 5. Martinez (Spa)
40.
250 cc: 1. Zeelenberg (Ned) Honda
46.53,199(gem: 156.933 km/u), 2. Cardus
(Spa) Honda 46.53,265, 3. Kocinski (VSt)
Yamaha 46.53,305, 4. Bradl (BrD) Honda
46.53,885, 5. Schmid (BrD) Honda
47.11,115. Stand WK na vijf races: 1. Ko-
cinski 77 punten, 2. Cardus 70, 3. Zeelen-
berg 65, 4. Cadalora 60, 5. Bradl 54
500 cc 1. Schwantz (VSt) Suzuki
50.18,517 (gem. 162,509km/u), 2. Rainey
(VSt) Yamaha 50.30,385, 3. McKenzie
(GBr) Suzuki 50.45.723, 4. Sarron (Fra)
Yamaha 50.53,646. 5. Pons (Spa) Honda
51.02,532. Stand WK na vijf races: 1.Rai-
ney 94 punten, 2. Schwantz 67, 3. Gard-
ner (Aus) Honda 50, 4. Doohan (Aus)
Honda 45, 5. Pons 42.
Zijspannen. 1. Webster/Simmons (GBr)
Krauser4l.ll,Bo9 (gem. 152,147km/u), 2.
Güdel/Güdel(Zwi) LCR 41.28,612, 3. Ab-
bott/Smith (GBr) LCR 41.33,403, 4.
Egloff/Egloff (Zwi) Yamaha 41.43,749, 5.
Wyssen/Wyssen (Zwi) Krauser 41.55,081
Stand WK na vier races: 1. Webster 74
punten, 2. Biland 41,3. Abbot en Güdel
beiden 40, 5. Michel/Birchall (Fra/GBr)
39.

Dalecin GP Tsjechoslowakije moto-
cross 250 cc: eerste manche: 1. Strijbos

(Ned) Kawasaki, 2. Puzar (Ita) SuzU»'^,,
Velikonen (Fin) Yamaha, 4. Van pj
Berk (Ned) Suzuki, 5. Diepold
Kawasaki. Tweede manche 6ejÜlote0teleerd na ongeval. Klassement O'4
Prijs is als uitslag eerste manche. !>l .70
WK na vijf wedstrijden: 1. PüzarB(„#
punten, 2. Strijbos 103, 3. Van den »
101, 4. Fanton 96. 5. Parker 89. o-
Doorn 66, 7. Herring (Gbr) 60. 8. Yen
nen 59, 9. Johansson (Zwe) 53, lü- u'
old 52.

AUTOSPORT
Indianapolis. 500 mijl. 1. Luye»%
(Ned) Lola-Chevrolet 200 "'"' 30.(804,650 km) in gemiddeld 2aM'.)et
km/uur. 2. Rahal (VSt) Lola-CheV'■.

op 10,17 seconden, 2. Fittipaldi j,|
Penske/Chevrolet 41,7, 4. Unser jr. < ~s
Lola-Chevrolet op een ronde, 5. ,e(1.
(VSt) Penske-Chevrolet op twee ron
6. Foyt (VSt) Lola-Chevrolet op zes
den.

PAARDESPORT
Luzern GP Zwitserland: 1. Navet i fl3
Quitto de Baussy 0 strafpunten-i ' ~seconden; barrage: 0-63,57, 2. Can"
(Zwi) Frimella 0-148,93; barrage: 4- ' 4.
3. Lauber (Zwi) Lugana II 5'
Coupe (GBr) Invincible Lad *-l.^a ï*-
Skelton (GBr) Grand Siam -i^fDufour (Ned) OO Seven 12-146.7»- (,
Schoten (Bel). CDI-W. Grand r" ~^t
Nathorst (Zwe) Dante 133!). 2. Nai .jgS
met Chirac 1332, 5. Bartels-De e„
(Ned) Olympic Courage 1257, 9- *A, cla'
(Ned) Ushin 1237, 20. Rutten <Ne"' j- I-
vecimbel 1159. Grand Prix sP,r.,az^l

Nathorst met Dante 1365, 8. "1233.
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Real Madrid wil
Schuster kwijt

Van onze sportredactie
MADRID - Real'Madrid wil van
zijn Westduitse middenvelder
Bernd Schuster af, maar weet
niet hoe. Vorige week contrac-
teerde Real de Roemeen Hagi en
daarom moet een van de drie
huidige buitenlanders bij de club
-de Mexicaan Hugo Sanchez, de
Argentijn Ruggeri of Schuster-
verdwijnen. Aanvankelijk leek

het erop dat Ruggeri zou worden
afgestoten, maar voorzitter Men-
doza heeft nu Schuster aangewe-
zen als de persoon die hij kwijt
wil. Het probleem is dat de West-
duitser nog een contract van een
jaar heeft en dat het Real niet
lukt om voor hem een club te
vinden, die bereid is het contract
van 200 miljoen peseta's (3,6 mil-
joen gulden) over te nemen.

Emmen wint eerste beslissingswedstrijd voor promotie

Heerenveen laat kansen liggen
I^MEN - De onvermoeibare
;«üdy Metz heeft de deur naarue eredivisie voor Emmen
:jjeer wat verder opengezet.
t

egentig minuten lang con-
,°ieerde Heerenveen de noor-leljjke derby met speels ge-
tt i? e contouren van de eer"[e.Friese club in de eredivisie
L«men gaandeweg het eersteJ^leduel van de na-competi-
j
e steeds vastere vormen aan.
blessuretijd gingen de Frie-
onverwacht alsnog onder-

VppE Korbach, trainer van Heeren-
Dipt ' Wllde na de nederlaag echter

al te dramatisch doen. „Ook bij
[^"gelijkspel hadden we in het Abc

«stra-stadion moeten winnen.
af v doet deze nederlaag niets aan
jj.. Voor Emmen is deze eindstand

bschien wel veel gevaarlijker."

flov en verloochende de onortho-
tee f sPeelwijze die het altijd han-
Pln °ok te§en Heerenveen niet. De
snff, van trainer Ben Hendriks
Tn t constant met drie spitsen.
Vh acteerden de Drenten iets be-
striin der dan in de groepswed-
Sen n teSen Heracles en Wagenin-
t,e? doordrongen als men was van
veL , lanë van het duel. Heeren-
si_h de wedstriJd dan ook vr'J
siot

peI controleren. Vanuit een ge-
t,ri P

en verdediging creërden de
he|Zen Zien zelfs de beste m°geliik'

ï?al
stan FUSt traentte Emmen devalse
Ua

,l goed te maken. Vijf minuten
'een sPelr>ervatting kon Smand al-
In "°P het doel van Tukker afgaan.
2ich Van te scnieten het de spits
straf echter vallen in de hoop een
net tt p te Rri.Jgen- Metz kwam
der h om de afgeketste bal on-
doort d°elman van Heerenveen
b6ld

e Schieten, Op het moment dat
Verz ploegen zich leken te hebben
Met:°?rid met een remise, besliste
van -et duel alsnog in het voordeel
d 0 ZlJn ploeg. Emmen bleef daar-
de ook in het derde thuisduel van
f^ ongeslagen. Het
tiaai n Friesland werd met mini-

dl dne dagen uitgesteld.

" Richardson van Heerenveen (rechts) gaat onderuit tegen Emmenaar Veldwijk.

Lazaroni bijna rond
met Fiorentina

*ÜÜ?I10 -De bondscoach van Bra-
deu' Lazaroni, onderhan-
tw met Fiorentina, verliezend
liaa^cuPfinalist. Volgens zijn Ita:

1öia«? zaakwaarnemer Giovanni
1 4kk mi hebben de partijen een; v on?Ord bereikt. Lazaroni heeft als
■tal Waarde gesteld dat hij een aan-
eis edetten mag aantrekken. Die

1bon^ 11 Fiorentina inwilligen. De
<WScoach heeft zijn oog onder an-
tw .°P zijn landgenoot Aldair, mo-
lawccl uitkomend voor Benfica,ten vallen.

Roda JC polst
Axel Vermeeren
?ar>taf ~ Roda JC heeft een
jeucri gesprekken gevoerd met
Vtu eler Axel Vermeeren van, Sittard. De spits uit Vijlen
tic ton elopen seizoen tweede op
ieUgdPscorerslijst van de landelijke
getale °mpetitie en geldt als zeer
Sferen d' Fortuna heeft Vër-

-o(ia h Seen contract voorgelegd;
st>eler ft te kennen gegeven de
V°°rleF een verbintenis te willen
Seno sgen. Fortuna-manager Op-
etiniY? reageerde verbolgen op

B*ntiP
latlefvan Roda omdat er een

&loe Jlmen-agreement tussen beide
geeri i bestaat dat er onderling
fl°rneri eUgCispelers worden overge-

Bochum verde in hoogste Bundesliga
*H.t k^M- VFIBochurn speelt ook
sf<je].urnend seizoen in de hoogste
06

'ingvan het Westduitse voetbal.
t>en zestien van de afgelo-
Sv>omPetitie behield zijn status
25-00n Van FC Saarbrücken.Voor
&l0e„ toeschouwers deelden de
tien nv ln Bochum de punten. Der-
feld blln"ten voor tijd bracht Lei-
<*ie vü?° m naast de tegenstander,

" minuten na rust via de Gha-
<linK .lntemational Yeboah de lei-
Vm, genomen. Het eerste duel
Si I_o door Bochurn gewon-

België laat voorsprong glippen
BRUSSEL - GuvThys tilde niet
zwaar aan het gelij-
ke spel. Zijn Bel-
gisch elftal had za-
terdagavond tegen
Roemenië een vei-lig lijkende voor-
sprong van 2-0 als
een kind uit han-

den gegeven. „Als dit een wedstrijd
in het eindtoernooi was geweest",
stelde de 67-jarige coach, „had ik'
wel in de rust gezegd dat de achter-
deur stevig op slot moest. Nu hoef-
de dat niet. Ik wilde wat dingen uit-proberen."

De probeersels mislukten in de
tweede helft. Middenvelder Scifo -
door Meeuws afgedankt door Thys
teruggehaald - domineerde in het
tweede bedrijf niet meer zoals hij in
de eerste rondgang had gedaan. Hij
opende na zeven minuten de score.
Libero Clijsters zorgde met een sub-
tiele lob voor 2-0. In hetBelgisch elf-
tal ontbrak Emmers. Wilmots en
Staelens debuteerden verdienstel-
ijk. Ceulemans, Grün en Claesen

speelden alleen de tweede helft. Bij
Roemenië verscheen sterspeler
Hagi, door Real Madrid aangetrok-
ken, na de pauze niet meer. Timofte
nam zijn plaats in en de snelle bui-
tenspeler Raducioiu die van Lama-
tam.

De wissels brachten meer pit in het
Roemeense spel. Verdediger Red-
nic halveerde na zeven minuten op
aangeven van Lacatus (2-1). Een
kwartier later was het gelijk. Dernol
stopte Raducioiu onreglementair en
de Franse arbiter Delmer legde de
bal op de stip. Lacatus gaf Preud-
'homme geen kans (2-2).

CAIRO - Egypte en Colombia heb-
ben elkaar in Cairo vriendschappe-
lijk bejegend (1-1). Het elftal van
Egypte, de eerste tegenstander van
Oranje op Sicilië, speelde vrij aan-

vallend, maar scoren was ander-
maal een lastig onderdeel.
Hossam Hassan benutte voor 60.000
toeschouwers op slag van rust een
van de velekansen. Hij kopte de bal
uit een voorzet van Ibrahim Hassan
via de grond achter doelman Higui-
ta (1-0). De gelijkmaker kwam acht
minuten voor tijd van de voet van
invaller Rincon (1-1).

ROME - Luis Brown behoort niet
tot de selectie van 22 spelers van het
Argentijnse elftal, dat in Italië de
wereldtitel verdedigt. Bondscoach
Bilardo nam met pijn in het hart af-
scheid van de spijkerharde libero.
Zaterdag viel het doek voor Brown.
Bilardo testte zijn complete selectie
in Rome in een 120 minuten non
stop oefenwedstrijd tegen een selec-
tie van in Italië wonende Argentij-
nen. Alleen Maradona had een dag

verlof, derest van de selectie kwam
in actie (6-1).

FLORENCE - De selectie van het
Italiaanse elftal is compleet. Zater-
dag arriveerden de drie spelers van
AC Milan in het trainingskamp
Coverciano nabij Florence. Libero
Baresi, linkervleugelverdediger
Maldini en middenvelder Ancelotti
hadden van bondscoach Vicini na
de verovering van de Europese be-
ker twee dagen vrij gekregen. Het
drietal legde zaterdag na aankomst
met succes een zware conditietest
af.

LJUBLJANA - Spanje werd over-
speeld door Joegoslavië. Maar won
wel. In de 55e minuut tikte Butra-
gueno de bal simpel in (0-1). Het was
de enige kans van het Spaanse elftal
in Ljubljana.

Turntitel voor
Maurice Niessen
HELDEN-PANNINGEN - Alleen
de 15-jarige Maurice Niessen van
Excelsior Schimmert hield met het
winnen van een nationale turntitel
in Helden-Parmingen de Limburgse
eer hoog. Bij de 72 finalisten uit 34
verenigingen waren via voorwed-
strijden slechts vijf Limburgers
doorgedrongen.

Omdat er maar drie finalisten in de
A-klas doorgedrongen zijn, staat
Limburg er qua jongens- en heren-
turnen slecht voor. In de hoogste
klas kon titelverdediger en favoriet
Peter Frissen (Schimmert) zijn re-
putatie niet waarmaken. Voor eigen
publiek kwam hij op geen van de
zes onderdelen tot een . normale
prestatie en viel met ruim drie pun-
ten achterstand ver buiten de prij-
zen.

Clubgenoot Maurice Niessen, vorig
jaar kampioen in klas 48, greep na
een onzeker geturnde wedstrijd met
veel schoonheidsfouten toch de.
titel. Op grote voorsprong kwam hij
met het foltegeren. Door dit toestel
met een goecje oefening uiteindelijk
winnend af te sluiten behaalde hij
de titel. In deze klas viel Raymond
Herwarts (Olympia Roermond)
door het mislukken van zijn rekoe-
fening met een vierde plaats net
buiten de ere-prijzen.

Uitslagen 1-B: 1. Elsemulder (Haarlem)
51.60; 5. Knols (Schimmert) 48.40; 6. Frissen
(Schimmert) 48.05. 3-B: 1. Niessen (Schim-
mert) 46.45; 4. Herwarts (Roermond) 44.80;
11. Graumans (Roermond) 40.75. 6-B: 1.
Koopman (Broekland) 47.00; 10. Hofkens
(Echt) 41.60.

Van Hanegem blinkt uit
Van onze medewerker

NIEUWENHAGEN - De vierde
editie van het door SVN georga-
niseerde internationale vetera-
nentoernooi is evenals verleden
jaar gewonnen door Ajax. Sjaak
Swart, de coördinator van de
Amsterdamse formatie had zijn
ploeg voor déze gelegenheid ver-
sterkt met de Portugese doelman
Paulo Cesar, Wim Rijsbergen en
met Wim van Hanegem. 'De
Kromme' bewees tijdens de vier
wedstrijden van twee keer 15 mi-

nuten nog steeds een uitstekend
voetballer te zijn.

Zijn gave pases over soms veer-
tig tot vijftig meter alsmede de
vrije trap die hij over de Limbur-
gia-muur in de driehoek deed be-
landen bezorgden hem open
doekjes van de naar schatting
400 toeschouwers. Ajax won alle
duels en hoefde slechts een te-gentreffer te incasseren. De
Nieuwenhaagse spits Math Hoe-
sen verschalkte Cesar met een

schitterende lob. Met de gastheer
van het toernooi hadden de Am-
sterdammers dan ook de meeste
moeite: 1-2. Toen dat karwei
eenmaal was geklaard werden
achtereenvolgens Limburgia,
Roda JC en Fortuna Sittard op
vrijwel identieke wijze met 2-0
aan de zegekar gebonden.

Eindstand: 1. Ajax: 2. Fortuna Sittard;
3. Roda JC; 4. FC Köln; 5. EHC; 6. SVN;
7. Limburgia; 8. KFC Lommei; 9. Patro
Eisden.

" Oud-Ajax en oud-SVN broederlijk op'de foto. Hurkens vijfde van rechts uitblinker Wim
van Hanegem. Foto: DRIESLINSSEN

sport

Scharn verliest
schoolvoetbalfinale

Van onze verslaggever
Eindhoven - voor het oogvan bijna twintigduizend jeugdi-
gevoetballers uit heel Nederlandslaagde het elftalvan basisschool
Scharn uit Maastricht er zater-dag niet in om Nederlands kam-pioen te worden.

de 'heilige' grasmat van het
°SV-stadion bleek de Bernadet-

teschool uit Naaldwijk over een
zeer gevaarlijkevoorhoede te be-
schikken, waardoor de gelijkop-
gaahde wedstrijd een 1-5 uitslag
kende.

Met extra treinen waren ook ze-
ker duizend Limburgse jeugd-
voetballers naar de landelijke
Jeugdvoetbaldag getrokken. Zij
zagen de A-jeugd van PSV over-

tuigend landskampioen worden
via een 5-0 overwinning op FC
Den Haag. Na een slechte en ze-
nuwachtige eerste helft speelde
de PSV-jeugd de opponent,, die
toch Ajax had uitgeschakeld,
van het veld.
Een prijs was er ook voor Fortu-
na-speler Axel Vermeeren. In het
programmaboekje werd hij nog
uitgebreid opgevoerd als lande-
lijk topscorer bij de hoogste
jeugd met 24 goals, maar enkele
dagen geleden melddePSV plot-
seling dat na hertelling hun spits
Thorningen op 25 uitkwam. Ver-
meeren werd alsnog gehuldigd,
maar dan wel voor de tweede
plaats...

Haarhuis wint
toernooi in Ede
EDE - „Ach, topspelers. Ik respec-
teer ze wel, maar op de baan heb ik
daar maling aan. Dan telt voor mij
maar één ding: winnen". Een uit-
spraak die typerend is voor Paul
Haarhuis, Neerlands nieuwe hoop
in bange tennisdagen. In Ede beK
wees de 24-jarige Eindhovenaar de
afgelopen week wederom over de
mentaliteit te beschikken, die te-
genwoordig in de keiharde tennis-
jungle onontbeerlijk is. Door zater-
dag in de finale van het demonstra-
tie-toernooi Javier Sanchez de baas
te blijven (7-6, 6-4), plaatste de nuch-
tere Brabander zich zelfs in het
rijtje: drie keer Lendl, eenmaal
Agassi.

De nummer 38 van de wereld, die
met zijnwinst veertigduizend dollar
(75.000 gulden) verdiende, trad zijn
tegenstanders de gehele week met
dezelfde instelling tegemoet als in
zijn opzienbarende winstpartij te-
gen John McEnroe, vorig jaar tij-
dens de US Open. „Tegenwoordig
kan iedereen van iedereen winnen.

Als mijn tegenstander toevallig een
slechte dag heeft, is hij de pineut".
Dat uitgangspunt leverde Haarhuis
na McEnroe, Gilbert, Carlsson, Jaite
en Noah zijn zesde scalp op: don-

derdag versloeg hij in Ede Jay Ber
ger, de nummer tien van de wereld
ranglijst.

Dat Haarhyis een vechter' is gewor-
den, heeft hij inmiddels wel bewe-
zen. Ook zaterdag in de finalepartij
tegen Javier Sanchez liet de Bra-
bander zien dat hij zich niet zo snel
gewonnen geeft. De broer van Emi-
lio en Arantxa, die de komende
twee weken haar titel in Parijs ver-
dedigt, kwam in de eerste set met
3-5 voor en dacht toen met serve-
volleyspel het karwei simpel af te
maken. Zelfverzekerd joeg Haar-
huis de returns echter in de hoeken
en schreef het eerste part in de tie-
break (7-5) alsnog op zijn naam. In
de tweede set ging de Nederlander
onverdroten voort. Bij 2-2 brak
Haarhuis door de service van de
Spanjaard, om daarna simpel zijn
eerste toernooizege binnen te halen
(6-4).

DUSSSELDORF - Joegoslavië
heeft zondag verrassend de wereld-
beker tennis voor landenteams ver-
overd. De Oosteuropeanen versloe-
gen in de eindstrijd van het evene-
ment in Düsseldorf de Verenigde
Staten. In de groepswedstrijden wa-
ren de Joegoslaven Prpic en Ivani-
sevic al te sterk gebleken voor Ar-
gentinië, Oostenrijk en ook favoriet
Zweden.

Toernooi-overwinningen waren er
verder dit weekeinde ook voor de
vrij onbekende Australiër Richard
Fromberg en de Fransman Henri
Leconte. Fromberg won in Bologna
in de eindstrijd van de Zwitser Mare
Rosset. Leconte, lange tijd afwezig
met een rugblessure, versloeg in de
finale van het invitatie-toernooi in
Marseille zijn landgenoot Guy For-
get.Bij de vrouwen slaagde Manon
Bollegraf er niet in bij haar eerste
toernooi sinds enkele weken de
eindstrijd te bereiken. In Straats-
burg verloor zij in de halve finales
van de Amerikaanse Grossman die
op haar beurt in de eindstrijd niet
opgewassen was tegen de Argen-
tijnse Paz. Winst was er ook voor de
Oostenrijkse Barbara Paulus. Zij
versloeg in Genève de Canadese He-
len Kelesi moeizaam in drie sets.

GTR/NIP
gedegradeerd

Van onze tennismedewerker
GELEEN - GTR/NIP 1 heeft de
competitie met een 4-4 gelijkspelaf-
gesloten. Dit resultaat kon de Lim-
burgers niet meer helpen in de
hoofdklasse te blijven.
Na de enkelspelen stonden de pu-
pillen van coach Geert Quaedvlieg
met 3-1 voor. Alleen Ilse Leytens
was niet in staat haar single te win-
nen. Titia Wilmink versloeg haar
met 6-2; 4-6; 6-2. Coach Quaedvlieg
had een verklaring voor het klasse-
verlies. „Vorig jaar zorgde Armand
Custers voor 12 of 13 punten. Dit
jaar zorgde hij maar voor vijf pun-
ten. Door zijn blessures en de ande-
re omstandigheden heeft hij niet
100% kunnen functioneren".

SLTC 1 heeft de competitie ook met
een gelijkspel afgesloten. Racke-
teers hoefde maar een punt nodig
om veilig te zijn. In deze wedstrijd
zorgde de dames Jenny Tielman en
Manon Beltgens voor de punten.
Tony Bokhorst verloor met 6-3; 6-2
van Bart Gerritsma. Ook het dub-
beslpel ging verloren. Door de de-
gradatievan GTR/NIP en de promo-
tie van SLTC 2 heeft Limburg het
volgend jaar drie eerste klassers.

Beurskens wint
MUNSTER - Carla Beurskens heeft
de internationale stratenloop over
tien kilometer in Munster gewon-
nen. De Limburgse had nauwelijks
concurrentie te duchten. Ze finishte
na 32 minuten en 37 seconden, een
parcoursrecord. Haar enige rivaal,
de Hongaarse Judith Nady, gaf een
halve minuut op Beurskens toe. De
DDR-atlete Annette Fincke werd in
33.51 derde.

Kowalik redt het
Van onze medewerker

ATHENE/HEERLEN - lonikos, de
ploeg van Janus Kowalik, speelt
ook het komende seizoen in de
hoogste Griekse afdeling. Kowalik:
„Ten koste van Volos, Kalamaria en
Ethinikos hebben we het uit tegen
Iraklis gered. De 1-1 was voldoende
om in de eerste divisie mee te mo-
gen doen. Toen we vanuit Tessalo-
niki op het vliegveld van Athene
landden stonden 5.000 supporters
om ons op te wachten. Een onvoor-
stelbare gewaarwording. Met enige
versterkingen hoop ik ~met mijn
team het komende seizoen geen de-
gradatievoetbal meer te spelen.

Toen ik na zeven wedstrijden bij
lonikos kwam stonden er nul pun-
ten achter de clubnaam. Inmiddels
hebben we 28 punten uit 34 wed-
strijden behaald".

Limburgse atleten
stellen teleur

Van onze medewerker
MICHEL FRANSSEN

EINDHOVEN/STIPHOUT - De be-
tere atleten van atletiekdistrict Zuid
komen in meerderheid uit Oost-
Brabant en Limburg. De technische
leiding van district Zuid deed dus
een goede zet door de Zuidneder-
landse kampioenschappen aan
Eindhoven (senioren) en Stiphout
(junioren) toe te wijzen. In kwalita-
tief opzicht bleef de titelstrijd ech-
ter ver achter bij de vorige die in Sit-
tard en Kerkrade werd afgewerkt.
Veel toppers lieten verstek, gaan,
terwijl de overgebleven favorieten
er een verplicht nummer van maak-
ten.

Een gunstige uitzondering vormde
de 5.000 meter heren waarop de ge-
doodverfde Eindhovense winnaar
Luc Krotwaar wel tempo maakte in
samenwerking met de kersverse se-
niorMarco Gielen. Krotwaar won in
14.12.96, een tijd die zo vroeg in het
seizoen een hoopgevend genoemd
mag worden. Gielen stelde zijn per-
soonlijk record op 14.23.68. Het
Limburgse onder-onsje bij het pols-
hoog werd deze keer gewonnen
door Richel Keijsers van Weert met
4.80 meter. Unitas-er Lino Pani
bleef twintig centimeter achter,
maar hij werd ook tweede op het
verspringen met 7.17 meter, slechts
zeven centimeter onder zijn beste
sprong ooit.

Een verrassing was de zege van dis-
cuswerper Wim Coenen. De Swift-
atleet bereikte 48.44 meter, twee
centimeter verder dan PSV-er Stijn
Kuiper. De overwinningen van de
Unitas-atleten Hugo Kusters (800),
Paul Hagedoren (1.500), Leon Don-
ners (400 horden), Luigi Bellu (ha-
mer),en Pedro Huntjens (10.000 me-
ter snelwandelen) lagen in de lijn
der verwachtingen. Hetzelfde gold
voor de vier Limburgse overwinnin-
gen bij de dames: voor Claudia Elis-
sen (Kimbria) op 100 en 200 meter,

voor Liesbeth Thurlings (Unitas) op
de 800 meter en Marjo Bus (Unitas)
bij het speerwerpen.
Bij de junioren was het Limburgs
aandeel in deeerste plaatsen kleiner
dan verwacht. Bij de A-jeugd waren
alleenTegelenaar Iwan Jitan (100 en
200 meter), Kimbriaan Guus Vrenc-
ken- (kogel), Unitas-atlete Vivian
Ruijters (1.500) en de Venlose PSV-
atlete Bianca Houben (hoog) opge-
wassen tegen de Noordbrabantse
overmacht. Houben pakte ook nog
drie 'gouden' plakkenbij de B-meis-
jes(100 horden, ver en speer). DeTe-
gelse Léonie Berben was in deze
leeftijdsgroep twee maal de beste,
met kogel en discus. Bij de B-jon-
gens wist alleen 3.000 meter-loper
Noël Keijsers, een broer van de
polsstokspringer Richel Keijsers de
hoogste trede van het podium te be-
reiken.

Hamers sterkste
Limburger
in Tegelen

TEGELEN - Door de uitzonderlijk
gunstige omstandigheden werden
er veel persoonlijke records gelopen
in de halve marathon van Tegelen.
De zege ging volgens verwachting
naar de nationale marathon-kam-
pioen Jan van Rijthoven met een
tijd van 1.03.45. De Brit Julian Goa-
ter werd verrassend tweede op 25
seconden van Van Rijthoven.
Avon-atleet Nico Hamers zorgde
voor een enorme verrassing door als
beste Limburger op de vijfde plek te
finishen. Hij klopte de erkende weg-
specialisten van AchillesTop Harrie
Driessen en Marcel de Veen.
Bij de dames won Swift-atlete Pat
Hameleers in 1.18.34 en verbeterde
haar beste tijd tot nu toe met drie
minuten. Trea van der Linden van
Achilles Top werd goede tweede.
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Auto's
Suzuki Swift GL aut. 10-'B6
’13.750,-; Toyota Starlet
DX 2-'B7 ’12.950,-; Seat
Marbella 9-'BB ’ 9.400,-;
Ford Fiesta 1100 L 9-'B7

’ 13.250,-; Opel Rekord 2.0
E Stationcar aut. '83
’10.750,-; Suzuki Alto '85
’7.250,-; Ford Capri 2.0 S
'82 ’7.950,-; Opel Kadett
LS '85 ’ 9.950,-; Audi 80 '84

’ 6.950,-; Ford Siërra 2.0 L
Stationcar '84 ’12.500,-;
Mazda 323 aut. '78
’1.500,-; Ford Escort 1300
L '82 ’6.750,-. Div. goed-
kope inruilers, zonder inruil
korting. Autobedrijf Chris
GEILEN, erkend Bovag-be-
drijf, APK keuringsstation.
Dorpstr. 56-58 BroekSittard
Autocentrum VOEREN-
DAAL. Ford Sierra 1.6 '83/
'84; VW Golf CL '86; Opel
Corsa 12 S GL TR '85; Maz-
da 626 1.6 '87; Suzuki Swift
1.3 GL '87; Lada Samara
1.3 '87; Lada 2104 1.3 '85/
'87; Toyota Corolla 1.3 DX
Sedan '87; Fiat 127 '85; Mit-
subishi Cordia '84; Lada
2105 1.2, 1.5'86/'B7; Honda
Prelude nov.'B3; Mazda 1.3
autom. '81; Zastava Yugo
45 '86; Volvo 340 DL '82;
Lada Niva '85; Toyota Co-
rolla autom. '87; Toyota
Starlet 1.0 '87; Mazda 323
1.5 GLX '88; Opel Kadett 1.3
Club '87; Volvo 340 DL '88;
Lada 1200 S '87. Valken-
burgerweg 13, Voerendaal.
045-752999.
Te k. TOYOTA Corolla lift-
back DX, '81, 84.000, Iste
lak, ’3.900,-. 045-721660.
Te koop uit faillisement alle
auto's moeten weg: CI-
TROËN BK 16 TRS '83
’5.250,-; Citroën Visa '82
’1.950,-; Daihatsu Chara-
de Diesel Van '85 ’ 5.250,-;
Subaru minibus highroof,
geel kent. '85 ’ 5.250,-; Fiat
127 Diesel Van'B3 ’2.250,-
Opel REkord 2 lit. E '81

’ 2.750,-; Mitsubishi Colt
'83 ’ 4.750,-; Toytota Camry
1800 Liftback '83 ’4.750,-;
Opel Commodore 25 S '79
’1.950,-; Ford Escort 1100
L '83 ’5.250,-. Alle auto's
prima staat, APK-gekeurd.
Kissel 46A, Heerlen. Tel.
045-723142.
VOLVO 340, 3-drs., eind '82
APK, 60.000 km, i.z.g.st., vr.
pr. ’4.650,-. 04490-39127.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, Centrum vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
FORD Fiesta '81 ’2800,-;
VW Golf Sprinter '80
’3900,-; VW Derby '79
’2200,-; VW Golf D '79

’ 3600,-; Renault Fuego '81
’3900,-; Mitsubishi Galant
'80 ’ 1900,-; Honda Civic
automaat '80 ’ 2900,- Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf 045-311078
Ford FIESTA 14 S '87; Mit-
subishi Colt GL D '86; VW
Passat Turbo Diesel '87;
Volvo 340 Diesel '85; Opel
Rekord 20 S '83; Opel Man-
ta 3x oa. 20 GTE '83; Opel
Senator 30 E aut. m. '81;
VW Derby LX m. '81; Ford
Taunus 16 L Combi m. '81;
Ford Escort 1600 Sport aut.
79; Citroën HY Camper;
Triumph TR 7 Cabriolet nw.
st. Automobielcentrum ABC,
Hoofdstr. 200, Hoensbroek.
Tel. 045-227395.
Te k. gevraagd alle merken
AUTO'S, schade geen be-
2waar. Tel. 045-416239.

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Merc. 200 D veel ace. '85

BMW3I6i 4-drs. '89
Peugeot 309 XE '88

Hyundai Pony 1.5 GL '88
Charade Turbo diesel '86

Charade '84
Charade aut. '83

Daihatsu Cuore '86
Charade Bianco '87

Fiat Tipo 1.4 '89
VW Golf Manhattan '89

Ford Scorpio 2.8iGL '87
Peugeot 205 XS '87

Corsa 12 S Swing '85
Sierra Sedan 1.6 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88

Ford Si ërra 1.6 L '86
Sierra 1.6 '84

Honda Civic 15 S '84
Audi 80 diesel '82

Audi 80 22.000 km '88
Nissan Cherry '84

Siërra 1.6 L '86
Nissan Sunny Combi '85

Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Ford Escort 1.6 '83
Fiat Uno 45 '86

Mercedes 300 TD combi '81
Honda Civic '81

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Ascona 1.6 S '85
Opel Ascona 1.6 S '83
Opel Omega I.Bi '87
VW Passat Sedan '86

BMW 316 4-drs '87
Opel GT '69

Opel Kadett 1.6 D '83
Kadett GT 5-drs. '85

Kadett 12LS '85
Kadett Combi 16 D '85

Kadett 13 N '81
Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

Renault 9 TL autom. '83
Opel Manta 1.8 S '84

Opel Kadett 1.3 autom. '82
Terrein- en

bedrijfauto's
Daihatsu Feroza 16 V '89

Mitsubsihi L 300 '87
Div. inruilers van

’ 500,- t/m ’ 1.500,-.
Reeweg 112 (Ind.terr.

Abdissenbosch) Landgraaf.
Tel. 045-321810

Opel REKORD 2 liter,
schuifd., 4-drs., sportwielen,
APK '91, bwj.'Bl, zeer mooi,

’ 2.750,-. Tel. 045-323178.
Opel KADETT 1.3 S, GL, '87
60.000 km, 5-drs. sedan, in
nw.st. ’ 13.750,-. Inl. 045-
-455778.
KADETT type 12S Hatch-
back, '83, zeldz. mooi, elke
keur. mog. Kerkraderweg
166, Heerlen.

Direkt KONTANT geld voor
Uw auto. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Toyota COROLLA 1.3 DX
Sedan, 4-drs, bwj. 06-'B6.
Nw. model '87, in nw.st. Pas
gekeurd, ’ 9.500,-. Tel.
043-254462.
Toyota CELICA bwj. '81, nw.
kopp., band, uitl. etc. Rek.
ter inz. I.z.g.st., vr.pr.

’ 5.500,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal.
KOOPJE! VW Golf bwj.'B6,
mr. móg. Caumerweg 70
Heerlen. 045-411786.

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. Körfer. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.

Onderdelen/ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.

(Brom)fietsen
NIÉUW excl. voor Heerlen
en Hoensbroek Panasonic
race- en mountainbikefiet-
sen, financ. mog. va. ’ 40,-
-per maand bij Rens Janssen
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
Dè nieuwe kleuren van de
VESPA Ciao zijn binnen, in
de wit, zwart en groen v.a.
’1.345,-. Fin. mog. v.a.
’4O,- p.mnd. Uit voorraad
leverbaar. Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.
Tel. 045-211486.

Watersport
Pol. SPEEDBOOT 4-pers.
40 pk Johnson en trailer, vr.
pr. ’3.250,-. 045-325681.

Vakantie
Te h. vakantiewoning in
ARDENNEN omgev. St. Viht
Tot 6 pers. Inl. 04493-3884.
ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens, nu nog beperkt lever-
baar. Dealer voor geheel
Limburg. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. 045-224200.
Te huur 4-pers. CAMPER
Mercedes 508, met badk.,
toilet en toebeh. All-in
’l.OOO,- per 7 dagen, nog
enkele weken vrij. Tel. 043-
-617905.
Speciale aanbieding 7-pers.
VAK.HUIS in dorp aan zee
le Walcheren. Onverw. vrij 5
junit/m 15 juni. 01189-2953.
SALZBURGERLAND St.
Gilten, vak. woning direkt a/d
Wolfgangsee 4-6 pers. vrij
7-7/14-7 en 11-8/25-8. Tel.
05910-22293.

_^

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.
Voor alle soorten tenten,
luchtbedden, stoelen, harin-
gen, tafels, gaslampen,
kooktoestellen, gasflessen,
enz. enz. Permanente aan-
biedingen. Natuurlijk: Ten-
tenhuis Hans STASSAR,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200
BERGLAND caravan 4-pers
met voortent, verwarming.
’2.250,-. Tel. 045-218925.
Te k. aangeb. ADRIA Prima
350 TD, bwj.'B9 (9 mnd.oud)
mcl. voortent van ’ 11.000,-
-voor ’ 9.000,-, 045-216241.
TOURCARAVAN, 4-pers.
met ijskast, kachel, tent. Tel.
04490-10994

(Huis)dieren

Mooie blonde BOUVIER-
PUPS met zwart masker, in-
geënt en ontwormd. Tel.
08859-52369.
Te k. Volbloed arabier VOS,
3 jr., ruin, 1.53 m., pr.
’4.000,-. Tel. 045-415154.
Gestroomde BOUVIER-
PUPS, 8 wk. oud. Tel.
04498-57298.
Te koop Mechelse HERDER
reu, 9 mnd. oud. Heyman,
Roebroekweg 44, Heerlen.
Regelmatig te k. KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
en pluimveebenodigh. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
538, Rimburg. 045-320229.
's maandags gesloten.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt
LAAGSTE prijzen tegen
hoogste kwaliteit. Cocktail-
ent ’ 32,-; steril. poes ’ 65,-
Info. gratis. 045-244247.

HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Kennel de Keekerhof heeft
te koop nest ROTTWEI-
LERS, met stamb. geënt en
ontw. Ouders HD-vrij. Tel.
045-216311. b.g.g 212521.

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.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

In/om de tuin
Vandaag pog 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.
pjanken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Dautzenberg GRASZO-
DEN. 04450-2131.
1e soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor 'al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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 groot-
beeld va. ’ 125,- met gar.
TV Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, 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.
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.

ZonnebankenZonnehemels

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

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531._ Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.
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.

Super
aanbieding

Aanbouwkeuken, eiken, 270
cm, ’ 3.300,-

B & A Keukens
Molenstraat 4, Limbricht.

De O.K. HAL het goedkoop-
ste met de mooiste meubels
en inruilen mogelijk. Wij
hebben 0.a.: mooie bank-
stellen v.a. ’295,-, eethoe-
ken v.a. ’ 125,-, dressoirs v.
a. ’175,-, blank eiken met
rundl. eethoeken, rundl.
kuipbankstellen, moderne
hoekbankstellen v.a. ’ 295,-
Barok bankstel, schitt. toog-
kasten en wandmeubels,
spot en spotgoedk. O.K.
Hallen, Agnes Printhagen-
str. 22-24, Geleen centrum
(vlakbij Alb. Heyn).
Castle Fürniture. BOEKEN-
KAST 250 cm br.! 'n juweel
van plusm. ’4.000,- nu

’ 795,-, notenh. boekenkast
’495,- laag model Duitse
Styl boekenkast ’ 195,-,
eiken Windsor zadelzit eet-
hoek ’ 395,-, eiken eethoe-
ken rundl. bekl., eiken eet-
hoek Leeuw, schitt. Windsor
dressoir, Breughelse 2-
déurs kast Relaince en Ma-
nor House eethoeken en!
kasten en wij ruilen ook uw
oude meubels in! Het Witte
Huis Rijksweg Centrum 86-
-88, Geleen, naast Hotel
Stadion (let op! Geleen kent
ook! Rijksweg Noord en
Zuid, let dus op Centrum).

IJSK. ’ 95,-; gasforn. ’ 95 -diepvr. ’150,-; campingkoelk. ’ 175,-, 045-725595.~

B& A~
Keukens
Molenstraat 4, Limbricht.
Zie onze aanbiedingen.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.— :
Barok zilverkast '« juweel
van ’ 4.500,- nu minder dan
V2prijs, rundl. Barok fauteuil
v.a. ’ 495,-, Barok eethoek,
Barok bankstel aan spotpr.
en! inruilen mogelijk. Het
WITTE HUIS Rijksweg cen-
trum 86-88 Geleen naast
hotel Stadion (let op Geleen
kent ook Rijksweg Noord en
Zuid, let dus op centrum).
Moderne witte eethoeken v.
a. ’ 395,-, mooie 2-zits
bankjes v.a. ’175,-, pracht
compl. tienerkamer met
kasten en schrijfburo
’495,-, modern schrijfburo
met opzet ’ 98,-, moderne
kastjes v.a. ’ 69,-, moderne
wandmeubels en bankstel-
len ongekend goedk. En! wij
ruilen ook uw oude spullen
in. Het Wiite Huis Rijksweg
Geleen-Centrum 86-88,
naast hotel Stadion (let op
Geleen kent ook! Rijksweg
Noord en Zuid. Let dus op
Centrum).
i

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Diversen

Super
aanbieding

Aanbouwkeuken, wit-essen,
270 cm, ’ 1.900,-.

B & A Keukens
Molenstraat 4 Limbricht.

Totale
ontspanning-

massage
Door jonge masseuses.

045-353489.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.

06-lijnen
Sonja's 1e liefdesspel is
onverwacht in het park.
2 Ervaren mannen leren

haar meer dan haar lief is
06-320.329.23

(50 et. p.m.)
Als ze diep bukt bij 't stoffen
ziet mevrouw hoe sexy dit

meisje is. Haar 1e
lesbische nacht.
06-320.329.25 (50ct. p.m.).

Verlegen blozend kwam
Lydia voor

Lifesex.
Het ontkleden moest echt

met wat aansporing en..hulp
06-320.326.90 (50ct. p.m.)

op de bisex-box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 ct.pm)

Het leven begint bij 40. Ook
het sexleven. Op de
40-plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 et. Pm)
2 Homoknullen laten in dat
huis alles zien. 2 Mannen

kijken toe en eisen...
Grieks.

06-320.326.91 (50ct. p.m.)
Moniek gaat werken bij een

strenge
mevrouw. Ze moet wel

wennen aan dat verplichte
tanga'tje....

06-320.326.92. (50ct p.m.)
Dame zoekt gave knul.

Meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06.320.326.27 (50 ct.pm).
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd, maar we1....
eerlijk.

06-320.320.51 (50ct. p.m.)

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50ct. p.m.)

de super-
contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en -vriendinnen.

Probeer het maar...op
06.320.324.30. Trouwens

als je nog andere ver-
langens hebt, dan is er de

beste, De Heetste Box van
NL. op nummertje

06-320.328.29 (50 et. Pm).

Wat Grieks
is leert Tina als ze na aar-

zelend verzet toch laat
merken wat ze wil.

06-320.323.84 (50ct. p.m.).

de wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge... wordt op
06-320.324.60 Leuk toch?
Trouwens, de Lijfsexbox,
daar durven ze ook en ... jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 (50 ct.pm)

Plots zijn er 2 mannen in de
verlaten manege dieMartine

laten zien en voelen wat
dresseren is.
Grieks

06-320.321.30 -50 et p/m
2 Atletische knullen dou-

chen samen. Het wordt hun
eerste waanzinnige

homo-belevenis
06-320.321.33 -50 et p/m
Ze heeft zon sexy hoog

opgesneden
Gympakje

De man laat Wendy nablij-
ven voor die ringoefening.
06-320.323.85 (50ct.p.m.)
Weer vonden vurige bellers

van de
Orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen. Al-

les op 06-320.324.40 en
dan.. De Sexbox, daar draa-
ien mannetjes en vrouwtjes
niet om de pot. Die zeggen
hoe ze het willen "doen" op
06-320.322.22 - 50 et p/m

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/juni
zie je hun "naakt"-foto's.

Tiny geniet, die
Lenige knul

met die gladde huid doet het
veel wilder dan haar.....

man.
06-320.326.73 - 50 et p/m.

Direkt snel sexcontact!!
Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Homokontakt
Jongens zoeken jongens
06-320.325.01 - 50 et p/m

Op zoek naar 'n hete meid?
Bel

Sexdating
06-320.326.33 - 50 et p/m .

Bel
06-320.326.66

voor 'n sexafspraak met 'n
lekkere meid. 50 et p/m

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01

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 laat je 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
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion deWilde 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.

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.

Party/Sex/Gay-Boxen
Party/sex/line 06-320.330.10
Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320:03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Homo-Luisterlijn 06-320.330.22
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m

Lekkere meiden willen
verwend worden

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 Ct p/m

2 knullen vinden elkaar
aan het

naaktstrand
Als het donker wordt gaat

het...ongeremd
06-320.323.86 - 50 et p/m

Meisjes zoeken sexcontact
Sexcontact lijn

06-320.320.33 - 50 et p/m
Met 2 mannen in een lege

bungalowontkomt Brigit niet
aan hun vreemde wensen.

Grieks
06-320.326.70 - 50 et p/m.

John kijkt toe als zijn
vrouwtje

Lesbisch vrijt.
Zo zag hij haar nog nooit.

Doet hij mee?
06-320.330.52 - 50 et p/m.
Zoek je een leuke vriendin?

Belde
Flirt box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Versier
een afspraakje,

bel de afspreekbox
06-320.330.77 - 50 Ct p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek
Sexcontactentel
06-320.321.44 - 50 et p/m

Een knappe gehuwde dame
beleeft de totale
overgave

op de S.M. zolder
van een knul.

06-320.330.51 - 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
Een bloesje en hoge hakjes,

méér niet.
Zo moet ze bedienen. Wat

doet hij dat zij 20 vurig
Gehoorzaamt?
06-320.330.61 - 50 et p/m

Sex met het buurmeisje en
nog veel heter!

06-320.326.01
■ 50 et p/m

Lekkere meid zkt.
sexcontact. Bel de Tippellijn

06-320.330.66
50 et p/m

2 getrouwde vriendinnen
douchen na het tenissen.
Ze stoeien wat en plots is

het....
Lesbisch

06-320.330.19-5 Oct p/m

Homo
Het is wel slikken voor die-

hete jongens.
06-320.330.88 - 50 et p/m

De trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer
06-320.327.37 - 50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Natasja doet het met
2 mannen

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m
Buurvrouw Chantal en de

waar gebeurd.

06-320.328.01
50 et p/m

Meegenieten: meisjes onder
de douche

06-320.328.88
50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Kontakten/Klubs

OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???
WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR Uü!
Club Nirwana. De boetiekü!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN.
KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23.

GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!

Nirwana Escort Service
als je verzekerd wilt zijn van ECHTE kwaliteit.

Tel. 045 - 46 33 23

't is moeilijk om bescheiden
te zijn, als je de beste bent!

Riversideclub
E9afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak 100 mtr

voorbij camping de Maasterp. Open van maand, t/m vrijdag
van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards accepted. 04755-1854.

Club Merci
Tatjana, Diana, Maria, Sansra, Wendy, Sillia, Kristel

Suam. Rijksweg 241, Geleen. Tel. 04490-45814.

Heren opgelet nieuw geopend
wilt u discreet en ontspannen relaxen, dan wachten
10 mooie jonge dames op u. Wipt u even langs en uw

stoutste dromen worden werkelijkheid.
Sauna Club Eros

Holtzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-462084
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

waar U 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in prijs.
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) o.a.

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempera-
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onze

knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en proef de
sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen, films, ook

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

Nieuw-nieuw-nieuw Steffanie
en haar vriendinnen, privé en escort. Ma t/m zat. van 14 tot

2 uur. Schilberg 26, Noorbeek. Tel. 04457-3371.
3 km. van grensovergang De Plank

Privéhuis Michelle
8 leuke meisjes

Nieuw! Roswita jong en supersexy

045-228481/229680.
!! Wipkracht 9 !!

De beste anonieme
verhalen

06-340.310.15 (50 Ct.p. m.)

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
ÜLady Bizar!!

06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12-50 c/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-
Bel zelf(s) gratis met Lenie
Privé en anoniem (50 cpm)
06-320.324.96

De man
geeft de trotse dochter van
de .... haar verdiende loon.

Oersex in de stal.
06-320.329.24 (50ct.p.min.)
Als ze over de knie gaat en

de man
merkt hoe klein dat stukje
lingerie is... begint alles...

06-320.326.72 (50ct. p.m.)
Elly komt voor lifesex. "Maar

toch niet met 2 mannen
tegelijk?" 4 Handen helpen

haar op weg.
06-320.330.09

(50ct.p.m.)

Helen's 1e S.M.
belevenis. Wat doen 2
strenge heren dat ze

smekend om meer vraagt??
06-320.330.17 (50ct. p.m.)

2knullen smeren elkaar na 't
zonnen in met After Sun.

Alles, en vooral daar.
"Ja, nog even..."

Homo
06-320.329.22 (50ct p.m.)

Grieksesex
MARCHA 50 et p/m

320.325.55
ÜErotifoonü

Ik ging een luchtje scheppen
Hij had andere plannen!

50 ct.p.m.
06-320.320.12

*Sexlijn*
06-320.320.09

Nymfomaan-live 50c.p.m.
06.320.326.09.

Doma SM
Kontaktlijn

zoekt u een SM kontakt
bel dan

06-340.300.80 - 50 et p/m
Een rijpe hete gekleurde

vrouw 39voor jou50 cpm 06
320*320*91
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

Exotische
Massage

Diestersteenweg 8, Hasselt.
Masseuse gevraagd.

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".

Paradiso
Europaweg Nrd 158,

Landgraaf v.a. 14.00 uur.

Buro Elvira
adr.bemidd. 045-419384

Tev. meisjes gevr.

Videoclub
nieuwe films aanwezig v.a.
’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

045-326191
Escortservice. All-in.

’ 50,- all-in
Katja, Stella, Monique

Tel. 045-423608.

Brigitte
Privé 045-254598.

Blondy
Nieuw af 9 uur, ook zat ®

zond. 045-721759^1
L'Aventura

Met nieuwe leiding en n%
meisjes. Heten u van hanj
welkom. Tev. is er nog P
voor een leuk rneisj.
Hoofdstr. 103, AmstenraQ8

(Hoensbroek). 0449fr49g£;
Gezellige bar

Met Greetje en haar Supe''
girls.Koele drankjes, ward»

liefde. Open va. 13 uur,
Hommert 24, Vaesragg>

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur___^
nieuw bij Denisö
4 leuke dames. Industries**

13Kerkrade-W. v.a. 12-^1
uur. 045-413887. Fe
tev. meisjes ggyü-^tn

Contactburo JGeleen
Bern. privé relax-adr- |-
van dames op nivo- n.

Tel. 04490-48768^-'X
Vera

Privé, Tel. 04754-Bjg]jt^
Zakenmensen ij

kiezen hunprivé-adresse" p(
bij bem.buro Venus. InsC v

dames 043-257299^"
Peggy Privé s

Nieuw meisje aanw. 04*»
74393. Ma.-vr. 11.00-19-ÜU

uur. Tev. ass. ggy_[_^

Nieuw bij
Yvonne
’125,-
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24uyi>
'0Buro Yvonne f

Vrangendael 154, Sittara .^.
Bij Fortunast. 0449&jg£Ü>ti

Privé Cherry \
ook soft SM ~ i

open ma. tot vr.
tev. meisjes gevr.
Tel. 045-462805^^-n'

Diana escort,
045-320323 J
woensdag geslotgfl^>;

Diana Privé \
045-320343 f

r:nu met nieuwe i
aanbiedingen. i

__^_n^^

(
Elly Dekker-Dormans fc

O"" Gezichtsbehandeling B
Lichaamsmassage ty

Pedicure-manicure
Hr Elektrisch ontharen d.m.v. Blend

Acne- en lidtekenbehandeling
d.m.v. Aziatische peeling r

Ziekenfonds erkend

■| Mgr. Lebouillestraat 51
..-■■■- Hoensbroek

H "" - 045-221833 __^^ lf■^AmMmMmwnmmm *~

I I ' I
gë| Provincie ï
jffl Limburg
mededeling Verordening grondwaterbescherming
m 134121-90 Limburg 1989. ,

Kennisgeving van een aanvraag om onthef'
«ng.
Aanvraag.
Aanvraag van W. Crutzen, Mr. Dr. Frowein'
weg 58,6287 CDEys van 23 maart 1990 om
ontheffing voor de bouw van een mestkelo
en de renovatie van een jongveestal
(Bt 51446).

Tervisielegging.
De aanvraag ligtop de gemeentesecretarie
van Wittem ter inzage vanaf 29 mei 199°.jaardens de werkuren en daarbuiten op de alda
gebruikelijkeplaats entijden en ten ProV'n^. e|huize(Bibliotheek) tijdensdewerkuren en *
tot het einde van de termijnwaarbinnen be
roep kan worden ingesteld tegen de bescn
king op de aanvraag.

( Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen dooreen' 'iedertot3ojunil99oschriftelijkwordening
diend bij GedeputeerdeStaten, Postbus 5/u '' 6202 MA Maastricht.
Degene die daaromtelefonisch verzoekt
(043-897632) kan tot 23 juni 1990 mondeimö «
bezwaren inbrengen. j|
Geheimhouding. jjn \Degene diebezwaar maakt kan verzoeken * j

persoonlijke gegevens niet bekend te maK J
- ; : ~~Z^Éhmmmuamwßmw^mWÊmmmummmmmmÊrmf'^r^Ê-
In, Bil k" [■] ■] {wTWém
_■_■ ■■■ppPPJB

ITal "1 L*^_*H ___3 k" IHJ^J^_^j£j^3^^
bedrag 72x 60x 54x 42x_-- ►
5.000 99.- 113,- 122,- Jjjk=-

-10.000 193,- 220,- 238,- __2jj_L=- |
15.000 289.- 330,- 357,- _435__^
22.000 425- 484,- 524,- _J3j_=-
-32.000 644,- 730,- 788,- 954~
enz. . '

Elf. jaarrente vanaf 12,2%- Elk bedrag 10l 100.000-en andere looptijd mogelijk
Overlijdensrisico meestal gedekt —■*: : !

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN -Vraag gratis advies bij uw intermediair ___^^^H'

______________________rOTwnrsn____rv^v______nv^________



Heren
Helemaal triest is de gang van zaken
bij de heren. Het kampioenschap in
de eerste divisie gaf recht op een
promotiewedstrijd tegen Verenigde
Spaarbank voor een plaatsje in de
eredivisie. Bijna het volledige team
was door wedstrijdverplichtingen
elders niet beschikbaar. De bond
kende geen pardon en gaf geen toe-
stemming de wedstrijd te verzetten.
„En dan ben jekansloos. Er zat niets
anders op dan ons terug te trekken.

De bond heeft in deze zaak een zeer
dubieuze rol gespeeld. De NTTB is
echter bij het vaststellen van wed-
strijden al vaker in de fout gegaan".

Megacles regelt op korte termijn
een gesprek met de sponsor om de
situatie te bespreken. Voor geld-
schieter Eddy Posno is het echter
duidelijk dat de bomen niet meer
tot in de hemel groeien. „Met Mega-
cles zijn we een heel eind gekomen,
maar niet ver genoeg. Blijven inves-
teren in de club, maar op dit mo-
ment moet ik zeggen dat de investe-
ringen niet hebben opgebracht wat
we ervan verwacht hadden. Daar
klaag ik niet over want ik wist waar
ik aan begon". Posno, die ook de
NTTB financieel ondersteunt, ta-
xeert het totale jaarlijkse bedrag
aan tafeltennissponsoring op ander-
halve ton.

SAN JOSÉ-Randy Barnes heeft bij
de tweede wedstrijd van het Grand
Prix seizoen laten zien dat het we-
reldrecord kogelstoten dat hij zes
dagen tevoren op 23,12 meter had
gebracht geen uitschieter was. De
132 kilogram wegende Amerikaan
kwam in het Amerikaanse San José
tijdens de Bruce Jenner Classic tot
een afstand van 23,10 meter, de
tweede prestatie ooit geleverd.

Nederland groepswinnaar
"an onze medewerker

Hie h
B°SCH " Hoewel het ko-

thn- weekeinde nog twee
ge^Swedstrijden tegen China af-
perkt moeten worden, is Ne-
ber a"d na de winst op Japanon-
e 0 e'kbaar geworden voor de
Vy'^""entie in groep B van de
gro Volleyball League. Als
Vp^p,swinnaar is Oranje reeds
dolfekerd van minimaal 157.500
cWr uit de prijzenpot. Indien
de tijdens de eindronde tot
w'nale weet door te dringen,

rat daar nog eens 50.000 dollar

aan toegevoegd. Na alle waar-
schijnlijkheid treft Nederland op
14 juli in Osaka tijdens de halve
finale Europees kampioen Italië.
Bondscoach Harrie Brokking:
„Allemaal aardig en wel, maar
onze grootste prioriteit is het we-
reldkampioenschap in Brazilië.
Daar worden de echte hoofdprij-
zen verdeeld. De WVL finale in
Japan houden we in ons achter-
hoofd." Na liefst 34 wedstrijden
in elfweken over de hele globete
hebben gespeeld, krijgt de Ne-
derlandse ploeg na de dubbel te-
gen China twee weken vrijaf.

" FIVB-president Ruben Acos-
ta wil de World Volleyball Lea-
gue in 1991 uitbouwen tot twaalf
deelnemende teams. Volgens se-
cretaris-generaal Piet de Bruin
van de wereldfederatie een moei-
lijke zaak. „De kalender is mud-
vol. Tien weekends spelen is het
maximaal haalbare. Dat impli-
ceert hooguit deelname van tien
ploegen." Vice-Europees kam-
pioen Zweden behoort tot de
kandidaten, maar heeft in De
Bruin een fervente tegenstander.

,De Zweden hebben recent de

organisatie van het EK 1991 te-
ruggegeven. Een onverteerbarezaak. Dan ook maar geen World
League," aldus de invloedrijke
Nederlandse bestuurder. Neder-
land is eventueel bereid de orga-
nisatie van de Europese Kam-
pioenschappen 1991 voor vrou-
wen over te nemen.

" Interimcoach Peter Murphy
zal de Nederlandse dameselectie
begeleiden tot en met de WK die
in augustus aanstaande in China
worden gespeeld. Tot die perio-
de blijven de werkzaamheden
van Murphy als technisch direc-
teur van de NeVoßo op een laag
pitje'staan.
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d tJ
''k-v,hu's-deVink 4-3

Sociëteit-BBC 2-5
Schaesb.-Kantje 4-3

A3
IKKeizer-Sociëteit I_°

Schaesb.-DDK 0-7
Apollo-Academie 7-0
Bl
Kempke-Sociêteit 0-7
HGK-Heukske 4-3
GONA-Wilza 2-5
B 2
Kernpke-de Statie 0-7
Lindenh.-Heukske 5-2
GONA-St. BAVO 2-5
B 3
Gebr. Hofke-Keizer 5-2
Schaesb.-Kantje 2-5
B 4
Weustenr.-DJB 1-6
de Vink-OHVZ 2-5
Heukske-Treffers 2-5
B 5
ABC-OHVZ 4-3
Keizer-Kempke 0-7
Irene-DJB 0-7
B 6
Zwaantje-In 'tVen 7-0
Keizer-Kempke 5-$
Heukske-DJB 4-3
B 7
DJB-de Vink 2-5
Schaesb.-ABC " 5-2
Kempke-Academie , 5-2
B 8
DJB-Keizer ■ 2-5
DDK-Apollo 5-2
Irene-Kempke 5-2
MIDDENLIMBURGSE
BILJART BOND
Hoofdklasse driebanden
DMB-Ons Genoegen 2-4

Hoofdklasse libre
Velden-BC Meijel 6-2
Afdeling 1
Veldpoort-DeKoets 2-6
Afdeling 2
Casino-BC Lommen 6-2
Afdeling 3
BC Tegelen-Karot 2-6
Afdeling 4
Ramona-Velden 11 4-4
Afdeling 6
Heel-BC E 36-2
Afdeling 7
De Koets 11-DePrairie 6-2
Afdeling 8
Ceba-'tVeld 4-4
Afdeling 10
Green Field-DeGraaf 6-2
Afdeling 11
Ms.br.-Beek-DeK.III 2-6

veldhandbal
DAMES
PK
NOAV-Margraten 8-18
Ospel-Wijnandia 10-12
Vesta-Grathem 13-11
IA
Caesar-SVVH 10-14
Patrick-Groene Ster 8-13
Posterholt 2-Merefeldia 15-14
IB
Caesar 2-Margraten2 3-16
Haslou-Hellas 3- 6
IVS-Roda 8- 6
Marsna-Selpa MVC 17-10
Selpa-IVS 6-13
2A
Linne-Blerick 10- 2

Quickly Hands-Patrick 2 9- 8
Linne-BeFair 10-15
2B
HVS-Adio 8- 9
Limburgia-ZwartWit 11-19
Vebios-IVS2 15- 7
Wilskracht-Esia 5- 8
Limburgia-Esia 7-11
Jun. PK
lason-Merefeldia 15- 9
Caesar-Swift 12-10
V +L-Rapiditas 6-11
NOAV-Wijnandia 9- 9

HEREN
PK
Herten-Posterholt 16-15
NOAV-Grathem 25-14
Wijnandia-Ospel 15-12
IA
Bevo-VIOS 3 8-14
HBS-Breeton Sp. 32-10
IB
BeFair-Caesar 26-30BSV-VIOS 2 19-22
IVS-Marsna 20-18

golfbiljarten
Promotie ereklasse
Dennenoord-BVO 3-3
Pappegey-'t Krietje 4-2
Stand
BVO 6_B
Dennenoord '89 5-7
Pappegey s__75 __7
Hollandia s_(j
't Heukske 5-5Olympia 5-2
't Krietje " 5-1
Finale Ned. beker
SNA-Dennenoord '89 6-0

Japan in recordtempo afgedroogd door Oranjeploeg

Imposante volleybalshow
Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

ÊN BOSCH - Vergezeld van een hoofse buiging bood Masyuki Mi-

C 1zijn verontschuldigingen tegenover Oranjecoach Harrie Brok-
j'S aan. , Mijn welgemeende excuses dat we vandaag niet de kracht
«fden om waardig tegenstand te bieden," liet de Japansekeuzeheer
E? Nederlandse volleybalcollega weten. Verbale beleefdheid uit de
j'ierit, uitgesproken met sombere mimiek en gekrulde tenen. Want

die zijn team zojuist had ondergaan tegen een ontke-
15^Nederlands sextet, sneed diep in de ziel van Minami. Na slechts
3'nuten was de Riizende Zon verbleekt onder de Oranjegloed: 3-0
5'3' 15-7, 15-4.)

fen , and> dat in dezes uitwedstrij-
bei Vatl de World League formida-
*er S°ed op dreef was en geen set

elde' besefte dat ook de eigen
le n°uwers meer verdienden dan
)eri aaie krachtmeting van afgelo-
Sr0. ynJdag in Apeldoorn. Harrie
%m -g: "Alle ingrediënten waren
Wllddag aanwezig om er een
WeHshow van te maken. De ploeg

dat perfect opgepakt."

tfenrinerend was met name het bl°"
iefst tment van de Oranjereuzen.

3efeikk ntig keer stuitte de bal on~
'el(j pPaar terug in het Japanse
K u Qn deprimerend groot aantal,
kCn oreelvan de equipe uit het
W 6Oosten volledig knakte. Rob
h N }' een van de uitblinkers in
h 0f erlandse ploeg: „We waren

ei Vandaag. Als dan alles lukt,
Het fJe a^ Sauw in een soort roes.
'ri_da * dat Harrie Brokking me
terWiiigMVond naar de kant naalde>H , 'k redelijk goed stond te spe-

me niet Jekker. Ik had be-
ii Wat energie opgespaard en

Si '" Vandaag tot ontlading geko-
\\\' a[dus de Limburgse hoekaan-
°tW ,Naast Grabert speelde ook
Ij^Pkracht Ron Boudrie, vanaf
iH ?} de eerste set spelend op de
°2e n

n Edwin Benne, een vlekke-Partij.

en toenemende desorganisatie bij
Japan vormde een moment in het
tweede bedrijf. Bij 11-6 vergat Masa-
ji Ogina even zijn primaire taak als
hoofdstopper en ging een natte plek
onder het net met een handdoekje
te lijf. Opgeschrikt door het fluitsig-
naal spoedde de geblokte aanvaller
zich naar achteren, leverde half
struikelend een slechte pass af om
vervolgens uit te glijden over de
even tevoren in de steek gelaten
verzameling zweetdruppels. In zijn
ontluisterende pose haalde Ogina
en-passant ook nog even Ron Zwer-
ver onderuit.

datief voor de machteloosheid

Halverwege de laatste doorgang
stond van de basisopstelling bij Ne-
derland alleen nog maar de stille,
maar uiterst betrouwbare, kracht
Henk-Jan Held tussen de lijnen. On-
der aanvoering van de 2.14 meter
lange Martin van der Horst besloot
Oranje het imposante optreden met
vier scorende bloks: 15-4.

" Rob Grabert
(rechts), de enige Lim-
burgse volleybalinter-

national, scoort met
een keiharde smash te-
gen Japan. Het Aziati-

sche blok is kansloos.

tennis
Hoofdklasse
afd. 1
GTR/NIP-Leim. 2 4_4
Thor-Zand. gest. 2-3
Hilv.-Zutphen 4_4
Detec 2-Pellik. T 3_5
Eerste klasse
afd. 2
Animo-Papeye 2 1-7Shot-JoyM ■ 4_4
Metselaars 2-ELTV 3 6-2
Racket.-SLTC 4_4
Tweede klasse
afd. 6
Zutphen 2-Bastion 2-6
deMunnik-Leim. 3 4_4
Volley 2-Mark. 5_3
SLTC 3-Oud Beijer. 2-6afd. 7
Ready-Vred. g_2
Pellik. 3-Victoria 2 ü_B
Falcones-SLTC 2 I_7
afd. 8
Frissel. 2-Kimbria g_2
CCTV-Brunssum &_2
Bastion 2-v. Hornw 1-7Leim.4-Pellik. 2 4_4
Derde klasse
afd. 11
Cash-Blerick 2 6-2
B. op Zoom-BLTV 3-5
GTR 2-CCTV 2 6-2
afd. 12
Volley 3-Ede 3 8-0
BTCI 2-GTR 3 7-1
Tilburg 2-Uden 7-1
Blerick-de Helze 8-0
afd. 13
Helios (Oss.-Frissel. 3 1-7
Nijm. Quick 2-Rapid H. 2 4-4
Duna-Rulec 2-6
Gendt-Doetinchem 8-Ö

Vierde klasse
afd. 22
Rapid. 4-Nijm. Quick 4 4-4
Thes-Venlo 3-5
Thas-Grootven 5-3
Berlicum-Eeckenr. 5-3
afd. 23
ELTV 6-Packador 7-1
R. Prickers-Merl. 1-7
Eresloch-Ready 4 5-3
Venlo 2-Tas-B 1-7
afd. 24
Thas 2-GTR 1-7
Hom-R. Prickers 2 8-0
Brunssum 2-Born 6-2
Or. Nassau-Ready 3 6-2
afd. 25
SLTC4-Nieuwenh. 4-4
U. o. Worms-Ready 2 0-8
Volh.-Kerkr. 7-1
Ace-GTR 2 7-1

Vijde klasse
afd. 42
Son 4-Wettenseind 2-6
'tRoot 2-Best 2 2-6
Lichtnb.-de Helze 3 4-4
Fellenoord-Falcones 4 5-3
afd. 44
Packador 2-Shaile4 3-5
Maasbree-Veldhoven 2 3-5
Bladel-St. Tunis " 6-2
Volley 8-Skinlo 4-4
afd. 45
Volharding 2-Eijsden 2-6
Kimbria 2-Elsloo 5-3
BRZ-Brunssüm 3 0-8
Ready 5-Keerweide 2-6
afd. 46
Nieuwenhagen2-Blerick 4 5-1
U. o. Worms 2-Or. Nassau 2 7-1
Bunde-SLTC 5 5-3
NIP-Kimbria 3 3-5
afd. 47
ATIVU-BRZ2 " 8-0

Kerkr. 2-Nederw. 3-5
Kimbria 4-GTR 3 5-3
Rulec2-Simpelveld 4-4
afd. 48
v. Home 2-Blerick 3 2-6
Tegelen-Reubenberg 2-6
Topspin-'tRoot 3 8-0
Venray-Maasniel 2-6
Zesde klasse
afd. 89
Mierlo 2-Doornakkers 3 1-7
Slotje 3-Tramb. 7-1
Carolus 2-Packador 3 1-7
Weert-O-'tRoot 4 2-6
afd. 90
Velden-Rulec 3 4-4
Grubb.-Pann. 7-1
Arcen-v. Home 3 " 6-2
Braekh.-Venlo 3 3-5
afd. 91
Helden-Lichtenb. 2 2-6
Budel-Tonido 4-4
Wessem-Grubb. 2 5-3
SWalmen-Kaetelb. 0-8
afd. 92
Melick-Ace2 1-7
Herkenb.-Aldeng. 5-3
Baexem-NIP2 2-6

IEcht-Grubb.3 7-1
I afd. 93, Obbicht-de Burght 3-5
Stem 2-Nieuwst. 2-6
GTR4-SLTC6 4-4

■Panta R-Munsterg. 4-4
afd. 94

!REady 6-de Burght 2 2-6
IGTRS-KlimmeN 2-6
Nieuwenh. 3-Bunde 2 8-0
Bom 2-ATIVU 2 4-4
afd. 95,SLTC7-ATIVU3 4-4

|BRZ3-U. o. Worms 3 3-5
Kimbria 5-Schinv. 1-7,GTR 6-Merkelbeek 6-2

afd. 96
Brunssum 4-Rapid S 5-3
Kerkrade 3-Stein 5-3
Keerw. 2-Waterkoel 6-2

Zevende klasse
afd. 119
v. Home 5-Maasbree 2 0-8
Apollo-Belfeld 4-4
Bosdael-Velden 3 3-5
Parmingen 2-Horst 2-6
afd. 120
Lottum-Maarheze 8-0
Horst 2-Helden 2 4-4
Wessem 2 Lichtenb. 32-6
Tonido 2-Booshoven 7-1
afd. 121
Park E-9 2-NIP3 4-4
Boshoven 2-Swalmen 2 0-8
Ace 3-v. Home 4 7-1
Nederw. 2-Budel5 6-2
afd. 122
Herkenb. 2-Wessem 3 3-5
Maasniel 2-Meul. 6-2
Montfort-Berg Ó-8
Aldenghoor 2-Budel 4 4-4

afd. 123
Helios-Rosus 0-8
Park E-9-Rulec 4 8-0
Stem 3-Montfort 2 7-1
Wilmbl.-Horn2 7-1

afd. 124
SLTC 8-Born 3 6-0
P.Rhei2-Wimbl.2 8-0
Munsterg. 2-Baexem 3 8-0
Urmond-Herkenb. 3 7-1
afd. 125
Bom 4-Baexem 2 1-7
Keerweide 3-Orient 5-3
Rulec 5-Munst. 3 3-5
Elsloo 3-Rakets 5-3
afd. 126
SLTC9-Munst.4 8-0

Maastr.-Keerw. 4 6-2
Rosus 2-Kimbria 6 0-8
Elsloo 2-de Burght 4 6-2

ald. 127
Bakkerb.-Bunde4 3-5
P. Rhei 3-Tempo 4-4
de Burght 3-Volh. 3 3-5
Munst. 5-Eijsden3 4-4

afd. 128
Voerend. 2-Kimbria 7 8-0
Munster-Volharding 4 6-2
bocholtz 2-Eijsdne 4 2-6

afd. 129
Bunde 3-Simp. 2 4-4
Eijsden 2-Hulsberg 6-2Waterk. 3-Voerend. 3 3-5

afd. 130
Voerend. 4-Brunss. 7 2-6Hulsberg 2-Laura 5-3Rapid S 2-Berenbos 2 8-0
afd. 131
Brunss. 6-Schinv. 2 4-4
Merkelb. 3-Talvu 7-1
Nieuw. 4-Voerend. 0-8
Bocholtz-Heerlen 4-4

afd. 132
Merkelb. 2-Oirsb. 2 5-3
ATIVU 5-Or. Nassau 3 7-1
Berenbos-Brunss. 5 4-4
afd. 133
St. Tunnis.4-Topspin 4 4-4
Sen Breughel 2-Bergen 7-1
Venlo4-Helmond3 4-4
Broekh. 4-VTC 6-2
afd. 134
Venlo 5-Deurne 7-1
Helmond 2-Blerick 5 3-5
Packador 6-Molen. 6-2

Topspin 3-Shaile 6 7-1
afd. 135
de Horst-Venlo 6 0-8
Kaetelb. 2-opDreef2 7-1
St. Tunnis 3-Packador 5 5-3
GAgel-de Hut 5-3afd. 136
St. Tunis 2-Carolus 3 8-0
Kaetelb. 3-Broekh. 3 6-2
'tRoot 5-Velden 2 5-3
Blerick 6-Tegelen 2 8-0

HERENCOMPETITIE
Eerste klasse
afd. 1
Boemerang-ATC 5-1
Pettel.-Friss. 4-2
Drachten-Nieuwenh. 2-4
LopZand-Dash3s 2-4
afd. 2
Phoenix-Warande 6-0
Dijkzicht-Ready 0-6
Manege-Thor RW 3-3

Tweede klasse
afd. 1
Reyerbos-Unicum 4-2
ALTA-Venlo 6-0
Topio-Stobblek 1-5
TEAN-Friss. 2 3-3
afd. 2
Skinlo-Groenekan 0-6
Hartel-Tesqua 4-2
Krimpen-BRZ 5-1
afd. 3
Twiske-Gennep 1-5
Prinsejagt-IJsselw. 6-0
Ludica-Coevorden 2-4
Boskoop-Hertenk. 3-3
afd. 3
Rozenburg-Bcrnisse 5-1
Halfvveg-Overwaard 5-1
Wolfsbasch-Presikh. 4-2
Warande 2-RPickers 1-5

sport

Damesteam uit eredivisie Tafeltennistoppers zoeken heil elders

TTV Megacles op
sterven na dood

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

- Het tafeltennisbol-rk Megacles uit Weert is in-
Lort- Het damesteam, dat
l? weken geleden nog de
I* achtereenvolgende
i|.r de landstitel voor zicheiste, wordt opgeheven. Na
f vertrek van de basisspelers
'j.^ Hong, Ria van Rijswijck
Margo Janssen besloot hettuur het team vrijwillig te-

ie tj trekken uit de eredivi-

" net herenteam verliest de,PPers Steve Dorking, Bob«on en Emily Noor. Vol-as bestuurslid Ad Stultiens

stond het ontbreken van een
goede communicatie en het
langs elkaar heen werken van
bestuur en sponsor Eddy Pos-
no aan de basis van de crisis
waarin de Weerter club zich
momenteel bevind.

„Wat er nu met Megacles gebeurt is
bijzonder triest", stelt een aangesla-
gen Ad Stultiens. 'Mister Megacles'
moest met afgrijzen toezien hoe na
'het dicht draaien van de geldkraan
door sponsor Posno Megacles niet
meer in staat was haar topspelers te
behouden. Als aasgieren ontferm-
den de andere clubs zich over het
aanwezige en zeer getalenteerde po-
tentieel. Tempo Team lijfde Noor in,
Westduitse clubs kochten Chen

Hong en Janssen terwijl naaste
buur Red Stars Van Rijswijck aan
zich bond. Het eerste damesteam
van Megacles speelt volgend sei-
zoen in de eerste divisie.

Geleense ploeg domineert Jo Gerristoernooi

Herschi/V en L
echt de beste

Van onze sportredactie
ROERMOND - Sloom in de benen
na twee nachtelijke kroegentochten
begon het damesteam van lands-
kampioen Herschi/V en L zaterdag
aan de achtste editie van het twee-
daagse Jo Gerristoernooi. Na een
moeizaam begin kreeg de Geleense
ploeg het op haar heupen; won alle
poulewedstrijden en kwam zelfs in
de finale, waarin de tegenstander
net als in het beslissend duel om de
landstitel PSV heette: 19-15.
„Als we het duel om de elfde en
twaalfde plaats maar winnen", had
Piet Kivit zijn dames vooraf als op-
dracht meegegeven. Het team, tij-
dens de nationale competitie al één
brok onverzettelijkheid, wilde zich
niet laten kennen en besloot onbe-
vangen de strijd aan te gaan. Na een
slappe ouverture tegen het gedegra-
deerde Swift Arnhem (13-10) en
UVG (10-9) begon de Geleense
handbalmachine steeds beter te
draaien. De eerste dag van het toer-
nooi werd afgesloten met ruime
overwinningen tegen Quintus (17-
-11) en OSC (15-12).

Gisteren werd de zegereeks voort-
gezet met 'een 14-10 triomf tegen de
onttroonde landskampioen SEW,
waardoor de Kivit-brigade beslag
legde op de eerste plaats van poule
A. In de kruisfinales stuitte V en L

op Aalsmeer. In de slotseconde
voorkwam keepster Maud Segers
met het stoppen van een strafworp
dat er een verlenging aan te pas
moest komen: 11-10.

Finaletegenstander PSV wilde kos-
te wat het kost revanche nemen
voor de nederlaag in het beslissings-
duel om de landstitel, maar liep van
meet af aan achter de feiten aan. De
zege van V en L (19-15) kwam geen
moment in gevaar. De uitroeping
van CarlaKleintjens tot beste speel-
ster van het seizoen, een traditiona-
le verkiezing door alle eredivisie-
handbalsters, completeerde het Ge-
leense succes.

Holbox/Swift kwam op het eigen
toernooi, net als in de nationale
competitie, niet verder dan de laat-
ste plaats. Achtereenvolgens waren
PSV (23-12), Aalsmeer (22-6), Fore-
holte (16-13), Hellas (14-10), Swift
Arnhem (19-17) en UVG (19-6) te
sterk.

Het Amsterdamse Niloc belde vrij-
dagavond af met de mededeling dat
men te weinig speelsters bijelkaar
kon krijgen.

Eindstand Jo Gerristoernooi: 1. Herschi/V
en L, 2. PSV, 3. Quintus, 4. Aalsmeer. 5. Fo-
reholte, 6. Hellas, 7. SEW, 8. OSC, 9. UVG,
10. Swift Arnhem, 11. Swift Roermond.

" Angeline Gerris (rechts)
reikt de wisseltrofee uit aan
Carla Kleintjens.

Foto: JEROEN KUIT

Sijbrands speelt
met gezondheid

Van onze medewerker
EDDY BUDE

ELSLOO - In Rusland hebben
ze het blinddammen al vijftien
jaar afgezworen, want weten-
schappelijk onderzoek had on-
omstotelijk bewezen dat het spe-
len van een dampartij zonder
bord schadelijk was voor de ge-
zondheid. Toen een Russische
damgrootmeester het in 1975
toch in zijn hoofd haalde, drie
partijen tegelijk blind te dam-
men, kwam er zelfs een algeheel
verbod op dit tijdverdrijf.

Ton Sijbrands is eigenlijk de eni-
ge speler op de wereld die zich
met het blinddammen bezig-
houdt. Sinds 1986 is hij in het be-
zit van het wereldrecord simul-
taanblinddammen. Achttien
blindpartijen tegen sterke hoofd-
klassespelers leverde de verbluf-
fende score op van 32 punten. Af-
gelopen zaterdag nam Sijbrands
het in de Bourgondische hoeve
te Elsloo op tegen negen tegen-
standers. Om 14.00 uur begon de
nummer twee van de wereld met
het opzeggen van de zetten. Vier
en een halfuur later was de strijd
gestreden en moesten alle negen
opponenten hun meerdere er-
kennen.

Slechts een keer ging Sijbrands
in de fout. Hij gaf op het bord van
Heerlenaar Herman Heine een
zet door die niet mogelijk was.
Volgens de reglementen wordt
bij het doorgevenvan een foutzet
voor een simultaanspeler deze
partij onmiddellijk nietig ver-
klaard. Niemand stoorde zich
echter aan de uitglijer van Sij-
brands stoorde. Zeker niet toen
het genie na afloop op het de-
monstratiebord enkele fraaie
staaltjes van rekenwerk liet zien.

Rombouts geeft springruiters het nakijken

Rob Ehrens kansloos
EINDHOVEN - De Belg Marcel
Rombouts, een Absolute outsider,
heeft de internationale Philips
springderby in Eindhoven gewon-
nen. Op het Belgisch kampioen-
schap in 1987 na, dat door zijn colle-
ga's als een toevalstreffer werd aan-
gemerkt en een tweede plaats vorig
jaar in Chaudfontaine, heeft de 27-
-jarige Rombouts geen tot de ver-
beelding sprekende zeges op zijn
naam staan. Na drie dagen Eindho-
ven had hij nog geen franc verdiend.
Zijn opmerking voor aanvang van
de derby: „Ik ga vanmiddag win-
nen", werkte dan ook op de lach-
spieren. Wie echter het laatst lacht,
lacht het best. Rob Ehrens, Lim-
burgs beste springruiter viel met
Optiebeurs Attention buiten de prij-
zen in de derby, hij maakte twwalf
springfouten.

Grinnikend liet winnaar Rombouts
de cheque ter waarde van 20.000
gulden in zijn binnenzak verdwij-
nen. Hij was met zijn paard Emergo
de enige combinatie die het lood-
zware parcours met 21 hindernissen
en bijna een kilometer lengte fout-
loos aflegde. De Nederlanders waar-

onder de Limburgers Ehrens, Gee-
roms en Kersten dié de eerste drie
dagen het meeste geld hadden ver-
gaard, hadden tijdens de derby het
nakijken. Want ook de tweede prijs
ging aan hen voorbij. De uit het
Franse Nantes afkomstige Jacques
Friant bleef met maar een weigering
een heel peloton vier-fouters net
voor en werd daarmee tweede. De
beste Nederlandse combinatie was
de tweevoudige derbywinnaar
Wout Jan van de Schans.
Uitslagen: 1. Bettinger, Lucky 0-41.02, 2.
Lansink, Voltaire 0-48,43, 3. Rothlisberger,
Lelio du Jardin 0-56,01, 4. Van de Pol, Grey
Hunter 4-43,59, 5. Voorn, Goldika L 4-45,37,
6. Bril, April Run 4-53,67, 7. Kynsilehto,
Neopolitan 4-60,52. Springconcours tabel
A 1.40-1.50m_ 1. Lenssens, Dalkin 0-63,86, 2.
Geeroms, Olympic Briljant 0-65,41, 3. Hef-
fer, Saucy Brown 0-66,53, 4. Fah, Wendy XII
0-70,41, 5. Berenhole, Catherine 0-71,84, 6.
Johannpetter, El Categorico 0-72,10.
Springconcours tabel A, na twee barrages:
1. Van der Vleuten, Matchline 0-32,42, 2.
Van de Brock, Ford v.d.Helle 0-33,05, 3.
Lansink, Libero H 0-33,64, 4. Priest, Harden
Dilwyn 4-40,76, 5. Swelheim, Witch Broome
Jazz 11-47,16. Dressuurproef ZZ-2: 1.
Aubert, Capucino 64,33 procent, 2. Goris-
sen, Opalesque 62,67, 3. Van der Plas-,
Brecht 59,17, 4. Van Geloven, 59,00, 5. Par-
ren, Pascal 59,00.

Handbalteam
verslagen

door Denen
BLERICK - Met een gedeeltelijk
nieuwe groep verloor het Neder-
lands herenhandbalteam in de fina-
le van een inderhaast op de agenda
geplaatst toernooi in Blerick van
Gladsaxe HG uit Denemarken: 22-
-23.

Coach Cantelberg trekt deze week
met de Nederlandse ploeg naar een
toernooi in Polen.

Selectie: doel: Josten (Blauw Wit) en Mas-
tenbroek (Sittardia): veld: Schuurs en Tum-
mers (Sittardia), Groener (Wacker Thun,
Zwi), Versteegden. Veerman (V en L), Ha-
greize en Berendsen (E en O), Engelvaart
(Hermes), Van Koppenhagen (Esca), Habra-
ken (Blauw Wit). Portengen (Swift Roer-
mond) en Tukker (Tachos).
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Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

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

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste yoor uw situatie en üw auto uitzoeken! Neem

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

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek
_■_______________________■_____________■____________________■

SPECIALE AANBIEDING
4

Bureatl L-combinatie
Hoofdb: Afm. 50x75 Q^JHZ
1 lade + lade + 110x50 cm O # J«"
typebur-- net slot, Afm. 170x85 f%^\ g
aanbouw links of rechts +110x50cm jrwkJm*"

Stoel, 2 jaar garantie _A II *_>""
excl. BTW

Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

ttl Van Dooren Kantoormeubelen
% Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg),
W^£ Sittard, telefoon 04490-14867.

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

LET OP HET JUISTE ADRES!

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,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--

440, is
meegedekt, effectieve

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

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

240x180x120 x
10.000,-117,-127,-149,- )
20.000,-235,-254,-299,-
-30.000,-353,-381,-449-
,-40.000,-470,-508,-59-

9, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

1111111111111111111111111111111111111l
—^—^—■——-^—_______■_»

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering -Showroom

Sittarderweg 116.
Heerlen

Tel.: 045-721658

llljlllllllllillllllllllllllllllllllll
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AUTO TOTAAL CENTER

"^ -j^^n \ V, M^^^ voor achter
Volvo 3 serie f34- f 135,-

-\ys^>^ ô''^0''^ Opel Kadett D+E f33- f 135 -
VWGolf II f33- f23-

5- | ■ | ■ |___~|'^- i

"*"'-»>^^_---=-_-^^_ii''^^^^^^r^i»'*^^ Achterdemper
V -^"^ h , ijf--"'^ ' Ford Fiesta 0.9/1.1 f 99-

VW Golf II f16-
5- Kadett 1.3 N+S f 105,-- 190 D f240,-

-"l^f^'*"**''*^^ VW Golf H f 275-- Veetra f 395,-
Ford Fiesta f 320 -
Renault 19 f320-

-|^s&!^^*n^> Excl. levering en montage kabelset

fNt„ 12 Volt 36 amp. f 98-W 12 volt 43 amp. flO9-
-- 12 volt 44 amp. f 109-- volt 45 amp. fll7,-

Prijzen zijn inklusief montage en BTW

’ i/?/Hrlfl AUTORADIO-COMBINATIE philips

" n\o(k(om 90DC321

CARAVAN BUITENSPIEGEL
£?Y Spitfire 4088 f2-

9aanbiedingen zijn geldigt/m de maand juni 1990 KRALENKUSSEN f24-
,-

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYMMTIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

Gemakkelijk, diskreet en snel!
Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 72x 60x 42x

3.000,- -" .'- 72,- 93,-
-6.000- - 123,- 139,- 181,-

-12.000- 199,- 238,- 271,- 355,-
-18.000- 299,- 358,- 406,- 533,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,-
-50.000- 800,- 966,- 1101,- 1453,-
-enz.
Elk bedrag tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bi]
overlijden meestal kwijtschelding. ,

Mi^rrrn.rrPiTJi'i i jirrn7?*T.r7Tf:r^rTrrTr_________i

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- p.mnd en", rente Theo..
bedrag mcl. rent» per jaar loopt

5.000,- 100,- 14,6% 75 X
11.000,- 220,- 13,9% 73 x
20.000,- 400,- 13,6% 72 X
30.000,- 600,- 13,6% 72 X
50.000,- 1000,- 13,4% 72 x

HUISBEZITTERS d,

I EXTRA LAGE LASTEN *zonder taxatie-kosten J
KREDIET- LOOPTIJD IN k
BEDRAG MAANDEN ''1ehyp. 2e en 3e hypoth. <>

360 x 240 x 180 x _IggS- te
10.000,- 117,- 127,- IJ." J15.000,- 176,- 190,- 224,- «
25.000,- 196,- 294,- 317,- 374,- j
40.000,- 313,- 470,- 508,- 599,* n
75.000,- 588,- 882,- 952,- 1123,-
-ent « «
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 8,6 %. 2e en 3e hyp, en f» . d
leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstel". r|

van aflossen mogelijk. Vraag INFO. o
v

■jWj^ïïïwCiSEyJM^^ ti

OPHEFFINGS- 1
UITVERKOOP

30 tot 50%
korting

City Fashion
Klompstraat 4, Heerlen

.ffr I\£&j£& Prox/inrïp2>p|tó ■ lUWIIII.IC Bureau Bibliotheekatóafï | ïrv^U..-,, Postbuss7oo
l\S>Sal LIITIUUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Verordening grondwaterbescherming
m 133/21-90 Limburg 1989.

Kennisgeving vaneen beschikking naar aan-
leidingvan een aanvrage om ontheffing.

Beschikkingen.
GedeputeerdeStaten hebben op 8 mei 1990
onder voorwaarden ontheffing verleend aan:
J.M.C. Ritzen, Maastrichterstraat 129 te

1Brunssum voor het bouwen van een Hosta
Normhal metwasplaats ca. aan de Lindelau-
fergewanden in Voerendaal.

Tervisielegging.
De beschikking ligt vanaf 29 mei 1990 ter inza-
ge: a. ten provinciehuize (Bibliotheek) tijdens
de werkuren; b. ten gemeentehuizevan Voe-
rendaal tijdens de werkuren en daarbuiten op
de in deze gemeente gebruikelijkeplaatsen
en tijden,tot het einde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking.

Beroep.
Tegen hetverlenen van de gevraagdeonthef-
fingen alsbedoeld ingevolgeartikel 44van de
Wetalgemene bepalingenmilieuhygiënekan
tot 30 juni 1990 beroep worden ingesteld
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degerien die overeenkomstig artikel
20,21 of 22, tweede lid, of28, eerste lid, onder
c, van de Wet algemenebepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest over-
eenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of
28, eerst lid, onder c, van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiënebezwaren in te
brengen. Het beroepschrift moet worden ge-
richt aan en in tweevoud worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voor de Ge-
schillen van Bestuur, Binnenhof 1, 2513AA
Den Haag.
Voor de indiening van dit beroepschrift is

’ 150,-griffierecht verschuldigd,te stortenop
girorekening no. 507590 ten name van de se-
cretarisvan deRaad van State, onder vermel-
dingvan: "betreftberoeptegen besluit Gede-
puteerde Staten van Limburg d.d. 15 mei
1990".
Genoemd bedrag zal worden terugbetaald als
de beroepszaak gunstig voor de indieneraf-
loopt.Degenen die niet in staat is, genoemd
bedrag te betalen kan bij de secretarie van zijn
woonplaats een verklaring van de burge-
meesterdaarvoor vragen en diebij het be-
roepschrift voegen. In bepaalde gevallen
wordt in zon situatie een korting van ’ 75,-
-toegekend danweiwordt de indiener geheel
vrijgesteld van het betalen van Griffierecht.

E KANTOORMEUBELEN
EMLY Handelsonderneming
heelt in haar pakket van kantoormeubelen
allen bekende merken van zeer hoge kwaliteit
zoafs:

Jan de Bouvrie
dlrekt.emeube.en. vergadertafel», lage ka«ten

en zeer luxe ay»teemburo'«

Voortman
stalen buro*», complete k«ntoormwbel*
alsmede stalen kasten, kluizen en »afe».

Ahrend
houten en «talen kantoormeubelen

'. 'y>. ;'.'; y'y.-:y.y.-:.-:y.y^^.y y.-yyyy'^ '■.'■-■->'■"!■'"> :>':": x:_':':::'::

Artifort
luxe buro*» en «loeien

Van Blerk
buro'» en kaaien

Wilkhahn
kantoormeubelen

Teven» leveren wij ook baße'», buro'» en kasten
op maatwerk. Dit alles van zeer hogekwaliteit.

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348
SITTARDtel.: 04490-23738

04498-54510

NIEUW! VERANDA DAKPLAAT
Door uniekkliksysteem geen I aÈËü §
profielen nodig en snel zelf te \ I
montören^mÊj^k^^^^^^J cabpmts f

gegarandeerd /
onbreekbaar en blijvend helder. /
Ook ter vervanging van verweerde, groen geworden golfplaten..
Leverbaar voor gebogen-, punt- of schuine daken. Ookvoor

verticale beglazing.ggy/VIESTERONVBUNDE
_±_^_T_f____________ïJ Prinses Ireneweg 6. Tel. 043-645959

V '
BOÈBnS Een uitgebreid
fc^l^Vs-^ programma

_jj H§ gazonmaaiers l *

tuinfrezen ®^B^*
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
_D_t»_n__*____i____t.-a_fc_>_E*.«__s-__-: __a.-*7_

__Hl__________________________________H_______PVV^VTnßl''
Galery Iran heft haar zaak op!^g«Bi^

PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJ^È
gaan nu voor kostprijs en minder de deur uit!
Enkele voorbeelden: 'aat
Kurdistan 197x298 cm/ 3250,- nu ’ 112^ Ja
Bidjar super 170x240 cm ’ esoo- nu ’ 2500," f^|
ShJrwail 195x298cm/2850,-nu ’ 775,'%
Onvoorstelbaar !fet
Herat 340x258 ->voor de snelle beslisser nu slechts ’ a*^, lta j

' zij j-
Volgend jaar pas een tapijt nodig? Plannen voo>

parket of plavuizen? Koop dan nu uw tapijt, #an lri
deze prijzen KOMEN NOOIT MEER VOOR^^ vai

KarS 174x127/2750- nu slechts ’975»
ledere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag on
koopavond. ______Frf^
t^fil T^ iVMT77il v l _k_i B^r

E^^ utii^^il^Ü___________l_____l____*______________l■hM| Pffil IBBBf__^__!WiilïPlH ___re
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SSfS Provincie Limburg

Provinciale studiefinanciering tv

In hetkadervan de "Regeling Provinciaal Stu- - Markus, Verbeek& Co. B.V. te Amster- r., t
diefonds Limburg 1988" kan de provincie dam, opleidingS.P.D. (k
Limburg in bepaaldegevallenstudieleningen - S.P.D.-dagopleiding Arnhem te Am- [,)'
verstrekken indien de rijksstudiefinanciering hem.
ontoereikend is. Limburgse studerenden die - Instituut Notenboom te Eindhoven, K
behoren tot een van de onderstaandekatego- Maastricht en Venlo, opleidingen:
rieën kunnen, onder nader gesteldevoor- - managementsekretaresse,
waarden, in aanmerkingkomen vooreen pro- - direktiesekretaresse,
vinciale studielening. - afdelingssekretaresse,
a. Thuiswonende studenten aan reguliere - internationaal sekretaresse

buitenlandse grenslandinstellingen (belgi- - Universiteit Nijenrode te Breukelen, (ge-
sche ofduitse) voor wetenschappelijk on- durende verplicht verblijf in internaat),
derwijs, hoger of middelbaar beroepson- _ Hoge Hotelschool te Maastricht (gedu-
derwijs, voorzover eenzelfde opleiding rende verplicht verblijf in internaat),
niet alsthuiswonende student in Neder- / _ DETEX, Textiel ManagementOpleiding
land gevolgd kan worden; te Doorn.

b. Uitwonende studenten aan een in het bui- - Dansacademie Brabant/Rijkshoge-
tenland gevestigde reguliere instelling schoolMaastricht, de Dansvooroplei-
voor wetenschappelijk onderwijs, hoger ding.
of middelbaar beroepsonderwijs, voor- _ Dansacademie Arnhem/Stedelijke bal-
zover eenzelfde studie niet in Nederland letschool Venlo, de Dansvooropleiding,
gevolgd kan worden; - het zgn. "voorbereidende jaar"van de

c. In Nederland aan reguliere opleidingen diverse studierichtingen aan de Neder-
studerenden die jongerdan 18 jaarzijn en landse Conservatoria.
die vanwege de afstand tussen de ouder- - Emerson College, The European Insti-
lijke woonplaats en de studieplaats ge- tute for International Communication,
noodzaakt zijn om uitwonend te gaan stu- te Maastricht.
deren. - Bell College te Maastricht en Heerlen.
Studerenden die de leeftijd van 18 nog niet opleidingen:
bereikt hebben kunnen slechts in aanmer- - managementopleiding KHO
king komen voor een rijkstegemoetko- - direktiesekretaresse (med./jur.)
ming in de studiekosten. Vooral vooruit- -sekretaresse
wonend studerenden is deze rijksbijdrage en de mondelinge deeltijdopleiding:
dikwijls ontoereikend. _ NOVI, Nederlands Opleidingsinstituut
Invoorkomende gevallenkunnen deze stu- voor Informatika, te Maarssen
derenden een (aanvullende) provinciale cursussen:
studielening aanvragen. - P.D.I.

d. Studerenden aan de hiernavolgende, door - A.M.8.1.
Gedeputeerde Staten voor het studiejaar e. In gevallenvan buitengewone hardheid.
1990/1991 aangewezen, opleidingen: In principekan in ditkader voor elkestudie,
- Internationaal College ofBusiness Ad- ongeacht soort ofvorm, een provinciale

ministration te Zeist, opleiding M.B.A. studielening worden toegekend, mits er- Inter College Nederland 8.V., te 's-Gra- naar het oordeel van GedeputeerdeStaten
venhage, opleiding Management. sprake is van een hardheidssituatie.

Aanvragen voor het studiejaar 1990/1991 kunnen tot uiterlijk 1 november 1990schriftelijk worden i"9
diendbij hetCollege van Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. hetBureau Onderwijs en Educatieva
deHoofdgroep Welzijn, Postbus 5700,6202MA Maastricht. Telefonische informatiekan worden verK
gen opwerkdagenvan 9.00tot 12.00uur,onder telefoonnr.: 043-897131.
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Laurent Fignon staakt strijd in Giro d'ltalia

Vrije doortocht Bugno
{[JNEO - De Giro d'ltalia is in
P 1Weekeinde een vedette ar-r en rijker geworden. De
ijwgave van de als favoriet ge-
t?rte Laurent Fignon heeft de
C! laan Gianni Bugno een
i 'Je doortocht naar de eindze-
r ln- de 73ste aflevering van
jr Giro gegeven. Het evene-
ment eindigt volgende week
r°ensdag in Milaan.

Bugno onderstreepte
Bk aftocnt van de aan zijn rug ge-
lieerde Fransman zijn kandida-

K J|r »n de tijdrit, waarin hij welis-
WkhS Zun landgenoot Gelfi verras-

üj a moest laten voorgaan maar de
"Hr!331 van zi Jn grootste vijanden

Q\ fe,. e?"?Ünde met winst van minu-

ClKn kwam ruim vier minuten
C'k,, 1' te staan op Vuelta-winnaar

De n Giovanetti.
Ve plro lijkt al ruim anderhalve
L** voor het slotcriterium in Mi-

<(L Van alle spanning beroofd.
'j nie nni Bugno regeert op een ma-
'"Hj'.die doet vermoeden dat de
," o^ ar °sa aan het einde nog steeds

2lJn schouders zal prijken.

ift * Franse duo Fignon-Mottet had
>We eerste week al alle moeite de

' itjij zelfvertrouwen overlopende
ziin te volgen. Mottet moest op
ti{," sPecialiteit - de tijdrittten - mi-
in d

er> Prijsgeven. Fignon legde het
J V;qj bergetappes af tegen de aan-

' dereii?e stijlvan de klassementslei-
' Uit P Zaterdag hield de 'professor'
L*'js het voor gezien. Na 58 ki-

|re„ eter stapte hij in de stromende
Jkj, "^in dewagen van zijn ploeglei-
|jc£., UP de eerste col bedroeg zijn
»i, t erstand op Bugno ruim vijfmi-
Je j_n\Enkelekilometers verder gai
Jer anJ2enaar op. Met een vervelen-
ifeij-Vëblessure, die het hem onmo

m.aakte enigekracht op de pe-
tto- uit te oefenen. „De pijn trok
abSoinaar mÜn schouders. Het had
dr^ H.ut geen zin meer door te rij-

'"'&__' oorJopig neem ik enkele da-

'lif^°n' die zich in de Ronde van
de mburg (13-17 juni) verder op
sWerhiUr zal voorbereiden, liep de
e6n Diessure op bij een valpartij in
da„ Unriel. De barre tocht van zater-
bj6' ln mist en slagregen, deed de

''Ure verergeren. „Ik kon het

laagste tempo niet meer volgen.
Forceren heeft dan geen zin meer."

Bugno leek van één gifadder ver-
lost, maar kreeg er kilometers later
onverwachten bij. De Spanjaard
Eduardo Chozas had zich in de afda-
ling van de Passb diLagastrello met
de Australiër Anderson, de Sovjet-
rus Poelnikov en de Italiaan Chiap-
pucci losgemaakt van de eerste
groep. Later kwamen daar nog de
Russen Konisjev en Saitov bij. Het
zestal werkte uitstekend samen en
veertig kilometer voor de streep
hing de rosé trui met enkele losse
draden om de schouders van de
Spanjaard. Een complete klopjacht
van de ploeg Chateau d'Ax, waartoe
Bugno behoort, voorkwam echteronheil. In Langhirano had de uitge-
putte Bugno de schade ten opzichte
van de Spaanse klimmer tot 47 se-
conden teruggebracht. Poelnikov

greep na een korte solo de dagzege.

Een dag later, in de tijdrit over 68ki-
lometer, was er bij Bugno niets
meer te bemerken van de geleden
ontberingen. Zijn reserves bleken
nauwelijks aangetast. Bij drie tus-
sentijdse peilingen voerde de Ita-
liaan het klassement aan. Pas aan
het slot van de tijdrit over 68 kilo-
meter moest hij inleveren. Zijn
landgenoot Gein, eerder etappewin-
naar in Teramo, voorkwam met een
verschil van zes seconden de derde
etappezege van Bugno.
De rose-truidrager stond niet lang
stil bij die nederlaag. De winst op al
zijn concurrenten in het klassement
was verbijsterend hoog. Zelfs een
geuenommeerde tijdrijder als Mot-
tet moest ruim twee minuten toege-
ven. „Ik dacht met een goede tijdrit
bezig te zijn, tot ik te horen kreeg
dat Bugno na 27 kilometer al een

minuut sneller was. Die mededeling
betekende eenklap voor me. Ikreed
niet super, maar wel goed. Ik had
verwacht tijd goed te maken in
plaats van te verliezen."

De Dolomieten zullen vanaf vrijdag
duidelijk moeten maken of Bugno
in de vorm van zijn leven verkeert.
Dat heeft er wel alle schijn van.
Maar in de nog resterende bergen
kan het behoorlijk spoken, zoals
ook Erik Breukink de laatste jaren
meermalen ondervond. Bugno'
heeft echter het voordeel dat hij zich
slechts op een enkeling behoeft te
concentreren. Marco Giovannetti,
eerder winnaar van de Vuelta, is zijn
naaste belager op ruim vier minu-
ten. Dat verschil ligt ter overbrug-
ging van Mottet. De Spanjaarden
Chozas en Lejarreta, na de rit van
zaterdag nog hoog geklasseerd, kre-
gen in de tijdrit een enorme dreun.

" Voor de winnaar van vorig jaar,Laurent Fignon, is de Giro d'ltalia ten einde. Geplaagd door
blessures heeft de Fransman het strijdtoneel verlaten.

" Sovjet-winst in de Giro. Onbedreigd bereikt Poelnikov het
eindpunt van de negende etappe.

wielercijfers
.Ronde van Italië - Negende etappe
17R ipMia " Langhirano: 1. Poelnikov2" km in 5.04.16 (gem. 34,708 km/uur),
Ckj '°nisjev op 1.39, 3. Anderson, 4.

Ni dPpucci, 5. Chozas, allen z.t. als Ko-
fatn «6'Lelli 2-26' 7- Lejarreta, 8. Chiu-- 12 V,9-Lecchi, 10. Bombini, 11. Zaïna,

lsiv. e' 13- Giupponi, 14. Halupczok,
ak i ,ss'. 24. Mottet, 25. Bugno, allen z.t.
3Q }füi. 29. Theunisse 3.28, 103. Ducrot
rn„„' 108. Siemons 30.41, 113. Lam-
Wftl' U-Rooks, 128. Schalkers, 148.
dal i!. nd' 154- Van Poppel. 160. Rozen-
H' 162. De Rooy, 164. De Koning, allen
Ób„ Siemons, 179. Rigamonti 31.03.
Gff^geven: Fignon. Tiende etappe
tiirt?anc Cavour - Cuneo, individuele
444p' h Gelfi 68 km in 1.31.46 (gem.
lti'n Akm/uur >. 2- Bugno 0.06, 3. Piasec-
-1 4s J' 4- Anderson 1.40, 5. Giovannetti
255 a Marie 1-50,7. Mottet 2.28, 8. Rué
pp 9. Hodge 3.00, 10. Poelnikov z.t, 11.
3j'Sspn 3.07, 12. Echave 3.14, 13. Stutz
20 "" 14.Rooks 3.30, 15. Halupczok 3.48,
Lei» Mond 4.06, 28. Theunisse 4.37, 30.
D Jarreta 4.43, 54. De Koning 7.00, 73.
s «crot 8.22, 100. Van Poppel 10.43, 101.
Ho?„ ?s 10-49. 116- Schalkers 11.32, 124.
lam al U-49. 137- De Rooy 12.25, 145.
eemlmerts 1253' 179-Tonetti 17.00. Al-
2Gi k'assement: 1. Bugno 44.08.07,
ve ,'oyanetti 4.08,3. Mottet 4.09,4. Echa-
-5.14 7' 5- HaluPczok 5.06, 6. Poelnikov
9. g '" chiappucci 5.55, 8. Lejarreta 6.02,
'1 olf"oemov 6.43, 10. Chiupponi 6.47,
ch'; f.n,°n

zas 6-51,12. Jaskula 8.07, 13. Lec-
Sono,9' 14- Chioccioli 8.24, 15. Ander-
-18 %- l< 16-Philippot 9.04, 17. Lelli 9.28,
Ch i(J 'erra 9.51, 19. Theunisse z.t, 20.
55 o , 1104, overige Nederlanders:
112 £0*s 36.10, 86. De Koning 55.12,
1.254n halkers 1.19.50, 122. Le Mond
da] i sèi27- Ducrot 1.30.40, 145. Rozen-
t)e BJb-34, 161. Van Poppel 1.46.14, 174.
l7 2.02.58, 175. Lammerts 2.06.24,
terj'o 23mons 212.33, 179. en laatste Cit-

achtsi Plas R°nde van Nederland:
hUr». , etaPPe, Zottegem - Valken-
%-sO Melsen 220 km in 5.10.59 (0.15
Vasil (frëoeding, gem 42,446 km/u), 2.
Wi j, "tsjenko op 0.01 (0.10), 3. Zuyder-Tsif, "p, °-06 (0.05), 4. Bijkerk 0.12, 5.
IteiiH „' 6' Trcka' 7- Theus, 8. Van der
Seh,,,?' 9- Vinke.lo. Huenders, 11. Ter
uekk L'ese, 13. Nelissen, 14. Erik
b Uv „er zelfde tijd als Bijkerk, 15. Zoe-
Sen ,o " 16'Startman 0,21, 17. Gerrit-
bro' }\ Ottevanger, 19. Van Roos-
ter, jj*■ 20. Knuvers. 31. Patrick Strou-
de str (Str°uken, die^als vierde over
c° nd..eeF' kwam werd met tien strafse-, eruëëezet naar de 31e plaats
ter ri "s, etzoeken van beschutting ach-
Mviri P'oegleiderswagen na defect), 46.Wsen l°,',33J58- De HeiJ 2-51' 86- Meeu"valk»„K Negende en laatste etappe,4-35%r 7nUre " Beek: !" Jansen 180km in

'OD (ü-15, gem. 39,139 km/u), 2. Van

Dam 0.03 (0.10), 3. Koetepov 0.15 (0.05)
4. Gerritsen 0.16, 5. Zoebov 0.18,6.Liese7. Startman, 8. Zuyderwijk, 9. Volsink'
10.Knuvers, 11. Tsjiapele, 12. Erik Dek-ker,l3. Nelissen, 14. Vink zelfde tijd alsZoebov, 15. Vierhouten 0.21, 16 Van der
Heide 0.21, 17. Duin 0.25, 18. Reessink
0.36, 19. Kontsjevenko 3.33, 20 De Heij4.07, 36. Mulders 4.14, 41. Strouken 8 26103. Meeuwissen. 49.00, 106. en laatste'Adegeest 49.00. Eindklassement: 1
Zuyderwijk 34.50.34, 2. Startman op 24seconden, 3. Liese 0.48, 4. Nelissen 1 01
5. Enk Dekker 1.40, 6. Knuvers 1 41 7'
Tsjiapele 1.44, 8. Gerritsen 1.57, 9. Zoe-bov 1.57, 10. Wolsink 1.57, 11. Vink 2 2012. Duin 2.27, 13. Vierhouten 237 14'
Van Dam 3.09, 15.Koetepov 4.53 16 Ot-
tevanger 4.56, 17. Van derHeide 4 59 18Vasilitsjenko 5.01, 19. Lupeikis 5 06' 20Melsen 5.08, 24. Mulders 6.20, 36 Jansen11.57, 38. Strouken 12.37, 42 De Heij13.27, 100. Meeuwissen 1.11.12, 106 en
laatste Lakomy 1.56.35. Puntenklasse-
ment: 1. Theus 96, 2. Zuyderwijk 81 3
Den Braber 75, 12. Nelissen 39, 18.
Strouken 26, 20. Jansen 25, 24 Mulders
20, 27. De Heij 17. Bergklassement: 1
Vierhouten 50, 2. De Heij 36, 3. Reessink
22, 14. Nelissen 6, 16. Jansen 6. Dagploe-
genklassement: 1. Nederland (Van
Hest) 13.48.42, 2. Koga Miyata (Koersen)
0.07, 3. Sovjetunie 3.12. Eindploe-
genklassement: 1. Koga Miyata (Koer-
sen) 103.57.18, 2. Nederland (Van Hest)
op 1.28,3. Sovjetunie 3.54. Sprintklasse-
ment: 1. Kistenmaker 48, 10. De Heij 7.
Jongerenklassement: 1. Zuyderwijk, 2.
Nelissen, 3. Dekker, 10. Strouken. Com-
binatieklassement: 1. Wolsink, 7. De
Heij, 14. Nelissen.

" Triptique Ardennais, amateurs -
Tweede etappePolleur - Spa: 1.Baguet
167km in4.33.00, 2. Knarren op 21 sec, 3.
Evenpoel 0,27, 4. Verhelst 0,30, 5. Claes
0,39, 18. Dahmen 1.39, 34. Nuy 5.10, 37.
Thoolen 7.59, 43. Brentjens 8.22, 68.
Theuns 14.14, 70. Fey 17.22, 74. Hesse-
link 18.14, 75. Driessen 22.35. Derde
etappe, tijdit in Manaihant: 1. Baguet
12km in 15.32, 2. Evenpoel 15.36,3. Aze-

vedow 15.42, 13. Dahmen 16.08, 24.
Knarren 16.26, 26. Theuns 16.30, 33.
Brentjens 16.37, 48. Nuy 16.57, 50. Fey
16.58, 57. Draessen 17.09, 60; Thoolen
17.16, 61. Hesselink 17.19.Laatste etap-
pe Manaihant -Aubel: 1.Baguet 125km
in 3.08.00, 2. Knarren, 3. Dahmen, 4.
Strijbos, 5. De Breemaker, allen z.t, 34.
Thoolen op 1.09, 56. Driessen 2.11, 59.
Hesselink 2.45, 65. Nuy 2.49, 68. Fey z.t,
69. Brentjens z.t, 71. Theuns 6.09. Eind-
klassement: 1. Baguet 11.17.32, 2. Even-
poel op 1.19, 3. Botteldoorn 2.07, 4. De-
clercq 3.27, 5. Patry 3.50, 9.Knarren 4.11,15. Dahmen 5.14, 34. Nuy 12.37, 37.
Thoolen 13.49, 45. Brentjens 16.36, 61,
Fey 22.36, 67. Hesselink 25.06, 68.
Theuns 25.41, 69. Driessen 25.43. Berg-

klassement: 1. Knarren 45 p, 2. Baguet
29 p, 3. Thimister 18 p In het ploe-
genklassement (25 teams) won het Bel-
gische Voorde, 11. Zuid-Limburg, 14.
Midden-Limburg, 18. TWC Maastricht.

" Omloop van Hoekse Waard, ama-
teurs - Eindklassement: 1. Grootveld(Zoetermeer) 7.06.43, 2. Farenhout 0.01,
3. Voshol 0.29, 4. Geeres 0.31, 5. Zwee-
rink 0.36.

" Ronde van Midden-Zeeland, ama-
teurs - Start en finish Goes: 1. Primo
(Belg) 122 km in 2.50.14 (gem. 41,772
km/u), 2. Schouwenaar op 0.07, 3. Die-
rickx, 4. Hogervorst, 5. Nagengast.

" Lorient, Frankrijk, profs - 1. Johan
Museeuw 220km in 5.33,57,2. De Wilde,
3. Redant, 4. Boucanville, 5. Popp, 6.
Claveyrolat, 7. Jolidon, 8. Holm Sören-
sen, 9. Jalabert, 10. Chaubet.

" Nagoya, Japan - Criterium profs en
amateurs: 1. Lauraire (Fr) 64,5 km in
1.25.25, 2. Davidenko, 3. Pratissoli, 4.
Ohno, 5. Aranzabal. Vrouwen: 1. Lestra-
de 33,2 km in 48.43, 2. Verseveld, 3. Du-
chehe, 4. Furlan, 5. Suyan.
# Tokio - Criterium profs en ama-
teurs: 1. Bostick (VS) 131,9 km in
2.57.54, 2. Obishi, 3. Yoshimata op 0.11,
4. Lauraire 1.02, 5. Nicholson 1.03, 6.
Spytkowski. Vrouwen: 1. Duchene (Fr)
60 km in 1.30.59, 2. Young op 0.01, 3.

Gornall, 4. Koning, 5. Watt 0.19

" Ronde van Groot-Brittannië, profs
en amateurs - Proloog, tijdrit: 1.
Theakston 8,7 km in 12.01,2. McLough-
lin op 0.05, 3. Liptak 0.08, 4. Padmos
0.10, 5. Savinosjkin 0.14, 6. Vasicek 0.15.

" Ronde van Aragon, profs - Vijfde
etappe Huesca - Barbastro: 1. Sciandri
168km in 4.36.54, 2. Esparza, 3. De Bic,

4. Henn, 5. Gröne, allen z.t. als de win-
naar. Zesde etappe Barbastro - Zarago-
za: 1. Sciandri 132 km in 3.20.49, 2. La-
meire, 3. Weltz,4. Esparza, 5.Arntz, allen
z.t. Eindklassement: 1. Nico Emonds
23.42.27, 2. Gaston op 0.08, 3. Van'Bra-
bant 0.13, 4. Mauri 0.35, 5. Garmendia0.48.

" Ronde van Noorwegen, vrouwen -Eerste etappe, individuele tijdrit: 1.
Rossner 1,3 km in 1.47,6, 2. Niehaus op
0.00,3, 3. Elias 0.01.8, 4. Bankaitis 0.02, 5.
Pauhtz 0.02.5, 7. Loohuis 0.04.5, 18. De
Bruin 0.06.9, 19. Van Dongen 0.07, 25.
Groen 0.08, 53. Lutke-Schipholt 0.14.3.
Tweede etappe: 1. Niehaus 84 km in
2.00.39, 2. Lutke-Schipholt, 3. Paulitz, 4.
De Bruin, 10. Loohuis, 20. Van Dongen,
21. Groen allen zelfde tijd. Algemeen
klassement: 1. Niehaus 2.02.16, 2. Ross-
ner 0.10, 3. Paulitz z.t. Klassering Neder-
landse dames: 6. Loohuis 0.15, 14. De
Bruin 0.17, 16. Van Dongen z.t., 19.

Groen 0.18, 20. Lutke-Schipholt z.t

" Belgische koersen - Houtain, nieu-
welingen: 1. Mare Lotz (Valkenburg) 58
km in 1.30.30, 2. Janssen op 1.47, 3. Ge-
vers op 2.00. Baronville, amateurs: 1.
Williams, 110 km in 3.05.00, 2. Maeck, 3.
Deligniere, 16. Jos Ackermans.

" Omloop der Peel, licentiehouders
NWB - Someren, tweede etappe: 1. M.
Cockx, 98 km in 2.15.34; 2. B. de Veer; 3.
P. Hindriks; 4. E. Roebroek; 5. R. v.
Deursen; 6. H. Vaessen; 7. M. Engber-
sen; 8. G.Kramer; 9. J. v. Kessel; 10. H.
Nieuwdorp. Derde etappe: 1. J. v. Kes-
sel 1.24.04;2. J. Eggers; 3. F. v. Bakel; 4.
A. Pieters; 5. E. v. Loon; 6. M. Klooster-
man; 7. L. Boeckx; 8. W. v. Kessel; 9. J.
Heubel; 10. H. Thijssen. Vierde etappe:
1. J. v.Kessel 2.37; 2. H. Nieuwdorp; 3. F.
v. Bakel; 4. R. v. Deursen; 5. H. Maatje;
6. E. v. Loon; 7. J. Heubel; 8. H. v. Tuel;
9. W. v. Kessel; 10. J. v. Seggelen. Eind-
klassement: 1. Marcel Cockx 8.56.50; 2.
J. v.Kessel op 4 sec; 3. P. Hindriks op 10
sec; 4. E. Roebroek op 15 sec; 5. R. v.
Deursen op 21 sec; 6. M. Engbersen op
24 sec; 7. H. Faassen op 24 sec; 8. H.
Nieuwdorp op 29 sec; 9. F. v Bakel op 34
sec; 10. J. Eggers op 36 sec; 11. J. v.
Seggelen; 12. H. Jansen; 13. N. Klooster-
man; 14. A. Pieters; 15. J. Heubel.

" Zij domineerden zaterdag de Ronde van Midden-Zeeland, zoals op pagina 11 is ver-
meld. Rechts Adri Kools, links latere winnaar Gerrit Solleveld. Hun vlucht duurde onge-
veer honderdzestig kilometer. Foto: CORvos

sport

Martelgang voor RooksCUNEO - Voor Steven Rooks is
de negende etappe van de Giro
d'ltalia een lange martelgang ge-
erden. De Noordhollander reed
'i de afdaling van de tweede
berg lek en moest daarna in deregen en de mist minuten wach-
ten op een reservewiel. Op ruimdertig minuten van de Sovjetrus-
sische winnaar Vladimir Poelni-
kov bereikte Rooks, in gezel-
schap van een grote groep ren-ners, de streep in Langhirano.
jjtetpelotonnetje laatkomers, on-
der wie ook Van Poppel en we-
re ldkampioen Greg Le Mond,
°verschreed de toegestane tijd-
verlies met één seconde. De jury
toonde clementie na de barre
«>cht.

De ontberingen begonnen voor
Rooks na 65 kilometer met een
lekke band in een afdaling. Met
enkele kunstgrepen kon hij op
defiets blijven. Pas vele minuten
later nam hij doorweekt en ver-
kleumd het reservewiel in ont-
vangst. Aan afstappen dacht hij
niet, ondanks dat zijn blessure
aan de rechter knie tijdens de
barre tocht verergerde.

„Ik wil het einde halen. Ik heb de
Giro nodig om vorm en macht op
te doen voor de Tour de France.
Als het weer in de Dolomieten
een beetje normaal blijft, zie ik

verder ook geen problemen. Al-
leen als het daar ook slecht is,
stap ik er misschien eerder uit.
De knie krijgt dan geen tijd te
herstellen. In dat geval doe ik
nog de Ronde van Zwitserland
als voorbereiding op de Tour.
Maar dat geldt alleen voor het
uiterste geval."
Een dag later wasRooks weerre-
delijk hersteld, ondanks de ver-
plaatsing van 350 kilometer die
renners en volgkaravaan na af-
loop nog voor de kiezen kregen.
Pc Panasonic-coureur reed on-
gewild een voor zijn doen redelij-
ke tijdrit. „Ik wilde me niet force-

ren. Maar het draaidevan het be-
gin goed. Ik haalde een paarmensen in. Dat gaf me vertrou-wen". Rooks finishte uiteindelijkals veertiende op 3.30 van dewinnaar.
Gert-Jan Theunisse bleef rede-
lijk in de buurt van zijn maat.
Zijn humeur was echter door de
chaos rond de vertrektijden da-
nig gedaald. „Door de verplaat-
sing konden we pas om half
twaalf eten. Een uur later lag ik
pas in bed. De hele ploeg vertrok
om acht naar de start, waar bleek
dat de vertrektijden waren aan-
gepast. Dat had men 's nachts om
drie uur besloten. Ik heb de hele
dag in de auto en in een café
rondgehangen."

Leo Peelen wint Vierdaagse Berlijn

Francois Knarren beste
klimmer in Triptique

AUBEL- Amateurwielrenner Fran-
cois Knarren uit Stem heeft zich in
de Triptique Ardennais, waarin
Maastricht vorige week vrijdag als
startplaats fungeerde, de beste
klimmer getoond. In de eindstand
van het bergklassement had hij zes-
tien punten voorsprong op de Belg
Baguet, die overigens voor een
unieke prestatie zorgde. Hij won
alle vier etappes! Francois Knarren
werd twee keer tweede.
Gisteren, in de slotrit van Manai-
hant naar Aubel, viel de beslissing
reeds na ... één kilometer. De Belg
Thimister trok ten aanval. Hij kreeg
gezelschap van zijn landgenoot Fos
en de beide Limburgers Peter Dah-
men en Francois Knarren. Nader-
hand sloten ook Baguet, Van der
Vleuten, Strijbos en De Breemaker
aan. Het versplinterde peloton zag
de vluchters niet meer terug.
Leo Peelen heeft zich zondag laten
huldigen als winnaar van de Vier-
daagse van Berlijn voor amateurs.De 21-jarige Arnhemmer, die inSeoel verraste met Olympisch zilverin de puntenkoers op de baan, ver-dreef in de afsluitende individuele
tijdrit over 32 kilometer de Italiaan-
se leider Giovanni Lombardi van de
eerste plaats.

Het tweetal sloegzaterdag de beslis-
sende slag in de vierde etappe door
30 kilometer voor de streep weg terijden uit een kopgroepje van elf
man en een voorsprong op te bou-
wen van 1 minuut en 13 seconden.
In de sprint om de dagzege was
Lombardi de beste, een dag later om
de eindprijs beschikte Peelen over
de meeste kracht.

In het Belgische Houtain (58 km) so-
leerde Mare Lotz uit Valkenburg bij
de nieuwelingen naar de overwin-
ning. Hij sprong weg in de eerste
van de vierentwintigronden. De ne-
genendertig andere deelnemers za-gen hem pas terug aan de finish.

KWV Heidebloem
in middenmoot

Van onze sportredactie
BÜHLER - Leden van kunstwielrij-
dersvereniging De Heidebloem uil
Heerlerheide legden in het hel
Europees kampioenschap in hel
Zwitserse Bhler op plaatsen in de
middenmoot beslag. Gerard Moo-
nen eindigde als tiende met 297,17
punten. Dennis Feyen werd elfde
met een puntenaantal van 276.17.

In deze categorie werd de Westduit-
ser Thomas Rank Europees kam-
pioen. Zijn landgenoot Jens
Schmitt legde beslag op het zilver.
Voor Dennis Feyen zijn de resulta-
ten, ondanks goede voorbereidin-
gen, iets tegengevallen. Interessanl
was dat bij de wedstrijden cycloball
dit jaar voor de eerste keer een
ploeg uit de DDR meedeed, die ook
meteen de titel veroverde. De twee-
de plaats was voor Tsjechoslowa-
kije en de derdevoor Oostenrijk. De
Westduitsers moesten met de vijfde
plaats tevreden zijn.

Frans Verhaegen
bokst onbeslist

LUIK - De Maastrichtse MTS-bok.
Ser Frans Verhaegen behaalde een
verdienstelijk onbeslist bij wedstrij-
den in Luik. Tegen de Belgische vi-
ce-kampioen in het weltergewicht
Coreil, scoorde hij met directe sla-
gen. Tijdens dezelfde wedstrijden
liep de clubgenoot van Frans Ver-
haegen, Harold Menten, in de twee-
de ronde tegen een k.0.-nederlaag
aan. Verantwoordelijk hiervoor was
de Belgische zwaarwelter-kam-
pioen Drevé.

Peter Harings
als amateur in

Ronde Buchten
Van onze sportredactie

BUCHTEN - Ex-prof Peter Harings
start vandaag, maandag, bij de ama-
teurs in het avondcriterium van
Buchten. Het is voor de renner uit
Berg en Terblijt zijn eerste koers in
dit seizoen.

Peter Harings had bij de start van
het huidige seizoen, na een paar jaar
te zijn uitgekomen voor de Panaso-
nic-ploeg van Peter Post, een voor-
lopige overeenkomst met een nieuw
op te zetten formatie in Spanje. Fi-
nanciële perikelen deden het team
echter niet van de grond komen,
waardoor onder meer Harings op
non-actief kwam te staan. Hij hoopt
straks als crosser weer van zich te
doen spreken.

De Ronde van Buchten (entree vier
gulden) wordt gehouden in het ka-
der van het zeventigjarig bestaan
van de plaatselijke voetbalclub.
Voordat vanavond de amateurs om
19.45 uur aan hun wedstrijd over 82
kilometer beginnen, komen de lief-
hebbers en veteranen in actie. Zij
krijgen om 18.15 uur 46 kilometer
voor de wielen.

Regilio Tuur
onstuitbaar

ATLANTIC CITY - In zijn vijftien
de partij als prof deed Regilio Tuu
dit weekeinde toch nog een gehee
nieuweervaring op. Zijn tegenstan
derVictor Navarro probeerde bij di
weging in het Trump Plza casino
hotel in Atlantic City allerlei intimi
datie-technieken op hem uit. D<
Mexicaan irriteerde Tuur daarmei
zo, dat de in New Vork woonachtig!
supervedergewicht uit Hoogvlie
voor het eerst van zijn leven de rinj
in ging met het vaste voornemer
'hem eruit te slaan. Navarro's tak
tiek had dan ook een averechts ef
fect. Al in de eerste ronde ging Tuu:
zo tekeer, dat de arbiter moest in
grijpen. Tuur heeft tot nu toe der
tien keer gewonnen, een keer verlo
ren en een keer onbeslist gebokst.

Navarro, met vijftien gewonnen er
zes verloren profpartijen in zijr
boekje, was vanuit het diepe zuider
naar de Amerikaanse oostkust ge
komen om naam temaken. „Hij hac
me uitgedaagd," aldus Tuur, „er
daar gedroeg hij zich ook naar bij d<
weging. Me strak aankijken en zo
Maar toen hij 's avonds de ring in
stapte, zag ik de angst in zijn ogen"

Van de 'kapsones', eerder op de dag
was weinig meer over. „Hij staat be
kend als een slow starter, een goei*
jongen die tijd nodig heeft om wam
te draaien. Nou, die tijd heb ik hen
niet gegeven," vertelde Tuur, als be
trof het de gewoonste zaak van d.
wereld, 'just another day at the offi
ce'. „Ik raakte hem meteen een paai
keer vol op het lichaam en raakte
hem met een serie op het hoofd. N_
die acht tellen rust zag ik al, dat hi
geen trek meer had, en toen ik herr
met een overhandserechtse nog eer
keer aansloeg, hield hij er gewoor
mee op". De scheidsrechter maakt,
meteen een einde aan het ongelijke
gevecht.

Olympische
zeilploeg matig
MEDEMBLIK - De Olympische
zeilkernploeg van Nederland
heeft naar de Spelen van 1992 in
Bareelona nog een lange weg te
gaan. Het merendeel van de ge-
selecteerdenbleef tijdens de zon-
dag geëindigde Spa-regatta in
Medemblik ver verwijderd van
een ereplaats.

Slechts de zilveren medaille van
de gebroedersPeter en Dolf Peet
in de Star-klasse sprak tot de ver-
beelding. De gouden plakken
voor Wessel van Leeuwen (Euro-
pe) en het koppel Arthur Dijk-
stra en Patrick Kolmsteeg (Tor-
nado) vormden niet meer dan
een leuke opsteker voor de be-
treffende zeilers. De Europe
heeft bij de mannen geen Olym-
pische status, terwijl het Torna-
do-veld in Medemblik dermate
zwak (zowel kwalitatief als
kwantitatief) was, dat aan de
overwinning van Dijkstra en
Kolmsteeg niet al te veel waarde
kon worden gehecht. Beide Ne-
derlanders maken bovendien
(nog) geen deel uit van de Olym-
pische kernploeg.

Belg Cockx snelste
in Omloop der Peel

Van onze medewerker
SOMEREN - Door zaterdag in de
tweede etappe als snelste van het
kwartet vluchters vijftien seconden
tij dsvergoeding mee te pikken leg-
de de 35-jarige Belg Marcel Cockx
de basis voor zijn zege in de 29ste
wieler-Omloop der Peel voor licen-
tiehouders van de NWB. Zondag in
de 126 km lange slotetappe hield
Cockx, gesteund door zijn Van Es-
ten-ploegmakkers Kloosterman en
Erik van Dael gemakkelijk stand.

In de laatste rit soleerde eerst de
Brabander Ben de Veer. Hij noteer-

de snel 35 seconden voorsprong,
maar werd pal na halfkoers terugge-
pakt. Nu achtten de Brabanders
Stabel en Eric van Dael hun tijd ge-
komen. Het goed roulerende duo
had op 30 km van de eindstreep een
voorsprong van 1.15, zodat Van
Dael virtueel in de leiderstrui reed.
De marge werd met Someren in
zicht zienderogen kleiner en er
diende zich uiteindelijk een com-
pact peloton aan voor de eindsprint.
Hierin gaf routinier Jac van Kessel
de Zeeuwse oudprof Heddy Nieuw-
dorp en de hele groep het nakijken,
daarmee zijn tweede etappezege be-
halend.

Maandag 28 mei 1990 "17



het weekeinde van...

Olympia's Tour
door bennie ceulen

BEEK -Dat Wilco Zuyderwijk een talent is, wisten de ken-
ners al lang. In het voorseizoen schreef hij niet voor niets
topkoersen als Rundurn den Henninger Turm, de Omloop
van de Baronie en twee ritten in de Ronde van Nedersak-
sen op zijn naam. Als lid van de nationale ploeg onder lei-
ding van bondscoach Piet Kuys liet Wilco Zuyderwijk in
de Vredeskoers, met uitzondering van een tweede prijs in
een etappe, niets bijzonders zien. De bevestiging van zijn
bijzondere wielergave leverde hij wèl in de afgelopen
Olympia's Tour.
Niettemin had zijn deelname aan
de Nederlandse amateurronde
tevoren aardig ter discussie ge-
staan. Bondscoach Piet Kuys
noemde het 'gekkewerk', dat hij
amper twee dagen na afloop van
deVredeskoers als renner van de
formatie Koga Miyata in Olym-
pia's Tour van start ging. Een
laaiende Kuijs adviseerde ploeg-
leider Egbert Koersen met Zuy-
derwijk naar de dokter te gaan,
terwijl Koersen op zijn beurt
Kuys voor gekhad verklaard, dat
hij zijn talentvolle renner mee
naar de zware etappekoers in het
Oostblok had genomen.

zich naast het fietsen alleen met
het plukken van tomaten bezig-
houdt, een flinke dosis macht te
koop had, demonstreerde hij
vooral in het slotweekeinde, toen
in de Limburgse heuvels het
klassement in de te verwachten
definitieve vorm gegoten zou
worden.

„Ach," reageerde Wilco Zuyder-
wijk gisteren heel nuchter.
„Vroeger duurde de Vredeskoers
wel twintig dagen. Nu nog maar
tien. Het kan dus helemaal geen
kwaad om na afloop van de Vre-
deskoers ook Olympia's Tour,
die negen dagen duurt, te rijden.
Waarover maken zij zich eigen-
lijk druk? Een rustdag tussen
beide rondes in was genoeg voor
mij."

Zuyderwijk bleek inderdaad vol-
doenderust gehad te hebben om
Olympia's Ronde naar zijn hand
te kunnen zetten. Wat bonds-
coach Kuys weer deed opmer-
ken, dat hij zich een beetje bela-
zerd voelde. „Is Zuyderwijk wel
voluit gegaan in de Vredeskoers,
of had hij opdracht zich rustig te
houden?", foeterde Kuys.

Met de gele trui stevig om de
schouders controleerde Wilco
Zuyderwijk als een volleerd lei-
der zaterdag de langste etappe
van Olympia's Tour naar Valken-
burg. In de etappe naar de top
van Cauberg bracht hijzelf de
achtervolging op het ontsnapte
tweetal Johan Melsen (de latere
ritwinnaar) en de Rus Vasilit-
chenko op gang. Zuyderwijk
kwam zelfs licht afgescheiden
van de concurrentie, met de later
gedeklasseerde Patrick Strou-
ken als nummer 4 in het dagklas-
sement, over de finish. In Val-
kenburg bleek al, dat Zuyder-
wijk met de koninginnerit nog
voor de boeg vrijwel onklopbaar
zou zijn.

„Ik ben voluit gegaan, maar ik
heb nu eenmaal veel kilometers
nodig om goed te rijden. De po-
werkwam pas in Olympia's Ron-
de," luidde de reactie van Wilco
Zuyderwijk aan de eindstreep in
Beek.

Dat de 20-jarige Westlander, die

In de 'bergetappe' tussen Val-
kenburg en Beek bleek tot veler
verbazing de grootste concurren-
tie voor Zuijderwijk uit zijn
eigen ploegte komen. Met name
Remco Startman, die door velen
ook als de lieveling van chef d'é-
quipe Egbert Koersen wordt be-
stempeld. Startman, die eerder
in Olympia's Ronde zijn ploeg-
makker Zuyderwijk een eigen-
zinnige houding had verweten,
sloop als zogenaamde bescher-
mer van de leider mee in een der-
tienmans sterke kopgroep, die
tot ruim vier minuten voor-
sprong nam. Startman werd alzo
virtueel leider.

„Maar ik wist, dat ik zou terugko-

men," verklaarde Wilco Zuyder-
wijk zijn zelfverzekerde houding
in het peloton terwijl tegelijker-
tijd Startman en nog twee ploeg-
makkers van Koga Miyata in de
kopgroep de voorsprong hielpen
uitbouwen. „Hun voorspong
heeft me geen enkel moment
verontrust. Ik zat in een zetel. Ik
hoefde alleen af te wachten en op
het goede moment mee te sprin-
gen. Ik ben ook zonder proble-
men met Thomas Liese en eén
stel anderen (o.a. Danny Nelis-
sen en Gino Jansen) naar de kop-
groep toegereden. In de finale
hoefde ik me daarna alleen nog
te beperken tot het controleren
van de koers. De slotetappe is
precies zo verlopen als ik ver-
wacht had."

Gino Jansen en Harjan van Dam,
die in het klassement geen enkel
gevaar vormden voor leider Zuy-
derwijk, maakten op de Ad-
steegklim in Beek bij het ingaan
van de twee slotrondes van elk
elf kilometer handig van de si-
tuatie gebruik door in de aanval
te gaan. Gino Jansen zag zijn
moedige sprong in de ruimte be-
loond met winst in de meest be-
geerde etappe van Olympia's
Ronde. Zijn vreugde was dan
ook navenant.

„Veruit mijn mooiste succes als
renner," glunderde de lange ren-
ner uit Klimmen, die amper vie-
rentwintig uur eerder na afloop
van derit naar detop van de Cau-
berg moeite had om zijn teleur-
stelling te verbergen. In Valken-
burg had Jansen genoegen moe-
ten nemen met een bescheiden
klassering. „De'Cauberg ligt me
gewoon niet," verklaarde hij gis-
teren na zijn ritzege de teleurstel-
ling in Valkenburg. „Als eerste-
jaars amateur werd ik in de Ron-
de van Limburg op de Cauberg
gelost. Sindsdien blijft die klim
me achtervolgen. Zaterdag
kwam ik weer niet vooruit op de
Cauberg. Ik ben er blijkbaar
geestelijk te veel mee bezig."

nerit is toch iets speciaals, hé?,"
sprak Jansen. „Vroeger was ik al
blij met een zevende plaats. Nu
neem ik alleen vrede met de
overwinning. Ik had mijn zinnen
op deze etappe gezet, vooral na-
dat ik vorige week door een lek-
ke band het klassement kon ver-
geten. Frits Schür had me nog
gewaarschuwd: 'Alleen de eerste
plaats telt. Het is me mooi ge-
lukt. Deze overwinning geeft me
veel zelfvertrouwen voor de toe-
komst. In dezevorm moet ik vol
gende zondag in de Ronde van
Limburg zeker een plaats op het
podium kunnen veroveren."

In de koninginnerit was Gino
Jansen blijkbaar verlost van zijn
Cauberg-complex. De manier
waarop de blonde pupil van Frits
Schür de zwaarste etappe van
Olympia's Ronde op zijn naam
schreef, maakte indruk op pu-
bliek en volgers. „De koningin-

In de 39e uitgave van Olympia's
Ronde van Nederland heeft Gino
Janssens streekgenoot Danny
Nelissen bevestigd, dat hij inder-
daad uit het goede wielerhout is
gesneden. Het 19-jarige talent uit
Sittard was een van de meest op-
vallende renners in de negen-
daagse etappestrijd. Op de Ne-
derlandse en Belgische wegen
behoorde hij tot de uitblinkers.
De balans: een ritzege, 'n hand-
vol ereplaatsen, de vierde prijs in
het eindklassementen de tweede
stelling in de jongerenstand.

„Ik ben helemaal dood," waren
de eerste woorden van Danny
Nelissen, toen hij voorbij de
eindstreep uitgewoond in de
berm ging zitten. De jonge Lim-
burger had tot het laatste mo-
ment de leiderspositie van Wilco
Zuyderwijk bestookt. „Maar
Zuyderwijk was niet te kloppen.
Hij was echt de beste renner van
dezeronde. Die man is onnoeme-
lijk sterk."

ny Overgaag bereid zijn fiets af te
staan. Die jongen moest daar-
door de strijd staken. Aan hem
heb ik veel te danken."

Danny Nelissen ('Het gaat ber-
gopwaarts met de Limburgers.
Dat moet zo blijven') kan Olym-
pia's Tour als een geslaagd exa-
men voor een naderende profcar-
rière beschouwen. „Op één
augustus stap ik over naar de
profs. Ik verlang nu al naar mijn
debuut bij PDM. Eigenlijk ben ik
al uitgekeken op de amateurs. Ik
heb nu bewezen goed in de heu-
vels en een goedtijdrijder te zijn.
Dat zijn de belangrijkste vereis-
ten om prof te worden. Ik ben
klaar voor de overstap."

Terwijl hij tevreden op Olym-
pia's Tour terugblikte, trok Dan-
ny Nelissen even aan zijn ge-
scheurde koersbroek. Het kapot-
te broekje, gestold bloed en
schaafwonden waren stille getui-
gen van een val, waarvan hij uit-
eindelijk nog goed was afgeko-
men. „Ik reed plots tegen het
achterwiel van Gino Jansen op
en smakte tegen de grond. Mijn
fiets lag helemaal in puin. Geluk-
kig was mijn ploegmakker Dan-

Inmiddels zat Olympia's Tour er
ook voor provindiegenoot John
de Heij op. Ondanks het verlies
van de bolletjestrui (Aad Vier-

houten won het bergklassemen
maakte de Heerlenaar een tevr
den indruk. „Ik heb de laatSp.drie dagen veel last van een pU
lijke knie gehad. Jammer. To
wilde ik Olympia's Ronde abs-nluut uitrijden. Als Vierhouten
de laatsterit geen punten had 6 t
pakt, had ik het bergklasserne'^
alsnog kunnen winnen. Dat
niet gebeurd. Maar ja, ik heb

_
bolletjestrui acht dagen m°e
dragen en veel publiciteit gek
gen. Daarmee ben ik ook al
vreden," aldus John de Heij- /

totPatrick Strouken, van kop ►
teen onder het bloed, maakte
Beek een allesbehalve tevred^indruk.Daags na zijn verdien\rg
lijkevierde plaats op de Caoo
('Die prijs werd me onterecht ,
gens stayeren afgenomen') u.de snelle coureur uit Eim__n ..g„
sen in de koninginnerit op beS flsende momenten slachtoffer . n.
een val én een lekke band. .»

ders had ik beslist in de\J\e\.
groep gezeten en dan had ik n
licht zoals Gino Jansen ook
gooi naar de fitzege kun , g
doen. Nu heb ik niets," i°ete
de Limburgse pechvogel.

" Wilco Zuyderwijk in actie op de Limburgse wegen. De to-
matenplukker uit Monster was veruit de beste renner in
Olympia's Tour. Foto: PETER ROOZEN

Crisis in DDR-zwemsport
DRESDEN - Zeven maanden
voor de wereldkampioenschap-
pen in Perth is de toekomst van
het Oostduitse zwemmen hoogst
onzeker. Bij de 41e nationale
kampioenschappen in Dresden

vielen geen records. Hoogtepunt
werd de 400 meter vrije slag van
Heike Friedrich. Zij was met
4.12,09 verantwoordelijk-voor de
enige beste wereldseizoenpresta-
tie in vier dagen.

De terugval in Dresden was op-
merkelijk. Tijdens de kwalifica-
tiewedstrijden voor de Europese
kampioenschappen in Bonn
werden vorig jaarnog vier natio-
nale records en zeventien beste
wereldseizoentijden gezwom-
men.
De zwemsport in de DDR, tien
jaartoonaangevend in de wereld,
bevindt zich in een diepe crisis.

sport

Sander Geelen: 'De ontvangst in Scheveningen was grandioos'

Equity & Law voor anker
door frans dreissen en hans straus

SCHEVENINGEN - De legendarische Piet Hein zou jaloers
zijn geweest op de ontvangst van Dirk Nauta c.s. gistermiddag
in Scheveningen. Een ware armada van zeilbootjes en duizen-
den mensen op dekade bezorgden de wereldzeilers een warm
en feestelijk onthaal, terwijl Sittardse muziek (Ut Koosj Bae-
ter) en traditionele kanonschoten de Equity & Law II tijdens
haar laatste meters begeleidden. Na een omzwerving van ne-
gen maanden ging het jachtvoor anker. Daarmee kwam voor
de tienkoppige bemanning een definitief einde aan de zo suc-
cesvol verlopen Whitbread Round The World Race. Het af-
scheid deed pijn („Ik zal die teamgeest missen"), maar luchtte
ook op. „Vanavond ga ik eens lekker uit eten, dekrant lezen en
in een echt bed slapen. Genieten van die simpele dingen, die
enkele maanden tot de onmogelijkheden behoorden", meende
bemanningslid Sander Geelen uit Sittard. Hij heeft eventjes
zijn buik vol van het zeezeilen.
'Zie ginds komt de stoomboot' en
'My Bonny is over the ocean'. De
muziek ging er bij het publiek in als
gesneden koek. De 'zaate hermenie'
was vooral naar de Scheveningse
haven afgereisd om Sander Geelen,
lid van de blaaskapel, een muzikaal
welkom te offreren. Geelen genoot
zichtbaar met volle teugen, klauter-
de enkele malen in de mast van het
schip en nam, eenmaal aan wal, zeil
de trommel ter hand. „Hiervan heb
ik de laatste drie maanden ge-
droomd. Ik heb altijd een stiekeme
hoop gekoesterd dat ze me hier zou-
den opwachten. Dit is grandioos",
vertelde Geelen tussen de champag-
ne- en bierdouche door.
De Sittardenaar was tijdens de eer-
ste vier etappes als 'off-shore mana-
ger' verantwoordelijk voor de logis-
tiek en de bevoorrading. Tijdens de
afsluitende twee etappes moest hij
op het jachtzelfin actie komen. On-
der andere als stuurman van de
ruim negentien meter lange boot,
die in de Non-Maxi-divisie glorieus
als eerste finishte. „Die laatste over-
steek van Fort Lauderdale naar
Southampton viel echter bitter te-
gen. We hadden windtegen, het was
koud en mistig. Kortom, het was
miserabel. Bovendien kwamen we
in een ijsbergenterritorium terecht
en was constant waakzaamheid ge-
boden. De golven kwamen met een
rotvaart op ons af. Zag jeeen ijsberg
dan had jenet nog enkele seconden
tijd om te manoeuvreren".

rotboot af ben en dat ik eindelijk
droge kleren aan heb. Over enkele
maanden zal het avontuur mis-
schien weer trekken. Ik zou best
nog wel eens willen deelnemen, zij
het danniet als zeiler maar louter als
walregelaar", aldus Geelen, wiens
leven na de Equity & Law begint
met drie maanden pr-werk voor de
verzekeringsfirma. „En dat bete-
kent onder andere vanuit Den Haag
zeilen met enkele sponsors".
Dreigende ijsbergen, een ijzige
poolwind, hete windstiltes en stor-
men die de golven metershoog op-
stuwden. De Equity & Law II (Bil-
lijkheid en Recht) bevoer de zeven
wereldzeeën (33000 zeemijlen in 148
dagen, 23 uren, 50 minuten en 33 se-
conden) en had onderweg te kam-
pen met de meest extreme weers-
condities. „De bezetenheid, de ver-
slaving van de jongens heeft ons er
doorheen gesleept", roemde schip-
per Dirk Nauta gisteren de mentale
kracht van zijn manschappen.
Dirk Nauta is behalve een succesvol
zeiler ook een mensenkenner. Hij
haalde Sander Geelen, een dag voor
het begin van de vijfde etappe van
Punta del Este naar Fort Lauderda-
le bij zijn ploeg, omdat een van de
teamleden zich niet tijdig had ge-
meld. De keuze van Nauta werd
door de rest van de bemanning met
de nodige scepsis begroet. Geelen
had als 'offshore-manager' immers
weinig zeil-ervaring met de Equity
& Law 11.Aan de andere kant kende
Geelen de ploeg al goed, hetgeen
voor Nauta reden genoeg was hem
aan de crew toe te voegen. En met
recht, want Geelen bleek voortreffe-
lijk in de ploeg te passen. „Het ging
vanaf het begin boven verwachting
goed met Sander," aldusNauta. „Hij
paste zich meteen goed aan. Jekunt
als schipper je bemanning nog zo

Het leven op honderd vierkante me-
ter is de 23-jarige vrijbuiter echter
uitstekend bevallen. „Ik heb vooral
de waarde van een goede teamgeest
leren kennen. Ik ken die jongens nu
ook door en door. Beter misschien
nog dan mijn eigen familie. De hele
Whitbreadrace was een leerzame er-
varing. Nu ben ik blij dat ik van die

zorgvuldig uitkiezen, het blijft af-
wachten. Bovendien komt de ware
aard van de jongens pas na een pe-
riode van afzondering naar boven.
Een keus die aan wal nog zo juist
leek, kan aan boord faliekant ver-
keerd uitpakken."

Maxi-divisie; de 'eerste divisie' van
de zeilvloot. De meeste aandacht
ging tijdens de wereldreis echter uit
naar de zogenaamde Maxi-schepen
(groter dan 55 voet), waarin de
Nieuwzeelandse Steinlager als eer-
ste de eindstreep haalde. Nauta er-
kent volmondig de handicap van
een kleinere boot. „Ik had graagaan

Nauta behaalde met zijn Equity &
Law II de eerste plaats in de Non-

de maxi-klasse deelgenomen, maar
de onderhandelingen met sponsor
Nedlloyd liepenvast. Een maxi kost
vijfkeer zoveel dan de E & L. Toen
kwam het aanbod van de firma
Equity & Law om in de Non-Maxi
klasse te zeilen. Dat heb ik toen ge-
accepteerd met hart en ziel, want
qua zeilen vergt een kleiner schip

net zoveel kennis als een groter. De
uitdaging blijft even groot. Voor het
publiek, het ego en de sponsor is het
uiteraard veel interessanter om 'Ma-
xi' te varen".

In Scheveningen werden gistermid-
dag om half twee de zeilen van de
Equity & Law gestreken. Aan een
avontuur van negen maanden
kwam een gelukkig einde. Voor
Dirk Nauta en zijn crew begint het
'gewone' leven. Voorlopig is het zei-
len weer bijzaak in plaats van
hoofdzaak. Toch wil Nauta, die eer-
der eens zijn afscheid aankondigde,
ook nog een vierde keer deelnemen
aan de monsterrace. „Maar dan al-
leen als ik in de grootste klasse kan
zeilen en als ik er zelf financieel wat
aan overhoud", zo luidt zijn enige
restrictie. Het bloed kruipt blijk-
baar waar het niet gaan kan.

# Dirk Nauta,
schipper van de
Equity § Law, laat
de champagnefles
knallen. Sander
Geelen (midden)
geniet mee.

Van Loen nog
niet rond met
Anderlecht

KERKRADE - De transfer
John van Loen naar Anderleer»
nog niet helemaal rond. Gister ,
bracht de spits van Roda JC een W
zoek aan de Brusselse club, maar 1
ondertekening van een contr^Jkwam het nog niet. Anderlecht i\
deze week eerst contact °Pneinht'met Roda JC om de transfer te
spreken, waarna Van Loens za^
waarnemer Rob Jansen de zaak v
der zal afhandelen.

Eddy Schepers gestoft
TVM en Tulip
willen Remco
Zuyderwijk

Van onze verslaggever |
BEEK - Henk Steeyens, assistej
ploegleider van TVM, kwam er ê|
teren bij de finish van de slotetaPj j
van Olympia's Tourrond voor m' i
zoek te zijn naar talent en vooral zj^
oog op winnaar Wilco ZuyderWJ'
te hebben laten vallen. „Ik heti<*;
lijstje namen. Zuyderwijk staat j
venaan, samen met Raymo
Meys," verklaarde Henk Steeven*
Zuyderwijk: „Natuurlijk wil ik P „,
worden, ik doe nu toch ook niets
ders dan fietsen en tomaten P J

(e
ken. Maar ik ga niet overhaast^werk. Ik wil geen prof worden op
manier van Arno Ottevanger-
moet een goede ploeg zijn en
goed contract."

Overigens had Wilco Zuyderwijk
geruime tijdvoor de start van $>
pia's Ronde van Nederland ,

profaanbieding op zak. José dey
wer, ploegleider van de beschej
Tulip-formatie, had de Zuidhol^ i
der reeds na diens zege in de r 1
ninger Turm benaderd.

José de Cauwer heeft van de Ne .
landse Tulip-vestiging de tof: aaiging gekregen, dat hij volgend )>

de beschikking krijgt over een .p.
groter budget. De Spaanse "i-n
équipe (vorige week besloot ►
man Eddy Schepers onverwa f.
een punt achter zijn carrière te j

ten) zal dan ook samenvloeien pj
de Nederlands-Belgische van
Cauwer.

De vroegere ploegleider van he
middels opgeheven &® \x 4\heeft met het oog op versterK -I
voor het seizoen 1991 de onderji
delingen geopend met onderf 1 'm
ren Luc Roosen, Eddy Planckac r
Tom Cordes en Johan Capiot-
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