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Tyminskimag
Polen niet
verlaten

? - Het is de verslagen
f Tymïhski ver-
v len Polen te verlaten. Tyminski
61 verdacht van laster tegen pre-
n' 't Mazowiecki en moet hierover

door de justitiële autoriteiten
!rden ondervraagd.

') de verklaring van de openbare
i "klager in Warschau staat dat de
i* *nman vervolgd wordt op grond
Partikel 270: 'het vernederen van
* «oogste staatsautoriteiten.e Nationale kiescommissie maakte
|f'teren de officiële uitslag bekend
1'[J de presidentsverkiezingen.
I *h Walesa heeft 74,25 procent van

hemmen gekregen en Tyminksi
teg 25,75 procent. De opkomsti1Voeg 53,4 procent.
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"Anton Geesink

Grensovergangen bij Vaals
en Bocholtz tijdelijk gesloten

Sneeuw ontwricht verkeer
MAASTRICHT- Sinds gis-
termiddag heeft een dik
pak sneeuw het verkeer op
vele plaatsen ontwricht.
Vooral tijdens het spitsuur
onstonden bij doorgaans
drukke kruispunten en
heuvels lange files. Ook
klimmende opritten naar
autowegen leverden voor
veel automobilisten proble-
men op. Auto's raakten in
de berm of schoven kris-
kras over de straat. Brand-
weer- en politiekorpsen
hadden gisteravond de han-
den meer dan vol.
De Kruisberg bij Meerssen (A2)
moest gisteravond tijdelijk worden
afgesloten omdat vele automobilis-
ten op dehellingvastkwamen te zit-
ten. Er was toen al een file van ruim
drie kilometer. Rijkswaterstaat ruk-
te met groot materieel uit om dat
weggedeelte sneeuwvrij te maken
en te houden. Het verkeer werd om-
geleid. Maar ook bij de omleiding
deden zich later weer problemen
voor toen ter hoogte van Moorveld
een vrachtwagen, geladen met var-
kens, schaarde en het verkeer blok-
keerde. Vrachtwagens konden niet
meer langs. Slechts met grote moei-
te kon de weg weer vrij worden ge-
maakt.

9 Gisteravond op deKruisberg bij Meerssen: auto's ba-
nen zichmoeizaam een weg door de sneeuw.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Politici beschaamd na kritiek ex-gijzelaars

Baggeraars op
weg naar huis

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De eerste groep van
71 Nederlandse baggeraars heeft
gisteren samen met drie Britten
vanuit de Iraakse havenstad Urn
Qasr de thuisreis aanvaard. Zij wor-
den morgenochtend met de slee-
phopperzuiger Cornelis Zanen in de
Arabische Emiraten verwacht. Nog
dezelfde dag zullen de baggeraars
doorvliegen naar Schiphol, waar zij
woensdagavond moeten aankomen.

De tweede groep van 34 Nederland-
se baggeraars heeft gisteren ook de
benodigde stempels voor de uitreis-
visa gekregen en zal woensdagmor-
gen met de sleephopperzuiger Ge-
opotes 15 vertrekken.

Van de nog elf in Irak verblijvende
Nederlandse gijzelaars, is er een gis-
teravond naar de Jordaanse hoofd-
stad Amman gevlogen. Twee ande-
ren waren gisteravond met een Brit-
se charter naar Londen vertrokken.
Een Nederlander wil Irak waar-
schijnlijk niet verlaten, zo deelde
een woordvoerder van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken in Den
Haag mee. Vier gijzelaars proberen
per auto Irak te verlaten en de ande-
re drie willen per vliegtuig het land
uit. Deze laatsten hebben nog con-
tractuele verplichtingen in Irak.
Verder verblijven in Koeweit nog
drie Nederlanders.

Kritiek
Een beschaamd zwijgen of een en-
kele nietszeggende zin, dat is de
gangbare reactie in politiek Den
Haag op het verwijt van de vrijgela-
ten gijzelaars datKamer en kabinet
'laks en traag' zijn geweest in de'vier
maanden slepende affaire. De eerste
dertien ex-gijzelaars die zondag-
nacht op Schiphol arriveerden, wa-
ren unaniem in hun kritiek op met
name minister Van den Broek (Bui-

tenlandse Zaken) en CDA-fractie
voorzitter Brinkman.

Brinkman liet gisteren via zijn
woordvoerder in een korte verkla-
ring weten er 'begrip voor te hebben
dat mensen zich afreageren, maar ik
vraag ook enig begrip voor de situa-
tie waarin wij hebben moeten wer-
ken. Van den Broek weigerde giste-
ren te reageren op de door ex-gijze-
laar Zegwaard verwoorde omschrij-
ving 'dat bleke gezicht en die bleke
teksten waar je nooit ene moer aan
had.

Zie verder pagina 4

" 'Van een nachtmerrie
in een droom beland'

Grens
Aan de grensovergang bij Bocholtz
en Vaals mocht het vrachtwagen-
verkeer naar Duitsland niet verder.
Wel werden alle formaliteiten afge-
handeld maar geen chauffeur
mocht vertrekken. Het verbod gold
uitsluitend voor vrachtwagens. Er
ontstonden in de loop van de avond
kilometers lange files, Aan Duitse
kant werd het verkeer reeds bij het
Autobahnkreuz Aachen omgeleid.

Op de Limburgse autowegen reed
het verkeer vooral tijdens de spits
stapvoets hetgeen er toe leidde dat
velen later dan het gebruikelijke
tijdstip thuis kwamen. Op de Nys-
willerberg (gemeente Wittem)
strandde een VSL-bus en ook op de
Eckelraderweg deden zich proble-
men voor. Bij het knooppunt Ke-
rensheide zat gisteravond het ver-
keer ook lange tijd volledigvast.

Deze eerste serieuze sneeuwval
sinds enkele jarenzorgde tot laat in
de avond ook voor een ware lawine
van aanrijdingen en slippartijen.
Voor zover bekend hebben zich ner-
gens ernstige persoonlijke ongeluk-
ken voorgedaan. De aangerichte
blikschade was evenwel groot.

Zie verder pagina 15

" Ook vandaag
sneeuw verwacht

Kleuter
stikt

HEERLEN - De vierjarige Alex Te:
Haar is gisteren rond half zeven ir
zijn ouderlijkewoningaan de Navo
laan in Heerlen bij een binnenbranc
op tragische wijze gestikt. De kleu
ter, die aanvankelijk door zijn moe
der uit de brandende woning wa:
gered, liep later opnieuwhet huis in
op zoek naar zijn moeder. Die wis
op dat moment met grote moeite d<
baby van één jaar, die nog in de
wieg lag te slapen, via het balcon bi
de buren in veiligheid te brengen.

Een agent van de Heerlense politie
die de woning binnendrong in eer
ultieme poging het jongetje te red
den, kon ternauwernood het vege
lijf redden. Hij werd met ademha
lingsmoeilijkheden behandeld ir
het Heerlense ziekenhuis. Eer
buurman liepeen shock op.

Volgens de politie is de brand in de
woning ontstaan omdat het slacht
offertje met vuur speelde.

Overvallers NMB
dreigden klanten
neer te schieten

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De vestiging van
de NMB-bank in de Maastrichtse
Beatrixhaven is gistermorgen dooi
twee mannen op brute wijze over-
vallen. De daders dreigden het pu-
bliek neer te schieten als iemand op
de alarmknop zou drukken. Er is
niet geschoten. De daders gingen ei
met een onbekende hoeveelheid
geld in een gestolen auto vandooi
en waren gisteravond nog steeds
voortvluchtig. De auto werd laat ir
de middag elders in Maastricht te
ruggevonden.

Zie verder pagina 1 3

" Kogelvrij glas met
mokerhamer vernield

IKEA wil
naar Heerlen

door joos philippens
HEERLEN - IKEA Nederland wi
een vestiging in Heerlen. Als lokati.
voor het zogenaamde 'Woonwaren
huis' heeft het bedrijf een ruimte op
het oog naast deWoonboulevard dit
momenteel wordt aangelegd op in
dustrieterrein In de Cramer.

Het Heerlense college staat in prin
cipe positief tegenover het verzoek
van IKEA, maar wil eerst een onder
zoek laten doen door het Instituu'
Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

" Metademhalingsstoornissen moest een agentnaar het ziekenhuis worden gebracht.
Foto: FRANS RADE
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Elke dinsdag en woensdag K \m nJ^hebben we groente en vlees wjÊêt
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middenin dewereld.
de eerste2 weken gratis
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EN TOE SNEEUWt* Vandaag moeten we reke-
i, 8 houden met gladheid. Er
tl! ccleel bewolking waaruit af(Loc sneeuw of ijzel valt«c^ de neerslagintensiteit
V*1 wel geleidelijk af. De

schommelt rond
l«t v,, iespunt bij een zwakke

wind uit noord tot"■"oostelijke richting.

tef' actuele informatie be-
luh,ende het weer in Limburg1« bellen 06-91122346

SaaG:
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Stemmig stukje
Zonder zich van de a-propos af te
laten brengen dóór de technische
moeilijkheidsgraad van het werk

had men zelfs het lef om dyna-
misch enkele terrasjes lager te dui-
ken! Muzikaal gevoel kan het or-
kest dus bepaald niet ontzegd wor-
den.
Het Divertimento van Mozart werd
in handen van Alex Schillings en
zijn strijkorkest eveneens. een
stemmig stukje muziek. Er waren
wel breekbare plekken wat betreft
de intonatie in de vioolgroep. Maar
het soepele gebaar waarmee het
rondo werd neergezet en de leven-
dige toon in het harmonisch lastige
langzame deel nam op die gebre-
ken de overhand.
Naast de instrumentale werken

stonden twee wereldlijke cantates
van Johann Sebastian Bach op het
programma. Een van de twee, de
'Kaffeecantate', past met zijn vro-

I

.lijke inhoud goed bij het wezen van
dit ensemble. De binnenpretjes
waren van de gezichten van de spe-
lers af te lezen en direct te horen in
de trippelende begeleiding van de
zangers.

De sopraan Marie José Meuffels
zong met haar ranke ronde stem de
partij van de 'Kaffeesüchtige'
dochter. En de Duitse bas Klaus
Nolte zong, zijn verkoudheid mees-
tentijds met succes onderdruk-
kend, de partij van toornige vader.
De voortvarende begeleiders, met-
name de cembalo, dreigden in de
aria's de solisten zo nu en dan voor-
uit te porren. Maar de vaste hand
van Schillings riep daar duidelijk
een halt aan toe.

Een onderhoudend concert dat be-
slist door te weinig mensen werd
meebeleefd. Daarom: de volgende
twee concerten van Musica Mosa
met o.a. muziek van Mozart vinden
plaats in januari, met medewerking
van de klarinettist Jacques Meer-
tens, en in maart met voor hafa-lief-
hebbers bekende Rob Goorhuis.

mariëlle hintzen

" Het Maastrichts kamerorkest Musica Mosa olv Alex Schil-
liïlQS

Foto: DRIES LINSSEN

Met 'De Fantast' gooit M'46
hoge ogen in toneeltoernooi

ELSLOO - Zaterdag was het de
beurt aan toneelgroep M'46, Maas-
tricht, om zich in het toneeltoernooi
in Elsloo te presenteren. 'De Fan-
tast', van Herb Gardner, werd in zijn
totale bezetting en in de regie van
Jos Jonkers algemeen geappre-
cieerd. Deze tragi-komedie behan-
delt dan ook een thema dat up to
date is.

Het ogenschijnlijk weinig dramati-
sche gegeven (twee oude mannen
pratend op een bankje in het park)
levert niet alleen stof tot nadenken,
maar schetst met een ontwapenen-
de humor hoe de oudere mens als
minderheidsgroepering wordt ge-
discrimineerd. De maatschappij,
die het schijnbaar zo goed met
ouderen voorheeft, vormt in werke-
lijkheid voor de ouden van dagen
vaak een bedreiging.

!Twee fenomenen uit de amateurto
neelwereld, Frans Keulen en Bèr
Veugen, staan garant voor een rijk-
genuanceerde vertolking van de
tekst. Ze zijn de hoofdrolspelers Nat
en Midge, een jood en een neger, die
:elkaar op een bankje in het Central
Park van New Vork City geregeld
ontmoeten. Nat (Keulen) probeert
zich als bejaarde toch nog belang-
rijk te maken door de meest fantas-
.tische verhalen op te dissen. Hij
!doet dat zo overtuigend dat ieder-
ieen daar aanvankelijk intuint. Mid-
;ge (Veugen) dreigt zijn baantje als
'stoker/onderhoudsmonteur van een
[ verwarmingsketel in een flatge-
bouw kwijt te raken. Er wordt een
:automatische ketel geïnstalleerd, de
'.werkgever heeft voor Midge al een
'plaatsje in een bejaardentehuis be-
lsproken. De dochter van Nat (Letty
;van den Hof) wordt telkens weer ge-
confronteerd met de moeilijkheden
|die de gefantaseeerde verhalen van
'haar vader veroorzaken. Hij is het
!beste af in het dagverblijf van een
;bejaardentehuis, vindt ze. In het
■ park mogen de mannen niet meer;komen.

In dat park zijn de bejaarden trou-
wens niet veilig. Wat hen enerzijds
afleiding bezorgt, deel laat uitma-
ken van de maatschappij, betekent
anderzijds bestolen worden, ge-
chanteerd en neergeslagen. Want
wie houden er zich niet allemaal op
in zon stadspark. Vrijende paartjes,
junkies en dealers, trimmers, een
agent die een hoer betrapt en inre-
kent. Een exhibitionist die aan zijn
trekken probeert te komen. Een ge-
stoorde vrouw met een buikorgeltje
die haar droevig lied zingt, terwijl
het Leger des Heils met vliegend
vaandel voorbij trekt.

Dit kleurrijke park-gebeuren wordt
tot in details verzorgd en afgewerkt
door Til van der Kooij, Maria Kap-
teyns, Loek Sleebe, Ellen van Geel,
Myriam Ferrier, Maartje Claessens,
Marco Doudeyns, Henk de Mol
Moncourt, Vic Claessens, Jeröme
Slakhorst en Peter van de Sande.
Het publiek genoot zichtbaar, de
lachspierenraakten flink los. Als de
waardering en de duur van het ap-
plaus door het publiek ook graad-
meter zijn voor het oordeel van de
jury, zal M'46 in het toernooi zeker
hoge ogen gooien!

mya maas

Flitsende Falstaff Opera
Forum mist solide basis
HEERLEN - De uitvoering van
Verdi's opera Falstaff onder regie
van Friedrich Meyer-Oertel in de
Heerlense Stadsschouwburg had
door de sterk acterende solistencast
een pittige vaart. Stuwende krach-
ten waren Henk Smit als Falstaff,
Elia Padovan als Ford, Kathleen
McCalla als Alice Ford en Andrea
Rost in de rol van Nannetta.

Bij deze uitgangspunten miste de
opera alleen een gelijkgezind bege-
leidend orkest. De oppervlakkige
begeleiding van het Forum Filhar-
monisch orkest onder leiding van
Gabriele Bellini zorgde voor een on-
evenwichtige verhouding bij de flit-
sende gebeurtenissen op het toneel
en ging in de laatste acte zelfs wer-
ken als tegenwerkende kracht.

In zijn regie wist Meyer-Oertel het
ingewikkelde plot, met drie naast
elkaar lopende complotten en avan-
ces, helder neer te zetten. Zonder

overdreven heisa, waartoe de snel-
heid van de elkaar opvolgende ac-
ties aanleiding zou kunnen geven,
bewerkte hij met eenvoudige mid-
delen de climax in de tweede acte,
als Falstaff met de vuile was in de
Theems wordt gedumpt. Een tref-
fende regie die klikte met het sim-
pel gehouden decor van Heidrun
Schmelzer: een enkel multifunctio-
neel wandje of openstaande deur
werd smaakvol uitgebuit.

Vanuit deze achtergrond kreeg
Henk Smit, als vertolker van de lol-
lige veelvraat Falstaff, de kans om
uitbundig de levensgenieter uit te
hangen. Met zijn bewust ongepolijst
gelaten bariton en de royale maar
gerichte plompe gestiek gaf hij
kostelijk inhoud aan dit joviale ka-
rakter. Zeker als de tegenpartij, de
gedistingeerde heer Ford, zo kern-
achtig en trots gezongen door de ba-
riton Elia Padoran, er tegenover
wordt gesteld.

De meest opvallende vrouwelijke
rol werd gezongen door Andrea
Rost als Nannetta, de dochter van
Ford. Als karakter is zij het'meest
bescheiden meisje dat op het toneel
rond loopt, maar met haar stemge-
luid was zij de vrouw die boven
iedereen uitsteeg. Haar zilverachti-
ge sopraan en een lieflijke iets te-
ruggetrokken timide air maakten
kleine juweeltjesvan haar in stukjes
geknipte liefdesduet met Fenton
(Ramón Vargas). Haar moeder, Ali-
ce Ford, werd met gemak vertolkt
door Kathleen McCalla. Een ge-
strenge sopraan, die afgewogen en
berekend haar belager om de tuin
leidde.
Een iets zwakkere bezetting was er
in de nevenrollen. De twee lage
vrouwenrollen, Deborah Beronesi
als MegPage en Joke deVin als Mrs
Quickly, kwamen vooral in de en-
sembles minder geprononceerd
naar buiten. Het vrolijke kwartet
van de vrouwen van Windsor in de

tweede acte miste de nodige puntig-
heid. En ook het nonet aan het slot
van de eerste acte bleef door het
ontbreken van een verende tred op
de vlakte.
Een euvel dat metname te achterha-
len was bij de plakkerige begelei-
ding van het orkest. Bij de chroni-
sche ongelijkheden tussen orkest
en zangers was het meest ergerlijke
wel de regelmatige stemmingspro-
blemen in de houtblazersgroep. In
de derde acte, als het drama tot de
uiteindelijke ontknoping komt met
de maskerade in het bos, was diteen
doorzeurende storing. Wat de heer-
lijkste aria had kunnen zijn, nl. die
van de elvenkoningin, alias Nannet-
ta, werd 'vakkundig' om zeep gehol-
pen door het 'hoog hout. Zowel in
de staccato inleiding als in de grote
ophetsende scène om middernacht
orkest ging het orkest niet mee in de
geagiteerde actie en liep achter de
feiten aan.
De hernieuwde opzet van de slotfu-
ga 'Tutto nel mondo ë burla' stond
ondanks het voorafgaande weer
vast op zijn fundamenten. Maar na
zon tegenvallende slotacte na het
hoogtepunt aan het slot van de
tweede acte krijgt het motto 'Wie
het laatst lacht, lacht het best' wel
een bijna sarcastische bijbetekenis.

mariëlle hintzen

kunst

Frisse barokmuziek
door Musica Mosa

KERKRADE - Afgelopen zondagavond gaf het
Maastrichts kamerorkest Musica Mosa onder lei-
ding van Alex Schillings haar eerste concert in een
serie van drie in het Wijngrachttheater. Het barok-
muziek programma, met onder andere muziek van
de Fesch, Johann Sebastian Bach en een Diverti-
mento van Mozart werd fris van de lever gespeeld.
Als een van de weinige Limburgse amateur strijkor-
kesten gaf Musica Mosa een goed verzorgde uitvoe-
ring van deze op zichzelf voor amateurs gevaarlijk
doorzichtige muziek.

De snelle delen van bijvoorbeeld
het Concerto Grosso van Willem de
Fesch bevatten voor de violen zeer
virtuose passages. Binnen de to-
taalklank hadden de imiterende
tussenstemmen wel wat eigenzin-
niger hun partij mogen uitdragen.
De muzikanten wisten het ingezet-
te opgewekte tempo echter wel
goed vast te houden.

LSO speelt
Dvofak
gloedvol

MAASTRICHT - Het vierde abon-
nementsconcert in de serie A, met
een drietal werken uit het roman-
tisch repertoire van het Limburgs
Symphonie Orkest, was zaterdag te
horen in de zoals gebruikelijk goed
bezette Staarzaal en werd positie!
bepaald door een gloedvolle vertol-
king van de negende symfonie, 'Uit
de Nieuwe Wereld', van Antonin
Dvofak. Daarnaast bevatte het con-
cert de eerste echte programma-
miskleun van dit seizoen, het derde
pianoconcert van Francis Poulenc.
'Musique d'ameublement', het mu-
zikale credo van de Groupe des Six,
heeft Poulenc altijd hoog in zijn
componisten-vaandel gedragen. En
dus klinkt zijn in 1950 ontstane der-
de pianoconcert als een soort vere-
delde amusementsmuziek: gracieu-
ze, gevoeligeklanken en enkele me-
lodietjes, die in een Frans variété-
programma niet zouden misstaan.
Maar muzikaal gebeurt er werkelijk
helemaal niets. Toch was die Pou-
lenc een goochemerd; steeds op de
momenten dat je in slaap dreigt te
sukkelen, knettert het koper jewak-
ker. De pianopartij van dit dus niet
bijzonder serieuze, maar evenmin
erg geestige werk werd door de Ja-
panse pianiste Hanae Nakajima uit-
gevoerd zdals ze gekleed was: braaf
en degelijk. Ik denk dat ze bij deze
compositie in een enigszins gewaag-
de, uiteraard Franse creatie had
moeten verschijnen en ook zo de
toetsen had moeten beroeren: avec
une peu légèreté... Nu was het alle-
maal 'so saai', zelfs de orkestbege-
leiding. Ons LSO zou trouwens niet
eens geschikt zijn als variété-orkest.
Hoeft ook niet.
De korte Pavane pour une infante
defunte van Maurice Ravel, waar-
mee het concert geopend was,
klonk overigens best redelijk, al had
men van gastdirigent Victor Pablo
Perez, een landgenoot van Salvador
Mas Conde, een meer Spaans getin-
te versie van dit Franse stuk mogen
verwachten.
Het is niet de eerste keer bij het
LSO, dat het muzikale vuurwerk
pas na de pauze afgestoken werd.
De nu gedreven dirigent gaf het or-
kest alle gelegenheid de typische
Boheems-Amerikaanse klanksfeer
van Dvofaks Uit de Nieuwe Wereld-
symfonie ten volle te ontplooien.
Het spiritueel klinkende largo span-
de hierbij ongetwijfeld de muzikale
kroon. Alleen jammerdat het iets te
vlugge tempo van het scherzo-trio
de houtblazers zo te horen bijna
deed struikelen, maar dat deed nau-
welijks afbreuk aan de gloedvolle
interpretatie. „Sjoen, hè," zei een
vaste concertganger na afloop in de
garderobe tegen mij. Gelijk had-ie.
Alleen die Poulenc. Merde.

peter p. graven

La Traviata
met vleugje

James Brown
MAASTRICHT - Een drukte van je-
welste, rumoerige en een tikkeltje
zenuwachtige ouders en natuurlijk
gespannen leerlingen van Impuls-
Internationaal Dans Centrum. Zij
bevonden zich afgelopen zaterdag-
avond in de Bonbonniërezaal van
de Stadsschouwburg in Maastricht.
De gedramatiseerde balletvoorstel-
ling 'Violetta en Alfredo', met mede-
werking van ruim 200 leerlingen
van Impuls, met als speciale gasten
Karin Schnabel en Fred Berlips,
eerste solisten van 'Het Nationaal
Ballet', ging in première.
Klokslag zeven uur-rende een groep
kleine Bumble Bees (hommels) het
podium op om het spits af te bijten.
Een 'oh' klinkt door de zaal. 'Daar,
tweede van links dat is ze!' laat een
trotse moeder zich duidelijk hoor-
baar ontvallen. Ontroerend is het te
zien hoe een van de hommeltjes
over haar eigen voeten struikelt om
vervolgens, alsof er niets aan de
hand is, weer vrolijk verder te dan-
sen.
Het eerste bedrijf, waarin Alfredo
Germont zijn hartstochtelijke liefde
aan de zieke Violetta Valérie be-
kent, volgt.
Dans, toneel en muziek zijn afge-
stemd op thema's van de opera La
Traviata van Verdi. Liefde, drama,
komedie en tragedie spelen een rol
in het geheel.
In het tweede bedrijf dwingt de va-
der van Alfredo, Violetta zijn zoon
te verlaten. Bodyworkers, leerlin-
gen jazzballeten leerlingenklassiek
ballet tonen hun kunnen op dansge-
bied.
La Sylphide, uitgevoerd door Karin
Schnabel, Fred Berlips en zes leer-
lingen van Impuls maakt grote in-
druk op de mensen in de zaal.
Na de pauze laten de jazztieners,
half gevorderdenen de jazz, half ge-

vorderden op muziek van Jalj
Jackson en JamesBrown de danst
'Yes, we no' en 'We look good' iA
De choreografie van deze danseiij
in handen van Gitte van Polanen'
dit bedrijf beledigt Alfredo zijn i
liefde temidden van een aantal &.
ten op een groot feest in Pafll
Waarna het vierde en laatste bed?
volgt. De doodzieke Violetta kw~if
langzaam weg. Plotseling verschil
Alfredo, maar helaas te laat... VioJ'ta wordt in een 'schitterende' afsl'
ting, waarin de 200 leerlingen VI
Impuls en alle andere medewerk^op het podium verschijnen, naarl1
hemelrijk verwezen.
Na afloop spraken wij in deRedo"
met dezusjes Nina en Imca deB^
twee leerlingen van Impuls. „Va
avond is het goed gegaan," laat'
oudste weten. „En nu morgen "j
twee voorstellingen." Nina is ■"helemaal tevreden, maar voor h*
was het dan ook de eerste keer <»
zij aan een uitvoering in de schou]
burg deelnam. „Ik was zeuwacW1
het was de première. Zon volle z8
en zoveel mensen dienaar jekijk*
We hebben hier hard voor gewej'
de laatste drie maanden wel dl
keer per week geoefend. Ik &
moe."
De grote vedetten Karin SchnaD
en Fred Berlips delen handteken*
gen uit aan de kinderen en mei*
dat ze bewondering hebben v*
Bernadet Schouten (zakelijk lel'
ster van Impuls) en Ivo van Me£'
(toneelregisseur) die deze grotePr
duktie hebben opgezet. „Vooral'
keuze van het centrale thema .
Traviata getuigt van de nodU
moed. Het is niet eenvoudig a
klassiek ballet en moderne d&
goed op elkaar af te stemmen. Ze"
als jerekening moet houden met!
vaardigheid van een groot aail'
leerlingen van verschillende
veau's. Onze deelname aan diti
beuren moet je vooral zien als 'mulans de professionele dans in 1
zuiden te bevorderen," aldus Kaf

Monique cort(

recept
Röstirondjes met
wortel en prei
Benodigdheden van dit bijgerecht
voor 4 personen: 750 g vastkokende
aardappelen, 200 g worteltjes, 100 g
in ringen gesneden prei, V2tl papri-
kapoeder, peper/zout, 3 el olie.

Boen de aardappelen goed schoon
en kook ze 10 minuten in weinig wa-

ter met snufje zout halfgaar. Laat ze
bij voorkeur een nacht afkoelen. Pel
ze devolgende dag en rasp ze op een
grove rasp. Maak worteltjes schoon
en rasp ook deze grof. Meng gerasp-
te aardappel, wortel, prei, paprika-
poeder en wat peper door elkaar.
Verhit 1 eetlepel olie. Schep met
tussenpozen en op regelmatige af-
stand van elkaar enkele lepels
mengsel in de pan. Druk rondjes
iets plat en bak onderkant goud-

bruin. Keer de rösti's om en bak ook
de andere kant bruin. Houd ze daar-
na op bakplaat in een op 150°C-
stand 2 - voorverwarmde oven
warm. Bak de rest tot het beslag op
is.

TIP: Serveer hierbij bijvoorbeeld
reepjes kip in champignon-room-
saus en haricots-verts.

huub meijer

Oplossing van gisteren
MAHARADJA
0 0 ï
T-SPORT-L
E-lEDER-A
TEEN-MALS
-ER- WE"
KRAT-BASK
E-ARGON-E
L-DIEET-P
I i 1
MEDITATIE

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. gebrek; 4. behendigheid;
8. opdracht; 9. deel van de voet; 11. recla-
melicht; 13. eerstvolgende (afk.); 14. in
oprichting (afk.); 15. bloeiwijze; 17. vloei-
stof; 19. slot; 21. stad in Duitsland; 22.
land in Europa.

Verticaal: 1. meerstemmig koorgeza^
zwemvogel; 3. hoog bouwwerk; 4. >\jj
hefboom; 5. aardenvaas; 6. Japanse
7. vissersvaartuig; 10. lof, hulde; 12^jesschaap; 15. signaal; 16. vreemde.
17. lofdicht; 18. soort hert; 20. org*a'
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Werkgevers moeten bewijzen dat er geen ander werk is

Strengere ontslagwet
arbeidsongeschikten

II
l'an onze parlementaire redactie
TO HAAG Minister DeJtes (Sociale Zaken) wil met
c Sang van 1 januari een nieu-
i* regeling invoeren voor de
t'handeling van ontslagaan-
'&gen van werkgevers voor! deeltelijk arbeidsonge-J Hikte werknemers. Met in-
jlg van volgend jaar moeten

aannemelijk ma-
■ dat betrokkene niet meer

' de huidige funktie kan blij-
ft werken en er in het bedrijf
'k geen ander werk voor deI is.

'Vries wil zijn voornemen vervat-I ' in een nieuw Ontslagbesluit., 1 nieuwe besluit moet er komen
'met ingang van volgend jaar de
''eidsvoorziening niet meer alleen
*r Sociale Zaken wordt verzorgd,
"Sr een taak wordt van overheid,

en vakbonden samen,
'ervoor komt er een Centraal Be-
\ 'Ur Arbeidsvoorziening (CBA),

J daaronder per regio regionale
«turen (RBA's). Het is nu de be-uling deRBA's met ontslagtaken

"[belasten. Daartoe moeten zij een

" Jjjtal regels voor ontslagaanvragen

' pi hanteren.

Ingekeerd
P nieuwe Ontslagbesluit is gelijk

! * het huidige. Alleen op het punt
I "* de ontslagaanvragen voor ge-
I jltelijk arbeidsongeschikten
ïkthet af van de huidigeregeling.

!'
nu toe moet de werknemer zelf

nen dat de werkgever ander,
nd werk voor hem of haar
Dat wordt nu omgekeerd. De

;ever moet aannemelijk ma-
at dat andere werk er niet is,
at een ontslagvergunning

: verleend. Bovendien wordt
'oor het arbeidsbureau ver-
om advies over een ontslag-

age voor een gedeeltelijk ar-
ongeschikte in te winnen bij
emeenschappelijke Medische
t (GMD).

nieuwe opzet hoeft dewerkge-
le een gedeeltelijk arbeidson-
ikte wil ontslaan overigens
'bewijzen' op tafel te leggen.
r 'aannemelijk maken' wordt
/erleg van gegevens verstaan,
vordt echt geen rechtzaak", al-
an betrokkene.

VS en EG gaan
praten overandbouwgeschil

fIL^SSEL - De Amerikaanse mi-
li|f^r van Landbouw, Clayton
"')% en e Europese landbouw-iL^issaris Ray MacSharry zullen
ÜTar vrijdag in Brussel ontmoeten

poging de landbouwgeschil-
°P te lossen.

Kf'ïtmoeting vindt plaats, omdat
6 handelsblokken geen zin in

'kc°nflict hebben dat zou kunnen
j in handelsoorlogen en: in

' wKader van de GATT kan dwars-
zo liet een woordvoerder. 'MacSharry gisteren weten.

Topambtenaren:
sociaal stelsel

drastisch innerken
WAAG - Werkgroepen van'ibtenaren zijn in grote lijnen, met voorstellen die het drei-. fniljardentekort van de over-'n 1994 (tussen de 11 en 16 mil-

"julden) moeten opvangen. Het
Vergaande voorstel is het om-

|'n van het sociale zekerheids-
t Qhi tot een 'ministelsel', zoals de

J *Igse hoogleraar De Kam al ja-

'Pleit, en dat ook als zodanig in
S^^btelijke stuk wordt ge-

i \ x i, '' n stelsel garandeert de over-
-8 1 meer dan het bestaansmi-

en moeten burgers die meer

JJL

willen zichzelf verzekeren. Structu-
reel kan invoering van een 'mi-
nistelsel' meer dan zes miljard gul-
den opleveren.

Eind deze, maar mogelijk ook pas
volgende week zal de CEC, de zware
commissie van topambtenaren die
het kabinet adviseert, met een de-
fintief rapport met voorstellen ko-
men. Tijdens en na de kerstdagen
kunnen de ministers het pakket
doorwerken, waarna in januarikno-
pen moeten worden doorgehakt
voor de 'tussenbalans.

Op het terrein van de sociale zeker-

heid zijn ook minder vergaande mo-
gelijheden om tot besparingen te
komen opgenomen, die vrijwel alle-
maal al in discussies zijn geweest.

Zo leggen de topambtenaren het
idee van de werkgevers op tafel om
het aantal 'klassen' in deWAO (mate
waarin men arbeidsongeschikt is)
tot drie te beperken. Ook het stellen
van voorwaarden aan toegang tot de
WAO (bij voorbeeld alleen bij be-
roepsongevallen) en het afbouwen
van de de regeling tot bijstandsni-
veau worden genoemd.

Bovendien leggen de ambtenaren
de mogelijkheid op tafel om ingre-
pen niet alleen tot 'nieuwe gevallen'
te beperken, wat aanzienlijke be-
sparingen (tot vijfmiljard gulden in
de WAO) kan opleveren. In de ziek-
tewet zou de eerste dag in minde-
ring kunnen worden gebracht op
vakantie- of atv-dagen. Werkgevers
zouden uitkeringen niet langer bo-
venwettelijke meer mogen aanvul-
len of zelfs de gehele eerste ziekte-
week voor hun rekening moeten ne-
men.

binnen/buitenland

Stekelenburg hekelt voorstel Ruiling

'Hogere inkomens en
bedrijven aanpakken'

lERSFOORT - Het kabinet moet
hogere inkomens en het bedrijfs-
-6n fiscaal aanpakken om de te-
ivallende inkomsten te compen-
fcn. Daarmee is volgens FNV-
>rzitter J. Stekelenburg zon ze-
l miljard gulden te verdienen,
ïkelenburg deed zijn voorstellen
teren in Amersfoort op het FNV-
igres over medezeggenschap.

keerde zich tegen de 'a-sociale
lenksels' van het NCW om onder
-r de koppeling tussen lonen en
teringen en de collectieve en
rktsector af te schaffen.

Bezuinigingen zijn noodzakelijk,
maar de 17 miljard die het NCW
voorstelt is 'echt overdreven. Om te
bezuinigen is het beter maatregelen
van de Oort-operatie terug te draai-
en, zoals de met 2,5 miljard gulden

teruglopende inkomstenbelasting.
Het afschaffen van de inflatiecor-
rectie voor hogere inkomens levert
2 miljard op. Ook zou het kabinet
moeten overwegen de vennoot-
schapsbelasting voor bedrijven te

verhogen. Deze maatregel zal zeker
een, maar misschien zelfs drie mil-
jard minder opbrengen.

Het beperken van de hypotheekren-
te-aftrek tot 250.000 gulden en het
afschaffen van de rente-aftrek voor
consumptieve leningen valt ook te
overwegen. De afzet van aardgas le-
vert meer geld op dan was voorzien.

Shell en Esso zullen 'ettelijke mil-
jarden' meer winst maken. Het
openbreken van het herenakkoord
met Shell en Esso kan de staat vol-
gens Stekelenburg zeker een paar
miljard opleveren.

Socialisten
op winst in

.Servië
BELGRADO - De socialistische
partij van de Servische president
Slobodan Milosevic lijkt op een gro-
te overwinning in de Servische par-
lementsverkiezingen af te steven.Milosevic zelf lijkt zo goed als zeker
opnieuw tot president van Servië te
worden gekozen. Dat hebben ver-
kiezingsfunctionarissen gisteren
bekendgemaakt.

De eerste stembusresultaten makenvolgens de functionarissen duide-
lijk dat Milosevic bij de presidents-
verkiezingen op zon 66 procent van
de stemmen kan rekenen. De socia-
listische partij, voorheen de com-
munisten, zouden op voorsprong
staan bij de parlementsverkiezin-
gen.
De oppositie meldde gisteren naeigen onderzoek dat na telling van
de stemmen in 165 van de 250 kies-
districten de socialisten 85 parle-
mentszetels hebben gewonnen. Mi-
losevic zou een overweldigende
overwinning behalen op Vuk Dras-
kovic, kandidaat namens de opposi-
tionele Servische Vernieuwingsbe-
weging (SPO).

Organisaties
doen niet mee

aan voedselhulp
DEN HAAG - De hulporganisaties
Novib, Memisa, Tear Fund en Terre
des Hommes hebben besloten niet
mee te doen aan de landelijke actie
voor voedselhulp aan de Sovjet-
unie. Dat blijkt uit een brief van de
gezamenlijke hulporganisaties, die
gisteren aan voorzitter Braks van
het comité van aanbeveling voor de
voedselhulp is gestuurd.
Directeur F. Wijsen van de Stich-
ting Mensen in Nood, die voorzitter
van het overlegorgaan van de geza-
menlijke hulporganisaties in Neder-
land is, heeft dat gisteren meege-
deeld. Volgens Wijsen zijn de vier
organisaties tot de conclusie geko-
men dat de voedselhulpactie voor
de Sovjetunie wel sympathiek is,
maar niet past in hun doelstellingen
of mogelijkheden.
Overigens is 'het kwartje van
Pronk' bij Groen Links gisteren
slecht gevallen. Hel»kabinet besloot
vrijdag dat het ministerie voor Ont-
wikkelingssamenwerking op iedere
gulden, die de inzamelingsactie
voor voedselhulp voor de Sovjet-
unie oplevert, een kwartje zal bijleg-
gen.

WEU-overleg
na 15 januari

PARIJS - De ministers van Buiten-
landse Zaken en van Defensie van
de Westeuropese Unie(WEU) zullen
pas na het verstrijken van het ulti-
matum tegen Irak, dat de Veilig-
heidsraad van de Verenigde Naties
op 15 januari heeft bepaald, op-
nieuw bijeenkomen.
Minister Van den Broek (Buiten-
landse Zaken) had voorgesteld om
een datum vóór 15 januariaf te spre-
ken. Van een bijeenkomst zou extra
druk op de Iraakse president Sad-
dam Hoessein zijn uitgegaan.

Walesa

vreden boeren), maar die woog in genen dele op tegen de winst
van Walesa. Die wist zich verzekerd van steun uit vrijwel alle poli-
tieke en maatschappelijke organisaties in het land. Bovendien had
de invloedrijkekatholieke kerk zich nadrukkelijk achter de vroegere
vakbondsleider geschaard.

Dat de Poolse-Canadese multimiljonair Tyminski veertien dagen
geleden nog dacht zijn slag te kunnen slaan, getuigde van zelf-.
overschatting. Natuurlijk kon het niet zo zijn dat deze, na jarenlan-
ge afwezigheid naar Polen teruggekeerde zakenman, die part
noch deel heeft gehad aan de opkomst van Solidariteit en het
baanbrekende werk van dit vakverbond, uiteindelijk met de eer
zou gaan strijken, zonder daartoevooraf enige inspanning van so-
lidaire aard te hebben geleverd.

De broze democratie in Polen staat met Walesa als staathoofd een
aantal uitdagingen te wachten. De man die de laatste maanden
door zijn over-ambitieuze opstelling een scheuring in zijn vakbond
riskeerde, heeft de natie hoop gegeven door haar een constructie-
ve toekomstvisie voor te houden. Maar feit is dat Walesa als presi-
dent aantreedt op een moment dat de werkloosheid in het land
zorgwekkend toeneemt en de koopkracht daalt.Aan zijn optimisti-
sche beschouwingen heeft de gekozen president nog geen enkel
concreet plan toegevoegd. Het is vooralsnog bij beloften geble-
ven.

Walesa's naam alleen vormt geen garantie voor politieke stabiliteit
en economische progressie. Daden zijn gevraagd. Maar hebben
de Polen ook maar enige notie van de pijn waarmee de noodzake-
lijke overgang van de verstikkende planeconomie naar de veel
meer belovende vrije-markteconomie gepaard gaat? En van de
kolossale inspanningen die zij zich zullen moeten getroosten om
het gewenste doel te bereiken? Het gaat hierbij om een ontwikke-
lingsproces dat gedoemd is te mislukken, als niet alle sectoren van
de samenleving er hun overtuiging en kracht inleggen. Een natio-
nale testcase dus, waarvan hetwelslagen ook wordt bepaald door
de mate waarin het Westen deze jonge democratie in het post-
communistische tijdperk bij haar 'herinrichting' te hulp komt.

F.S.
V J

Lech Walesa wordt presi-
dent van Polen. Het lag voor
de hand dat de rondborsti-
ge houwdegen, oprichter
van Solidariteit, in de twee-
de ronde van de verkiezin-
gen zijn slag zou slaan. Ri-
vaal Stanislaw Tyminski
kreeg weliswaar nog opval-
lend veel adhesie vanuit de
agrarische sector (van onte-

punt uit
" Geland
Met een landing van een So-
joez-ruimtevaartuig in de step-
pen van de Aziatische Sovjet-
republiek Kazakstan is gisteren
een eind gekomen aan de eerste
gezamenlijk Sovjet-Japanse
ruimtevlucht. Het persbureau
Tass meldde dat na een acht-
daagse reis de Japanse journa-
list Tojehiro Akiyama samen
met de Sovjet-kosmonauten
Gennadi Manakov en Gennadi

■ Streljakov in hun Sojoez TM-10
ruimteschip behouden op aar-
de waren teruggekeerd. De 48-
-jarige Akiyama maakte in de
ruimte uitzendingen voor de
Japanse tv-maatschappij TBS,
dievoor de reis ruim 20 miljoen
gulden heeft betaald.

" Goedkoper
De organisatie van zelfstandige
oliehandelaren (NOVOK) heeft
de adviesprijzen voor benzines,
diesel, huisbrandolie en petro-
leum opnieuw verlaagd. Met in-
gang van morgen worden ben-
zine en petroleum drie en diesel
en huisbrandolie een cent per
liter goedkoper. De prijsverla-
gingen zijn het gevolg van de
door de Golfcrisis steeds veran-
derende prijzen op de interna-
tionale oliemarkt.

" EG-top
De Europese topconferentie
die komende vrijdag in Rome
begint kan flink in de war lopen
als de Europese ambtenaren
hun stakingsdreiging waarma-
ken. Die ambtenaren willen een
forse salarisverhoging; zij wil-
len hun salarissen met 7,7 pro-
cent de hoogte in zien gaan,
hetgeen hun netto 3,5 procent
zou opleveren. De ruim 20.000
Europese ambtenaren hebben
gedreigd met een staking als ze
hun zin niet krijgen.

" Intensive-care
D66 wil van staatssecretaris Si-
mons van Volksgezondheid
weten hoeveel zieken en ge-
wonden dit jaar niet op de in-
tensive-care van de ziekenhui-
zen in Noord-Holland terecht
konden wegens overvolle be-
zetting van die afdelingen. De
fractie in de Tweede Kamer
vraagt ook of de situatie in deze
provincie representatief is voor
het gehele land.

" Waarschuwing
De gynaecoloog prof. dr. AA.
Haspels vindt dat het verplicht
moet worden op etiketten van
"alcoholhoudende dranken te
waarschuwen tegen het gevaar
van alcohol tijdens de zwanger-
schap. Volgens Haspels, die
deze week afscheid neemt als
hoogleraar aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht, wijzen artsen er
nog steeds onvoldoende op dat
het consumeren van alcohol tij-
dens de zwangerschap kan lei-
den tot ernstige beschadigin-
gen van het ongeboren kind.

Onvrede met uitreiking Nobelprijs voor vrede

(ADVERTENTIE)

! neen 4 j#f%j#r*
1 nu een wereldnaam: >

I OPTICIENS I
1 FE E STAAN BIEDING >

Twee brillen halen, één betalen.
I Tegen inleveringvan deze bon! (Geldig t/m 9 februari 1991) '"De gratis tweede bril is bestemd "In degratis bril gaan normale,

voor dezelfde persoon die ook de blanke glazen in dezelfde sterkte
eerste (betaalde) bril gaat dragen als in de eerste (betaalde) bril

" Het montuurvan de bril die u wel Wilt u meer (variabel, ontspiegeld,
betaalt, mag niet goedkoper zijn anti-kras,kleur,enz.)dan geldt een
dan f 100.- toeslag.

\\i «Hetmontuur van de gratis bril " Geen andere kortingen te zelfder\J komt uit de kollektie monturen tijd.
met het rode driehoekje. " Op beide brillen 1 jaar garantie

q\) De adressen vindt vin deGouden Gids onderBrilmij (rubriek opticiens).

Heerlen "Beek "Maastricht "Sittard s

" „Wat is vrede?", zo vragen
zich in Moskou demonstran-
ten tegen de uitreiking giste-
ren van de Nobelprijs voor
de vrede aan Michail Gor-
batsjov af. Ze beschuldigen
de Sovjetleider ervan het le-
ger te hebben ingezet tijdens
de diverse etnische opstan-
den in de afgelopen jaren.

Gorbatsjov was overigens
niet in Oslo aanwezig om de
prijs zelf in ontvangst te ne-
men, vanwege de economi-
sche en politieke problemen
in zijn land.Hij lietzich ver-
vangen door onderminister
van Buitenlandse Zaken
Anatoli Kovaljov, die na-
mens de president zei dat de
wereld nog steeds wordt be-
dreigd door totalitarisme en
agressie.

Gorbatsjov zelf deed giste-
ren in een rede tot het Cen-
traal Comité een felle aan-
val op separatisten, die hij
het grootste kwaad van de
Sovjetunie noemde. „Het ex-
treme nationalisme, het
aanzetten tot etnische ani-
mositeit is het grootste ge-
vaar in de Sovjetunie."

(ADVERTENTIE)

Schoonbrood - Portret van
een erg goedreisbureaus^

Schoonbrood heeft al 30 jaareen tisch aanbod van vakantiemogelijkheden
zeer goede naam in heel Limburg. Een kunnen bieden. Dat komt omdat wij

naam in het organiseren en boeken van werken met Galileo, het modernste
vakanties en zakenreizen... Dat komt, reserveringssysteem ter wereld.

omdat wij gewoon vreselijk aardige
medewerkers hebben, die u zeer vak- Dat komt omdat Schoonbrood er gewoon

kundig adviseren. Dat komt omdat wij plezier in heeft om uw zakenreis of
alle gerenommeerde touroperators vakantie perfect teregelen,

vertegenwoordigen, zodat wij een gigan- Omdat wij met hart en ziel reisbureau zijn!

SI UW REISPLEZIER, AL 30 JAARONS VAK!

I REIS- EN PASSAGEBUREAU
SCHOONBROOD B.V.

Stationsplein 18, Maastricht, Telefoon 043-213972, Telefax 043-212759.

(ADVERTENTIE)

PANAMA
De Guaymi-indianen

' COSTA RICA
De vakbond van plantagearbeiders

COLOMBIA
De mensenrechten-organisaties

CHILI
De vrouwen in de sloppenwijken

MEXICO
De christelijke basisgroepen

' . PARAGUAY
De beweging van landlozen
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Hutspot
Lobbes, een 33-jarige employé
van een baggerbedrijf uit Gorin-
chem, kreeg nog gelijk ook. In-
derdaad stond dominee Wouters
op de nationale luchthaven te
wachten. Samen met nog een
vyftigtal familieleden. Even, heel
eventjes maar, was er toen spra-
ke van enige emotie. Maar die
was al weer zo goed als weg-
geëbd toen Paul Zegwaard en
Mano Punte tijdens de officiële
persconferentie braaf verklaar-
den dat ze van 'een nachtmerrie
in een droom' waren beland en

dat ze nu vooral trek hadden in
een 'echte ouderwetse Neder-
landse hutspot, het liefst een
paar dagen achter elkaar. Zeg-
waard, eerder die avond in het
vliegtuig: „Het eten in Bagdad
was niet zo best."
Maar honger had niemand gele-
den. Lobbes nuchter: „Dat hoef-
de natuurlijk ook niet. We had-
den toch dollars? Voor dollars is
in Irak nog altijd heel veel te
koop. We hebben het helemaal
niet zo slecht gehad. Elke keer
als ik het woord gijzelaarhoorde,
moest ik lachen. Hou toch op,
zeg. We waren toch geen gijze-
laars? Dat heeft de pers ervan ge-
maakt. En de politici. En, dat
moet ik toegeven, wij zelf ook
wel.

Die Siego Wouters, ja sorry hoor,
maar die was natuurlijk hele-
maal geflipt. Misschien datje het
hem niet eens zo kwalijk mag ne-
men. Jonge knul, zon vader,
komt opeens in die shit terecht.
Die heeft dat even niet kunnen
verwerken. Maar van zon gestu-
deerd iemand mag je toch wel
verwachten dat-ie niet van die
klinkklare onzin uitkraamt als
hij heeft uitgekraamd, toen hijna
zijn vrijlating terugkwam in Am-
sterdam."

Was er dan geen tweespalt in de
groep gijzelaars? En geen door
angst gevoed drankprobleem?
Lobbes: „Absolute nonsens. In
het begin hebben Pieter van Tiel
en Paul Zegwaard wat al teveel
op persoonlijke titel de media te

woord gestaan. Ze zeiden dingen
voor de televisie waarmee we het
als groep niet altijd eens waren.
Dat hebben we ze toen op een ge-
geven moment gewoon gezegd
en het was gelijk over ook. Maar
dat noem ik geen tweespalt. Dat
is gewoon wat plooitjes glad
strijken. En wat dat drankpro-
bleem betreft... Ja zeg, zo lust ik
er nog wel een. Normaal drink ik
twee potjes bier na mijn werk; nu
had ik de hele dag niets te doen
en dronk ik er vijf. En zo ging het
met de anderen ook. Maar noem
jij dat zuipen dan? Laat me niet
lachen."

" Mario Punte (bij
hereniging met moeder Nel).
„Trek in een echte,
ouderwetse Nederlandse
hutspot..."

'Geblameerd'
En de angst? Paul Zegwaard: „Ik
moet toegeven, ik ben bang ge-
weest. Maar alleen in Koeweit.
Toen ik eenmaal in Bagdad zat,
was het over. Daarna ben ik al-
leen nog maar boos geweest. Wat
hebben we ons als land op een
ongelooflijk knullige wijze ge-
blameerd. Niemand deed wat, de
regering voorop. De koningin die
in de troonrede zegt dat haar ge-
dachten naar ons uitgaan, en dan
verder voor altijd haar mond
houdt... Van den Broek met dat
bleke gezicht en die bleke tek-
sten waar je nooit ene moer aan
had... Dat nou eens niemand ge-
woon zn mouwen had opge-
stroopt en tegen Saddam Hoes-
sein had geroepen: hier heb jij
een paar ton melkpoeder, laat jij
die lui van ons vrij."

Maar er bestond toch zoiets als
een door deVerenigde Naties op-
gelegde boycot? Lobbes ver-
veeld: „Laat me niet lachen. We
noemen ons toch zo graag een
volk van slimme kooplieden?
Als er een moment is geweestom
te tonen dat we dat inderdaad
zijn, dan was datnu wel. Maar ze

hebben alleen maar gehoorzaam
naar Bush geluisterd. Ja meneer
Bush, nee meneer Bush, zoals u
wilt meneer Bush... Halfbakken
gedoe. Stumpers zijn het, alle-
maal. Ja, ze hebben ons een pak-
ket gestuurd met daarin instruc-
ties voor psychologische nazorg.
Gottegot, wat hebben we gela-
chen allemaal. Toen we uitgela-
chen waren, hebben we de boel
in de fik gestoken."

Niet bevreesd dat er emoties on-
derdrukt zijn en er later alsnog
uit zullen komen? Lobbes op-
recht verbaasd: „Er is toch niks
emotioneels gebeurd? Luister,
de eerste de beste ochtend, op
die tweede augustus, komen die
Irakezen mijn werk opstormen.
Of ik maar even met mijn bek
plat in het zand wilde gaan lig-
gen. Dat heb ik gedaan. Maar ik
zweer het: ik heb geen moment
in angst gezeten. Ik heb in Liba-
non gediend en ik heb zelf met
zon machinegeweer rondgelo-
pen. Dus ik weet wat er in die lui
omgaat. Hetzelfde ongeveer als
bij mij, denk ik zomaar. Nou, dan
hoefje toch niet bang te zijn? Ze
schieten echt niet hoor. Ja, in de
lucht om indruk te maken. Maar
daar kijk ik heus niet van op.
Moet je Boering maar eens vra-
gen. Die schopte een paar Irake-
zen gewoon zn kamer uit. Prima.
Dat is precies de manier waarop
je ze moet aanpakken."

'Doctor Najib' houdt het
voor gezien in Kaboel

Van de redactie buitenland

HEERLEN -Wanhopig is
de Afghaanse president Na-
jiboellah op zoek naar mo-
gelijkheden zijn hachje te
redden. Van diverse kanten
onder druk gezet, beseft hij
dat de tijd dringt. Vandaar

zijn verrassende aanbod om
in Kaboel plaats te maken
voor de in ballingschap le-
vende Afghaanse koning,
Zahir Shah.

Najiboellah zou zijn aanbod eind
november in Genève hebben ge-
daan tijdens geheim overleg met
de monarch en met leden van de
gematigde tak van het Afghaan-
se verzet, zo meldt de correspon-
dent van The Independent in de
Pakistaanse hoofdstad Islama-
bad. In het voorstel van de presi-
dent moet Zahir Shah een over-
gangsregering leiden, met daarin
vertegenwoordigers van alle
strijdende partijen. Deze rege-
ring moet met hulp van de Ver-
enigde Naties zorgdragen voor
vrije algemene verkiezingen om
zo een einde te maken aan een
burgeroorlog die het land al
twaalf jaar in zijn greep houdt.

Het net begint zich te sluiten, be-
seft het voormalige hoofd van de
gevreesde Afghaanse geheime

politie. Najiboellah heeft aan zijn
voorstel dan ook de nodigevoor-
waarden verbonden. Hij eist een
vrije aftocht voor zichzelf en zijn
naaste medewerkers en staat op
een keiharde garantie dat het Af-
ghaanse leger intact blijft en niet
ten prooi valt aan grootscheepse
zuiveringen en vervolgingen.

Dat het gezin van 'Doctor Najib',
zoals hij zichzelfhet liefst noemt,
zich al in New Delhi bevindt, is
een teken dat het de president
ernst moet zijn met zijn voorstel
voor een snelle machtswisseling
in Kaboel.

Er is een aantal redenen te be-
denken waarom Najiboellah nü
met zijn aanbod is gekomen. De
frustraties binnen het Afghaanse
leger, dat niet in staat blijkt zich
krachtig te verweren tegen de
aanvallen van de rebellen,
groeien met de dag. Dat heeft al-
les te maken met de belabberde
economische situatie in de Sov-
jetunie waardoor de onontbeer-
lijke leveringvan olie, voedsel en

reserve-onderdelen danig begint
te stagneren.
Om te voorkomen dat de onte-
vredenheid leidt tot een herha-
ling van een couppoging zoals
die dit voorjaar plaatsvond, is
Najiboellah de laatste tijd druk
bezig geweest ontevreden hoge

militairen op tijdelijke posten te
laten rouleren. Zijn poging door
middel van een deal met de in
1973 verjaagde koning en gema-
tigde rebellen uit Afghanistan te
ontsnappen, heeft ongetwijfeld
ook te maken met het pact dat
twee fundamentalistische ver-
zetsleiders eind oktober sloten.
Hekmatyar en de meer gematig-
de Masoud, zo lang eikaars aarts-
vijanden, begroeven in Pakistan
de strijdbijl. Ze kwamen overeen
voortaan door middel van een
gezamenlijke strategie de vijand
in Kaboel te bestrijden. Hoewel
de effectiviteit van deze samen-
werking nog moet worden afge-
wacht, is het Najiboellah duide-
lijk dat de eenheid binnen het
fundamentalistische verzet nu
groter is dan ooit tevoren.

" PRESIDENT
NAJIBOELLAH

deal met verjaagde koning

Kaketoe
Wat niet wil zeggen dat genoem-
de Frans 'Pa' Boering niet af en
toe in de rats had gezeten. „Toch
wel," verklapte deal ruim elf jaar

in Koeweit wonende Fries, zijn
in een boodschappentas meege-
voerde kaketoe Snoepie stre-
lend, „toch wel. Arabieren zijn
namelijk nogal onberekenbaar.
Ik heb steeds gezegd: ik haal pas
opgelucht adem als ik ergens in
Europa op een vliegveld sta. Niet
eerder. Zelfs toen we vandaag in
het vliegtuig van Iraqi Airways
zaten, hield ik er rekening mee
dat we nog terug konden keren
naar Bagdad. Ze zijn tot alles in
staat. Ja toch? Zeker als je zon
regering hebt als wij. Zon Van
Voorst tot Voorst of hoe die man
ook mag heten, die dan op het al-
lerverkeerdste moment dat je
maar kunt bedenken, roept dat
Nederland best bereid is extra
troepen te sturen. Wat een Jan...
Nou ja, laat ik maar stoppen.
Over die hopelozetoestanden wil
ik van nu afaan niks meerkwijt."
Chris Lobbes evenmin. „Het is
voorbij. Even een paar dagen
rust en dan maar weer eens kij-
ken waar de baas me in januari
naar toe zal sturen. Of ik ooit nog
eens terug ga naar het Midden-
Oosten? Ja, natuurlijk. Waarom
niet. Dacht je dat je in Afrika
minder risico loopt? Voor moe-
ders is het wel eens rot. Die was
net veertien dagen met de twee
kinderen bij me, toen de Irake-
zen kwamen. Vervelend. Ben je
net een beetje gesettled, moet je
weer weg. Maar we hebben er
geen drama van gemaakt. Ik ben
een tijdje weggeweesten kom na
vier maanden weer thuis. Niks
bijzonders. Dat gebeurt zo vaak
in ons vak."

rob van den dobbel-
steen

achtergrond

opinie
Massieve kritiek ex-gijzelaars op beleid van regering

Van een nachtmerrie
in een droom beland'
SCHIPHOL - In het vlieg-
tuig van Iraqi Airways dat
hen van Bagdad naar Rome
bracht, namen ze toch nog
even wraak, de gijzelaars.
Paul Zegwaard: „We zijn
met zn allen achter elkaar
naar de plee gegaan en heb-
ben op een verschrikkelijke
manier naast de pot staan te
piesen. Dat is me een bende
geworden... Verschrikke-
lijk. En nou zullen er best
mensen zijn, die dat een
heel kinderachtige reactie
vinden, maar daar heb ik
maar een antwoord op: het
moest effies. We zijn al die
maanden zo machteloos ge-
weest, ze hebben ons zo ge-
kleineerd. Zelfs op het
vliegveld, toen we al wisten
dat we naar huis mochten,
hebben ze ons nog op alle
mogelijke manieren dwars
gezeten. Van tien uur 's och-
tends tot kwart voor acht 's
avonds. Pesten, pesten, pes-
ten."
Of met dat opzettelijk naast de
pot piesen niet alleen de agressie
maar ook de grootste vreugde
was geloosd, viel moeilijk in te
schatten. Maar in de Prins Johan
Friso van Martinair, die de der-
tien vrijgelaten zondagavond
laat in Rome oppikte, was van
een echte jubelstemming niet
echt sprake. Om zeven minuten
over twee gisterochtend, vlak
voordat captain Harm Wondaal
de Boeing 767 op Schiphol aan
de grond zette, tuimelden er kort
achter elkaar een paar yells door
de grote machine. „Hiep hoi,
voor Martinair" of zoiets. Maar
verder..? Chris Lobbes zuch-
tend: „Het is allemaal zo opge-
klopt, joh.Wat is er nou helemaal
gebeurd?"

Had Hare Majesteits Ambassa-
deur te Rome, de heer P.H. Hou-
ben, zich dan voor niets met een
fles champagne uit een heel
groot jaar door de plensende re-
gen naar het Romeinse vliegveld
Leonardo da Vinci gerept om
daar iedereen die in zijn omge-
ving kwam een roemer te offre-
ren? En was er onder leiding van
woordvoerder mr. Frank Robert
de Bruin dan voor niks zon uit-
gebreide delegatie van het minis-
terie van buitenlandse zaken
naar Rome gevlogenom reeds al-
daar de helden de hand te druk-
ken? Chris Lobbes weer: „Daar
word ik nou gek van hè. Alles
wat ze verkeerd konden doen,
hebben ze verkeerd gedaan en je
zal zien, straks staat die omge-
bouwde tuinkabouter op Schip-
hol ook weer naar ons te wui-
ven."

Verzet
Het verzet zal ongetwijfeld nieu-
we moed hebben geput uit de
verovering van de provincie-
hoofdstad Tarin Kot in oktober.
Het was de eerste grote stad die
Najiboellah moest prijsgeven
sinds het Sovjet-leger zich in fe-
bruari 1989 terugtrok uit Afgha-
nistan. Dat de fundamentalische
rebellen in Tarin Kot meer dan
tweehonderd regeringssoldaten
afslachtten, die zich al hadden
overgegeven, zal de druk van het
leger op Najiboellah, om een
bijltjesdag te voorkomen, alleen
maar hebben vergroot.

" Kosto
Onze staatssecretaris van Justi-
tie Kosto (hoe kon hij ooit staats-
secretaris worden!) is boos op de
Duitsers. Waarschijnlijk is de
heer Kosto alleen maar ver-
schrikkelijk jaloers om het sim-
pele feit dat de Duitsers wel in
staat waren om een zestal crimi-
nelen te ontmaskeren, waartoe
Kosto, rijdend op zijn principe-
paard, geen mogelijkheden zag.

Het lijkter wel op, dat Nederlan-
ders liever sterven, dan hun prin-
cipes overboord te zetten. Zie het
geharrewar rond de Irak-gijze-
laars. Vrijwel alle gijzelaars zijn
vrijgelaten, maar de Nederlan-
ders mogen straks, dank zij onze
principes het, en misschien ook
wel hun, licht uitdoen. Kennelijk
is het gezegde 'Nood breekt wet'
nooit begrepen. Wij moeten
dankbaar zijn en niet boos, zoals
de heer Kosto, dat er anderen
zijn die wel initiatieven nemen
om desnoods met ongeoorloofde
middelen misdadigers te bestrij-
den, waaronder figuren, die zich
in Nederlandkapot lachen om de
hier gehanteerde principes die
zij overigens volledig aan hun
laars lappen

Het kijken naar films met Clint
Eastwood (Dirty Harry) is een
,verademing. Kosto zou er ook
eens naar moeten kijken. Hope-
lijk zou hij er dan niet meer op
aandringen om de zes verdach-
ten vrij te laten vertrekken naar
Nederland, waar zij hun crimine-
le aktiviteiten ongestoord kun-
nen voortzetten.

HEERLEN O.J. Götz

Supporters
Verheugd las ik woensdag 5 de-
cember jl. in het Limburgs Dag-
blad het artikel over 'Stopzetting
vervoer voetbalsupporters door
de Nederlandse Spoorwegen.
Eindelijk, dacht ik bij me zelf, de
maat is vol, de bekende druppel
is overgelopen. Zelf werkzaam
bij de NS als conducteur vind ik
dat het langzamerhand tijd zou
worden om deze maatregelen te
nemen. Het is toch te gek voor
woorden dat er wekelijks voor
zoveel geld gesloopt wordt in de
treinen. Supporters noemen zij
zich. Ze breken zitbanken com-
pleet af, ze gooien tl-buizen met
armaturen door de trein en naar
buiten, ze bekladden het inte-
rieur, tenminste wat daar nog
van over is na zon rit. A-sociaal!
Maar niet alleen deze dingen,
ook de persoonlijke veiligheid
van veel van mijn collega's moet
hieraan de orde worden gesteld.
Bang zijn om zulke treinen te be-
geleiden en niet wetend of je er
ongeschonden vanaf komt. Ik
heb niks tegen voetbal, want zeil
ben ik een trouwe supporter van
Roda JC, lees Reker JC. Maar
wat zich in de treinen afspeelt
kan niet door de beugel! Hope-
lijk gaat het inderdaad gebeuren
dat er per 1 januari '91 geen voet-
baltreinen meerrijden en ik weet
zeker dat velen dit met mij eens
zullen zijn.
HEERLEN J. Venhovisns

lezers schrijven
" Honden
Staatssecretaris Gabor van
Landbouw overweegt, op aan-
dringen van de PvdA, honden-
veldjes voor vier gevaarlijke ras-
sen te creëren, eventueel met
kleuterverbod (LD 23-11). Vooral
dat laatste heeft me getroffen.
Juist de kleuter, die op stoep en
grasveld zoveel overlast onder-
vindt van honden en hun uit-
werpselen, moet worden ge-
weerd!

Daar er overal gevaarlijke honde-
rassen voorkomen, moeten er bij
gevolg veel veldjes komen en
veel veldjes betekenen veel on-
kosten. Lijkt het de overheid dan
niet praktischer om geen ren-
veldjes, maar poepveldjes aan te
leggen, verplicht voor alle hon-
den? Dan is ze meteen van het
hondenmestprobleem af èn de
kleuter heeft op de andere
weitjes vrij spel. Bovendien blij-
ven de stoepen schoon. Want zo
verstandig als Bergen op Zoom
is - het verplicht stellen zakjes
bij jete hebbenom derommel op
te ruimen als je met je hond over
straat gaat - is helaas niet iedere
gemeente. Alhoewel deze maat-
regel bij te strikte toepassing
zeer vervelende gevolgen kan
hebben(LD 1-12)!

De opbrengsten uit hondenbe-
lasting worden in hondenveldjes
op een aan het doel gerelateerde
wijze besteed, al heeft de ge-
meente Kerkrade nu een paar
jaar geleden willen laten geloven
dat dit niet per se hoeft. Honden-
belasting zo zei men, is slechts
één der inkomstenbronnen van
een gemeente, naar eigen keuze
te besteden. Dat genoemde ge-
meente die gelden inderdaad an-
ders besteedt, moge blijken uit
het feit dat mijn kinderen dage-
lijks op weg van school (10 minu-
ten gaan) gemiddeld zon twintig
drollen moeten proberen te om-
zeilen. Dezelfde kleuter die
straks geweerd gaat worden van
gevaarlijke hondenveldjes wordt
wel geacht te kunnen steltlopen
om zijn schoenen schoon te hou-
den. Want dat verandert er niet,
als* de geplande veldjes alleen
renveldjes worden of slechts
voor genoemde soorten bedoeld
zijn.
KERKRADE R. Maas

postbus 3100
In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de in-
houd. De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in deze
krant. Ze dienen kort en zakelijk te
zijn. Te lange brieven worden inge-
kort of geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn van
naam, adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm en brieven die op-
roepen tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige daden
worden niet geplaatst. Dat geldt ook
voor brieven met onwelvoeglijk taal-
gebruik en beledigingen. Anoniem
ingezonden brieven worden even-
min geplaatst.

Abortus
Haar allereerste plicht verza-
kend, namelijk de levensrechten
van de zwaksten beschermen el>
verdedigen, opent de minister
van volksgezondheid demon-
stratief een abortus-bedrijf, waar
ongeboren kinderen desgewenst
tot de zesde maand straffeloos
kunnen worden gedood. Di(
heeft met volksgezondheid,
rechtvaardigheid of socialism'
niets meer te maken, dit kan mef
duidelijk a-sociaal beleid noe-
men en is zonder meer het bevor-
deren van de misdaad.

Deze minister van Volksgezond-
heid toont publiekelijk en duide-
lijk haar totale onbekwaamheid
voor zulk een verantwoordelijk'
post. Abortus is in onze ogen eef
misdaad en het Nederlands'
volk is wel goed maar niet gek-
Reeds jaren worden miljoénef
Nederlanders, die walgen van d'
misdaad van abortus, verplicht
aan het doden van de zwakstefl
in onze maatschappij mee te be-
talen. De Stichting voor Recht
zonder Onderscheid eist met all'
andere 'Pro Life' organisaties d'
zo spoedig mogelijkebuiten wer-
king stelling van de huidig'
abortuswet en het maken en aan-
nemen van een 'noodwet', welk'
weer orde op zaken stelt. Wij bid-
den, datwij deze ontwikkeling i"
1991 mogen beleven. Namens d'
Stichting Recht zonder Onder-
scheid,
NIJMEGEN

pater J.Koopman ss*

" Voedselhulp
Naar aanleiding van de acti'
voor voedselhulp voor Ruslan^
het volgende. In eerste instanti'
zou ik zeggen, prima idee; da'
land moet geholpen worde";
Maar als je ziet wat Duitsland
doet, en in beweging moet zette"
om één miljard mark bijeen t'
krijgen, terwijl wij misschie11
honderd miljoen gulden bijee"
krijgen, en u leest danin de krat 1'
dat de defensieuitgaven in Ru5'
land met 50 miljard dollar om-
hoog gaan, dan zegt toch zeke'
iedere nuchtere Nederlanden
geef geen gulden.
De Sovjets hebben voor oorlogs'
doeleinden 50 miljard dollar e*'
tra over, ondanks een eind aan d'
koude oorlog. Dus Gorbatsj"v
kan hier in het Westen best k 0"
pen wat hij nodig heeft, maa[
schenken is voor de dommen. "
ieder geval van mij krijgen z
geen rooie cent. Hoe kan je cc"
ander helpen als ze het zelf oVe'.
de balk gooien? Dat ze voor 1"
geld dat ze nu aan defensie besf"
den maar eten kopen, dat is bete'
besteed.
Er zijn armere landen, dus daa
kan men beter iets voor doe"'
Laat Gorbatsjov, de Nobelprüs'
winnaar, zich maar eens goed
zinnen.
LANDGRAAF A. Aarde"

" Vrijwilligers
In uw dagblad wordt geregeldi\
clame gemaakt en geschreve
over vrijwilligers en hun vverj^
Alle lof voor deze mensen.
doen dit vaak meerdere dage.fper week en vaak gedurende ve
uren. Een grote groep 'vrij^,
liers' komt echter zelden of no?a.
ter sprake. Mensen, diezeven d
gen in de week en vierentwi ntJfuur per dag de zorg hebben vo
hun partner, ouder of kind- r.
ziet en hoort ze niet, maar zij zyg

,
op hun plaats absoluut van l

vensbelang. Ik spreek als 'geh^ .
dicapte' uit ervaring. Als je n

tereëel beziet is mijn echtgen*',
echter zwaarder gehandicatj^
God zij dank ben ik geestelijk ,

{

staat dit in te zien en ben blij 0,
te kunnen verwoorden name

0f
die grote groep die dit om eetle p
andere reden niet kan. Laat to j
eens proberen-in te zien da'
achter gehandicapten, licha"\),
lijk en/of geestelijk, een hele é f
te hoeveelheid liefde, werk
opoffering steekt.
HEERLEN
(Naam en adres briefschrijver
redactie bekend) >

Limburgs dagblad j
***mmmßf*wmmmm9vmß&s4



Zeshonderd banen
weg bij Philips

geluidssystemen
pDHOVEN - Als uitvloeisel van de door topman Timmeritgekondigde reoi-ganisatiecampagne zal Philips bij haar
jj °<iuktdivisie geluidssystemen (industrial and electro-acous--2 systems) 600 banen bij de divisie in Nederland schrappen.
~"

heeft Philips gisteren bekendgemaakt.
,r .
;t e agglomeratie Eindhoven zul-
S 420 van de ruim 1800 arbeids-
t ptsen verdwijnen. In Breda zijn|,' er 40 van de ongeveer 400 en ine *>elo 140 van de circa 900. Naar
3 zullen in totaal 150 ar-

beidsplaatsen verdwijnen op basis
van natuurlijk verloop. Op de ande-
re medewerkers zal het met de vak-
bonden afgesproken sociaal plan
van toepassing zijn, waarbij ge-
dwongen ontslag onvermijdelijk is.

Om de kosten te verlagen en de
doelmatigheid te verhogen zijn een
aantal maatregelen voorgesteld, zo-als meer decentralisatie en delega-
tie, directere rapportagelijnen, gro-
tere flexibiliteit en eenvoudiger
werk- en produktiemethoden. Ook
zullen in toenemende mate diensten
worden ingekocht.
De divisie omvat vier hoofdgroe-
pen, namelijke test- en meetappara-
tuur, analysesystemen, industriële
automatisering en communicatie-
en beveiligingssystemen.
Bij de Philipsvestiging in Brussel
worden 272 van de ruim 1.700 werk-
nemers ontslagen, zo heeft een
woordvoerster van het bedrijf
maandag bevestigd. Die komen bo-
venop de 379 ontslagen die al voor
de Philipsbedrijven in Lommei enTurnhout zijn aangekondigd.
Volgens de woordvoerster gaat het
in Brussel vooral om administratief
en commercieel personeel dat ver-dwijnt. Gedwongen ontslagen zijn
niet uitgesloten, maar via een spe-
ciale regeling is het wellicht moge-
lijk mensen vervroegd met VUT te
sturen.

Nieuwinstituut bereikt bredere groep beleggers

Financiëlevennootschap
sociale woningbouw

i onze redactie economie
; -De Bank voor Neder--1 Gemeenten (BNG), de Natio--1 * Woningraad (NWR) en het Ne-

' 3hds Christelijk Instituut voor[ Volkshuisvesting (NCIV) willen
| ~vennootschap oprichten die de1 'lale woningbouw moet gaan fi-;bieren.

Komt een onderzoek naar de
!.baarheid van de vennootschap,

Per l juli 1991 moet zijn afge-
*■ De vennootschap, die naam-. dan wel besloten wordt, gaat

/^entelijke woningbedrijven enij'hgcorporaties van geld voor-

" Het geld is bedoeld voor socia-
al °ningbouw en voor stadsver-
f*ing. Jaarlijks is daar tot 2000
i,er 3,5 a 4 miljard guldenvoor no-
:,?o hebben BNG, NWR en NCIVPlferd.
. vennootschap moet het geld
J? betrekken van de kapitaal-
-3L Op dit moment zijn woning-
oraties zelfstandig actief op dejjtaalmarkt. Met de oprichting
j. de vennootschap wordt de: naar financieringmiddelen
pndeld.
hrdelen
gehs algemeen directeur B.

Kempen van de NWR biedt dat be-
langrijke voordelen. Eén groot en
gespecialiseerd instituut kan veel
efficiënter werken dan de tientallen
corporaties en gemeentelijke wo-
ningbedrijven. Daarnaast kan de
vennootschap een veel bredere
groep beleggers benaderen dan nu
gebeurt. „Op dit moment is het be-
nodigde geld voornamelijk afkom-
stig van de institutionele beleggers,
zoals pensioenfondsen en verzeke-
ringsmaatschappijen. Door mid-
term-notes en obligatiesuit te geven
wordt de groep beleggers veel bre-
der."
De komende maanden wordt beke-
ken of desector bereid is geld te ste-
ken in de nieuwe vennootschap.
Naast de landelijke centrales van
woningcorporaties, NWR en NCIV,
pensioenfondsen en de BNG moe-
ten met name de sociale verhuur-
ders gaan deelnemen, zo is de be-
doeling. Het startkapitaal wordt be-
oogd op 100 miljoen gulden. Maxi-
maal 25 miljoen zal worden inge-
bracht door de BNG.
De oprichting van de financiële ven-
nootschap spoort met het beleid
van de overheid dat is gericht op
verzelfstandiging van de sector so-
ciale woningbouw, aldus BNG,
NWR en NCIV.

beurs
Mat
Cf \ - De Amsterdamse
'r >(i ( jen^)eurs heeft op de eerste dag
i 1*nQ^.hieuwe beursweek een matte

'■
e (fst lng te zien gegeven. Maar

" \® procent van de aandelen-
>f »g en bleken aan het eind van de;' ij Per saldo niet van hun plaats te

'' ellornen- De aandelenomzet
'S Jfjj niet verder dan een magere

Srif^iljoen op een totale omzet

'r 'f 6af
5l m'Ü°en. De obligatiesec-

)" IJ£ a' koersstijgingen te zien tot
i- dubbeltjes; dankzij tekenen
'■■ \ e h rentedalingen in de mark-

J %. bleven vaak
füf^Nhuis, maar benedenwaart-
Nl V^ingen hadden licht de over-
\s- et gevolg was dat de stem-
\0'ndex zich licht naar beneden„ \ %■ De index zakte een halve

1 .. Weg naar 97,4.. I <j- .', verloor Unile-
i 'NriH eeste\- Het voedingsmidde-

' moest f 1.10 terug naar
' 6f7^:'r^kzo raakte 80 cent kwijt
t%k °ok KLM, die zich aanvan-. %Tian°g kon handhaven, werdj | 8 cent goedkoperop f 21.
[" f4 Q

yd sloot de dagf 1,30 beter af
fora„ en °ok Volmac voegde dit

' Nerr?n de koers toe °P f 32,80.
'. 180 p°uglas sloot f 1,80 beter op
i t fN) en Wessanen raaktenH,20 ;.30 kwijt op respectievelijk

L en f64,50.

' fQrfieeg B°lS fLSO °P f17- Ii"1 Men en als Übbink. Tuhp en: ,efiigft u k °nden zich verheugen
;Scq langstelling.
'r^6h J^oes^ opnieuw genoegen .,'kep £et een laatkoers van f 50. <1%8

Vln zakte f i.50 naar f7O '%gst
eenzelfde bedrag naar fllB. \

ih >i°, en> een van de moeders ,
$f jagendeMuiden Chemie, -rSls o" ,omlaag naar f 14.500.
a^Ueif de effectenbeurs ging op

rC obli Urs de belangstelling uit
J \^gatiewaarden. I 1

Hoofdfondsen v.k. s.k. b
ABNAmro 31.60 31.40 e B
AEGON 109,50 108,50 °'Ahold 137,30 136,50 *Akzo 73,80 73,00 {*
Alrenta 161,70 161,80 {*
Amev 48,80 48,10 f?'
AmroA. in F. 74,20 74.20 °'BorsumijW. 75,00 73,50 {?
Bührm.Tet. 46,70 46,00 °'
C.S.M.eert. 85,50 84,20 ~DAF 18,70 18,40 XJ
Dordt.Petr. 121,20 121,40 p!
DSM 87,70 86,90 £
Elsevier 78,00 77,20 cl
Fokker eert. 35,20 34,80 C(
Gist-Broc.c. 29,70 29.00 Cl
HCSTechn. 10,20 10,10 CrHeineken 132.20 131,20 D,
Hoogovens 55,70 55,00 rj,
HunterDougl. 63,00 64,80 Q,
Int.Müller 80,00 80,00 Ec
KLM 21,20 21,00 EJ
Kon.Ned.Pap. 37.90 37,70 Er
Kon. Olie 129,10 128,70 fli
Nat. Nederl. 49,90 50,00 Fr
NMB Postbank 41,10 40,80 G;
NedUoyd 38,70 40,00 G;
Océ 37,20 37,20 Gt
Pakhoed Hold. 191,80 191,50 G«
Phiüps 21,40 20,90 Gi
Polygram 31,20 31,00 e Ge
Robeco 88,10 87,60 Gr
Rodamco 49,10 49,60 Gr
Rolinco 82.30 82,10 Gl
Rorento 60,10 60,10 Ha
StorkVMF 44,50 44,50 HJ
Unilever 149,00 147,90 Hl
Ver.BezitVNU 88.50 89,20 HJ
VolmacSoftw. 31,50 32,80 He
VOC 44,50 44,10 Ho
Wessanen 65,80 64,50 He
WoltersKluwer 48,40 48,40 Ho

Avondkoersen Amsterdam Ho
Akzo 73,00-73,40 (73,00) Hu
Kon.Olie 128,00-128,60 (128,70) IC.
Phiüps 20,80-20.90(20,90) IH'
Unilever 148,20-148,50(147,90) [ n(

Binnenl. aandelen [!!}
Aalbertslnd 54,40 54,40 Xe
ABN AmroHld.prf. 5,05 5,01 koi
ACF-Holding 33,50 32,80 KB
AhrendGr. c 174,00 172,00 Ko
Air Holland 14,00 14,00 Ko
AsdOpt. Tt. 15,10 15,10 Kr:
Asd Rubber 4,10 4,00 kn
Ant. Verft". 470,00 - Ma
Atag Holde 119,50 118,00 Ma
Aut.lnd.R'dam 70.00 b 70,20 Me
BAM Groep 71,00 71,00 Me
Batenburg 112,00 112,00 M»
Beers 104,00 104,00 M'
Begemann 136,00 138,00 Mo
Belindo 345,00 346,00eIMu

lerkel's P. 1,48 1,44
Jydenst.-Will 36,00 36,50
oer De, Kon. 279,50 268,00 ae Boer Winkelbedr. 72,00 72,60
ols 170,50 172,00
oskalis W. 13,00 12,90
oskaüs pr 16,30 16,20
raat Beheer 29,10 29,10
reevast 11,80 11,45
urgman-H. 2750,00 2750,00a
alvé-Delft pr 840,00 840,00
alvé-Delft c 962,00 958,00
SM 84,80 83,20
hamotte Unie 2,45 2,45
indu-Key 160,00 160,00
laimindo 341,50 342,00
ontent Beheer 22,50 22,90
red.LBN 29,60 29,70
rown v.G.c 109,50 110,00
elft Instrum. 29,00 28,50
esseaux 232,50 232,50
orp-Groep 38,70 38,20
:onosto 28,50 28,50
MBA 200.00 200,00
riks hold. 90,00 90,00
exovit Int. 79,00 79,00
ans Maas c. 78,50 78,50
anima Holding 91,20 91,70
amma pref 5,70 5,70
etronics 29,90 29,60
eveke 42,50 42,50
lessen-de N. 130,00 130,00
Dudsmit 44,00 44,00
rasso's Kon. 99,70 100,00
"olsch 156,00b 158,30
ri-Holding 220,00 218.50
igemeyer 106.00 105,00
\L Trust B 13,30 13,10
\L Trust Unit 13,20 13,10
B.G. 155.00 155.00
?inHold 113,50 113,00
>eks Mach. 201,00 200,00
ïinekenHld 113,50 113.00
)ll.Sea S. 1.12 1,12
)11. Kloos 480,00 480,00
JopEl'f.bk. 6,40 6,40
inter D.pr. 3,00
A Hold. eert. 7,50 7,50
C Caland 53,00 52.60
dustr. My 123,00 120,00 a
(btheek 21,10 20,20
is-Ass. 40,50 40,50
mpen Holding 10,50 10,50
ndor wessels 32,60
iB 94.90 94,60
m.Sphinx 164,50 164.50
'Ppelpoort H. 273,00
asnapolsky 204,00 204,00
ndré & Gl. 56,00 56,00
icintosh 32,00 32,00
ixwell Petr.H. 107,00 107,00
■dicopharma 59,00 59,00
üa Int. 6,00 6,00
*ara Enim 1080,00 1075,00 b
EnimOß-cert 14100,00 14000,00
lOlenenCo 31,30 31,50
ilder Bosk. 50,00

Multihouse 7,60 7,50
Mynbouwk. W. 383,50 383,50
Naeff 320,00
NAGRON 45,50 45,50
NIB 530,00 530.00
NBM-Amstelland 9,20 9,30
NEDAP 294,00 295,00
NKF Hold.cert. 238,00b 240,00
Ned.Part.Mij 39,00 39,00
Ned.Spnngst. 17000,00 14500,00aNorit 33,00 32,50
Nutricia gb 108,00 106,60
Nutriciavb 116,00 115,10
Nijv.tCate 83,70 83,00
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 75,20 74,50
OTRA 235,00 235,00
Palthe 62,00 62,00
Phiüps div'9l 21,50
Pirelli Tyre 20,00 20.00
Polynorm 114,50 116,00
Porcel. Fles 157,00 157,00
randstad 45,20 45,20
Ravast 41,00 42,00
Reesink 70,20 70,50
Riva 38,40 38,40
Riva (eert.) 38,20 38,20
Samas Groep 70,00 70,00
Sarakreek 19,80 20,20
Schuitema 1450,00 1450,00
Schuttersveld 42,90 43,00
Smit Intern. 51,50 50,00
Stßankiers c. 12,60 12,40
Stad Rotterdam c 43,50 43.50
TelegraafDe 86.00 87.00
Textielgr Twente 69,00 70,00
Tulip Comp 29,00 30.00
Tw.KabelHold 114,00 114,50
Übbink 83,00 84,00
Union Fiets. 60,00 59,50
Ver.Glasfabr. 325,00 325,00
Verto 50,90 50,90
Volker Stev. 71,50 70,00
Vredestein 13,70 12,10
VRG-Groep 62,80 62,50
Wegener Tyl 230,80 230,80
West Invest 28,00 29,00 b
West Inv. wb. 100,00 100,00
Wolters Kluwer 191,60 191,50
Wyers 32,80 33,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 29,00 29,00
Aegon sav plus 5,00 5,00
ABN Aand.f. 66,00 66,70
ABN Beleg.f. 54,20 54,50
ABN Amro L.F. 150,90 151,00
ALBEFO 49,00 49,10
Aldollar BF $ 22,60 22,70
Alg.Fondsenb. 212,00 208,00
Alliance Fd 9,60 9,60
Amba 42,00 42,00
America Fund 252,00 248,00
Amro Eur.F. 65,30 64,30
Amro Far E.F. 52,10 52,00
Amro Neth.F. 67,40 66,50
Amro N.Am.F. 54,00 53,50

AmroObl.Gr. 158,50 158,80
Amvabel 53,90 54,10
AsianTigersFd 48,10 48,00
AsianSelFund 38,50 38,70
Austro Hung.F. 6,60
Bemco Austr. 48,00 47.00
Bever Belegg. 3.00 3,00
CLN Obl.Div.Fonds 100.90 100,90
CLN Obl.Waardef. 102,70 102,60
Delta Lloyd 35.70 36,00
DP Am. Gr.F. 23,50 23,80
Dp Energy.Res. 43,00 43,50
Eng-H0U.8.T.1 8.20 8,20
EMF rentefonds 60,70 60,70
Envir.GrFnd 50,00 50,00
Eur.Ass. Tr. 6,80 6,60
EOE DuStlnF. 250,00 250,00
EurGrFund 55,00 55,50
Euro Spain Fd 7,20 7,20
Florente Fund 104,50 104,50
Gim Global 46,80 46,80
Groeigarant 1,30 1,28 I
Hend.Eur.Gr.F. 166,00 166,00
Henderson Spirit 52,00 52,00
Holland Fund 65.50 65,80
HoU.Eur.Fund 42,00 42,20
Holl.Obl.Fonds 117,00 117,00 ,
HolLPacF. 92,90 93,80 ,
Innovest 82.00 82,00 ,
Interbonds 532.00 530,00 (
Intereffektsoo 35,80 35.80
Intereffekt wt 203,00 205,00
Investa part 68,50 68,50
Jade Fonds 135,00 133,50
Japan Fund 21,90 21.50
Jap.lnd.Alpha Fd 7600,00
Japan Rot. Fund yen 6500.00
Korea Pac.s 8.00
Mal.Cap.F. $ 6,70 6,70
Mees Obl.Div.Fonds 100.40 100,40
Mexico Inc.F. 21,00
MX Int.Vent. v 26,00 23,00 a1
Mondibel 66.50 66,30 ]
Nat.Res.Fund 1120,00 1110,00 1
NedufoA 124,00 124.00 a1
Nedufoß 126,00 116,00 a(
NMB Dutch Fund 37,00 37,00 (
NMB Global F. 40,30 40,40 ]
NMBObhg.F. 34,00 34,00 1
NMBRente F. 105,10 105,00 I
NMB Vast Goed 38,00 38,00 ]
NewAsia Fund 6,00 - I
Nomura Warr.Fund 3,50 3,50 ]
Obam. Belegg. 199,20 198,80 ]
OAMFRentef. 12,60 12.65 ]
Orcur.Ned.p. 47,30 47,50 1
Pac.Dimens. 82,30 82,30 1
Pac.Prop.Sec.f. 30,80 30,80 1
Pierson Rente 104,30 104,30 1
Postb.Belegg.f. 52,90 52,90 1
Prosp.lnt.High.lnc. 6.00 - 1
RG Divirente F. 47,10 47,10 |
RaboOnr.g.f. 80,40 80,50 1
Rentalent Bel. 134,70 134,70 ■ !
RentotaalNV 31.70 31,80 !
RG groen 48,30 48,30 \
RG blauw 45,40 45,00 1

RG geel 42,50 42,30
Rodin Prop.s 102.00 102.00
Rolinco cum.p 68.00 70.00
SciATech 15,80 15,80
Technology F. 17,50 17,50
Tokyo Pac. H. 214,00
Trans Eur.F. 72,00 72,00
Transpac.F. 334,00 334,00
Uni-lnvest 84,50 84,50
Unico Inv.F. 77,00 76,70
Unifonds 30,30 30,30
VWN 61.80 61,80
Vast Ned ' 110,00 110,00
Venture F.N. 28.00 27,00
VIB NV ■ 67,60 67,60
VSB Mix Fund 46,10 46,20
WBO Int. 61,80 62,20
Wereldhave NV 139,00 139,00
Yen Value Fund 81,20 81,00
ZOM Florida $ 47,00 47,00

Parallelmarkt
Alanheri 24,40 24.50
Berghuizer 45,00 45,00
BesouwVanc. 61,20 61.20
Biogrond Bel. 10,35 10,35
CBI Bann Oc. yen 1500,00
Comm.Obl.F.l 98,50
Comm.Obl.F.2 98,20
Comm.Obl.F.3 98.60
De Drie Electr. 19,60 19,60
DeltaLl.dlr 51,70 52,00
DeltaLlEcu 51,30 51,40
DeltaLlMix 51,50 51,60
DeltaLlßente 51,10 51,20
DeltaLlVast 50,90 50,90
Dico Intern. 97,50 97,50
DOCdata 10,70 10,80f
EhcoKLM Kl. 35,50 35,50
E&L Belegg.l 60,80 60,60
E&L Belegg.2 68.60 68,50
E&L Belegg.3 72,80 72,80
Free Rec.Sh. 34,00 33.50
Geld.Pap.c. 71,20 71,50
Gouda Vuurvc 106,00 b 107,50
Groenendijk 37,90 37,80
Grontmij c. 213,50 213,00
HCA Holding 51,00 51,00
Heivoet Holding 47.00 47,00
Hes Beheer 44,10 44,50
Highl.Devel. 15,20 16,00b
Homburg eert 3,10 3.10
Interview Eur. 4,25 4,30
tav. Mij Ned. 33.00 32,00 a
KuehnetHeitz 44,00 44,00
LCI Comp.Gr. 13,90 13,50
Melle 277,00 281.00 e
Nedcon Groep 27,70 27.50
Nedschroef 101,30 100,30
Neways Elec. 7,30 7,30
Newtron Hold 10,20 10,20
pan pacifie 9,80 9,80
Pie Med. 10,80 10,70
SimacTech. 12,00 11.70
Sligro Beh. 39.00 39.00
VHS Onr. Goed 6,10 5,60
Weweler 32,50 32,90

Wall Streef
07i'12 10/12

allied signal 26% 27
amer.brands 40 39%
amer.tel.tel 297/s 297>a
amoco corp 50/2 bO3,*
asarco mc. 26W 26Vs
bethl. steel 12% 12%
boeing co 45' i 44%
can.pacific 17/2 17
chevron 69'< 69Va
chiquita 30 30%
chrysler Mi 12'/a
citicorp 14V8 15
cons.edison 22'/» 23','s
digit.equipm. 57 56
dupont nemours 36 36%
eastman kodak 40% 41Va
exxon corp 49% 49'/a
ford motor 27' _" 277a
gen. electric 57 57'e
gen. motors 36V2 367'a
goodyear 16% 16'/e
hewlett-pack. . 33 33
int. bus.mach. 112% 113/2
int. tel.tel. 49 49
kim airlines 12 12
mcdonnell 45 43
merck co. 867» 86
mobU oil 57% 58
penn central 19>/2 19Va
Philips 12% 12/2
pnmerica 24 23%
royal dutch 77 77
searsroebuck 26>'a 25%
sfe-south.pac. 6V2 BV*
texacoinc. 57 573 <
united techn. 477/a 47>a
westinghouse 27% 277a
whitman corp 18 18%
woolworth 28 ' 29'a
Advieskoersen
amenk.dollar 1,595 1,715
austr.dollar 1,22 1,34
belg.frank(lOO) 5.29 5.59
canad.dollar 1,380 1,490
deense kroon (100) 27,80 30,30
duitse mark (100) 110.10 114,10
engelse pond 3,11 3,36
finse mark (100) 45,25 47,75
franse frank (100) 31,75 34,50
gnekse dr. (100) 0,96 1,16
iersepond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13.90 15,60
jap.yen(10.000) 123,00 129,00
joeg.dm.t/m 100 12,25 15,50
noorsekroon (100) 27,25 29,75
oost.schill. (100) 15.74 15,24
portescudo(lOO) 1,17 1,35
spaanse pes. (100) 1,66 1,82
turkse pond (100) 0,0500 0,0700
zweedse kr. (100) 28,40 30,90
zwits.fr. (100) 129.25 133.75

Wisselmarkt
amenk.doUar 1.65725-1.65975
antül.gulden 0,9100.0,9400
austr.dollar 1,2660-1,2760
belg.frank (100) 5,4375-5,4425
canad.doUar 1.43225-1,43475
deense kroon (100) 29.280-29,330
duitse mark (100) 112,775-112,825
engelse pond 3,2350-3.2400
franse frank (100) 33,170-33,220
griekse dr. (100) 1.0335-1,1335
hongk.dollar(lOO) 21.1250-21.3750
iersepond 2.9980-3.0080
itallire (10.000) 14,915-14,965
jap.yen (10.000) 125.90-126.00
nwzeel.dollar 0,9965-1.0065
noorse kroon (100) 28.715-28,765
oostenr.sch. (100) 16.0270-16,0370
saudiar.ryal(loo) 44.0250-44,2750
spaanse pes. (100) 1,7550-1.7650
sunn.gulden 0.9075-0,9475
zweedse kr. (100) 29,850-29,900
zwits.frank(lOO) 131.955-132,005
e.e.u. 2,3095-2,3145

Index Amsterdam
CBS-koersindex (1983= 100)
algemeen 169,20 168,40
id excl.kon.oke 159,80 158,80
internationals 170,40 169,50
lokale ondernem. 169,70 168,90
id financieel 117.60 117,00

"id niet-financ. 220,30 219.30
CBS-herbeleggingsindex 11983=1001
algemeen 230,90 229,70
id excl.kon.olie 206,90 205,70
internationals 242.10 240,70
lokale ondernem. 218,50 217.50
id financieel 162.50 161,70
id niet-financ. . 271,50 270,40
CBS-stemmingsindex 11987= 100»
algemeen 97,90 97,40
mternation 83,00 82.00
lokaal 100,70 100,40
fin.instell 89,00 88,40
verzekering 92,70 92,00
niet-financ 103.90 103,70
industrie 106,80 106,20
transpopsl 103,60 103,70

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen op 10-12-1990om 14.00uur bij de
fa Drijfhout, alles in kg:
GOUD: onbewerkt ’ 19.560-/ 20.160;
'vorige ’ 19.670-/20.270; bewerkt ver-
koop ’ 21.760, vorige ’ 21.870 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 180-/ 250 vo-
rige ’ 185-/ 255; bewerkt verkoop

’ 290 laten, vorige ’ 300 laten.

Dow Jones

Industrie 2596,79
+6.69

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

abnamrocapr 32,50 270 1,00 1,00
akzo cjan 70.00 136 5,10 4,50
akzo cjan 75,00 375 2.30 2,10
akzo papr 65,00 176 1,80 2,20
d'fl pdec 170,00 347 2,70 4,70 a
d/fl pjan 165,00 196 1.50 2.00
coc cdec 230.00 200 7,40 5,70
coc cdec 235,00 525 4,10 2.50coc cdec 240,00 313 1,70 0,90
coc cjan 240,00 116 4,60 3.60
coc cjan 250.00 172 1,40 1,00
coc pdec 230,00 326 1,00 1,30
coc pdec 235,00 175 2.60 3,00
coc pjan 210,00 133 0,70 0,70
coc pjan 225.00 246 2.00 2.70 a
coc pjan 230.00 187 3.40 4,00
coc pjan 240,00 208 8,00 8,70
coc pfeb 240,00 301 9,70 10,50
coc papr 240,00 273 12,00 13,00
gist cjan 32,50 170 0,60 a 0,50
hoog papr 50,00 135 1,90 2,00
kim cjan 22,50 130 0,60 0,50
nedl cjan 35,00 205 5,80 6,00
nedl cjan 40,00 179 2,80 3,40
nedl cjan 70,00 200 0,30 0.10
nlf pfeb 97,50 2500 0,40 a 0,20
phü cjan 20,00 313 2,00 a 1,60
phil cjan 22,50 204 0,80 0,50
phil cjan 40,00 150 o.loa 0,10
phil capr 22,50 118 1,50 1.40
phil c093 30.00 574 3.60 3,40
phü c095 20,00 191 8.70 a 8,50
phü pjan 17,50 140 0,20 a 0,20
phil pjan 20.00 209 0,40 0,50
phil pjan 22,50 120 1,50 b 1.80
phil papr 17,50 250 0,60 a 0,60
phil p093 30,00 1849 8.80 «,10
phü p095 20.00 2068 3.20 b 3.30
olie cjan 125,00 507 6,50 a 6,00
olie cjan 130,00 255 3.20 2.90
olie capr 135.00 308 4.80 4,00
olie cjul 130,00 255 8.50 a 7,60
olie cokt 105,00 216 27,20 a 26.90
obe c092 135.00 117 13.20 12,70b
oue c093 115.00 345 27,30 26.60
tops cdec 400,00 221 8.40 5.00b
tops pjan 400.00 110 7,50 9,80
unil cjan 145,00 168 7,00 6,30
wes cjan 70,00 411 0,70 0,60

a laten g bieden «ei-di«
b bieden h laten«ei-di».
c ei-claim k gedaan >h
d ei-dividend I gedaan" g
e gedaan-bieden vk slotkoers vorige dag

I gedaan " laten sk slotkoers gisteren

economie

Grote vraag van industrie drijftprijs Ipgverder omhoog

Prijs autogas blijft hoog
f DEN HAAG - De recente ont-

' wikkelingen in het Golfgebied
hebben de benzineprijs doen da-
len. Voor autogas (LPG) betaalt
de automobilist echter nog
steeds een hoge prijs, twee dub-
beltjes meer dan voor de Iraakse
inval in Kuwayt op 2 augustus.

De Consumentenbond en Kon-
sumenten Kontakt hebben nau-
welijks klachten gehad over dehoge prijs van 65 cent per liter,
"oor het uitbreken van de Golf-
crisis was dit 46 cent. „In de win-
termaanden is de gasprijs altijd
hoger dan in de zomer. Dat komt
door de grotere vraag naar pro-
Paan- en butaangas. Deze soor-
ten zijn verwant aan LPG en die

prijs stijgt mee. Verder reageert
de autogasprijs later op de stij-
ging van de olieprijzen dan de
benzineprijs. In het begin van de
Golfcrisis steeg de LPG-prijs
dan ook minder snel dan de ben-
zineprijs", vertelt woordvoerder
J. de Ridder van de Consumen-
tenbond.
De LPG-prijs bereikte het hoog-
ste niveau op tien oktober. De
adviesprijs was toen 69 cent.

Daarna is de prijs enkele centen
gezakt. De benzineprijzen heb-
ben, na hevige schommelingen
met een top van 190 cent op 26
september, het oude niveau weer
bereikt van 166 cent per liter.
Deze adviesprijzen gelden voor
Eurosuper. De prijs van Super
ligt acht cent hoger, die van Su-
perplus vier cent. Een woord-
voerder van marktleider Shell
verklaart dat de koppeling tus-

sen benzine- en autogasprijzen
niet altijd opgaat. Beide produk-
ten hebben een eigen markt. Ook
hij wijst erop dat de LPG-prijs la-
ter is gestegen dan de benzine-
prijs.

BK-Gas, autogasleverancier van
Shell, noemt de grote vraag van
de industrie naar LPG als de be-
langrijkste oorzaak voor de hoge
prijs. „Verschillende industrieën

zijn overgeschakeld van de
brandstof Nafta op LPG omdat
Nafta momenteel erg duur is", al-
dus een woordvoerder van BK-
Gas. LPG is voor vijftig procent
een restprodukt van olie en
wordt voor de andere helft ge-
maakt uit gas. De LPG-prijs is
slechts ten dele gekoppeld aan
de olieprijs. BK-gas kan niet
voorspellen of de LPG-prijs bin-
nenkort daalt. „Dat is koffiedik-
kijken. De prijs is daarvoor van
teveel factoren afhankelijk. De
schaarsteaan het produkt wordt,
behalve door de grote vraag, bij
voorbeeld ook veroorzaakt door
verminderde leveringen van gas
uitde Noordzee. Het gas moet nu
geïmporteerd worden, wat het
duurder maakt".

Bedrijfsresultaat
lichtdivisiePhilips

dit kwartaal on nul
Van onze redactie economie

EINDHOVEN - Ook de lichtdivisie
van het Philipsconcern komt in het
vierde kwartaal gevaarlijk dicht bij
de rode cijfers. Volgens berichten
die door het concern niet bevestigd
worden, zal het bedrijfsresultaat in
het laatste kwartaal van dit jaar op
nul uitkomen. Het derde kwartaal
liet al een verslechtering zienvan 60
procent ten opzichte van hetzelfde
kwartaal in 1989, waarbij door de
Groepsraad werd meegedeeld dat
het vierde kwartaal zeker niet beter
zou worden dan het derde kwartaal.
Omdat Philips elk commentaarwei-
gert, blijft echter onduidelijk in hoe-

1
verre hier sprake is van een ver-
slechterde marktpositie ofvan kos-
ten voor herstructureringen die op
deresultaten vanLicht in het vierde
kwartaal drukken.

Ingezakt
Dat de jarenlangemelkkoe van Phi-
lips, de divisie van lampen en ver-
lichting, onder druk zou komen te
staan, was al enige tijd de verwach-
ting binnen de branche. Op het ge-
bied van energiezuinige spaarlam-
pen, waar Philips een toonaange-
vende positie heeft, ondervindt het
concern hinder van de inzakkende
bouwactiviteiten in de Verenigde

Staten en Engeland. Met halogeen-
lampen heeft het concern een min-
der vooraanstaande positie en met
gewone gloeilampen wordt de con-
currentie steeds sterker.
Door de overname van het Hongaar-
se Tungsram en een joint venture
met het Britse EMI is het Ameri-
kaanse concern General Electric
aan het doordringen op de Europe-
se thuismarkt van Philips en Osram
(Siemens), met name op het gebied
van de goedkope massa-lampen.
Ongeveer een maand geleden werd
bekend dat de grote reorganisatie-
golf binnen het Philipsconcern ook
de divisies voor licht en voor medi-
sche apparaten zou treffen. Afdelin-
gen die tot nu toe een redelijke tot
goede bijdrage aan de concernwinst
leverden.
De divisieLicht opereert vanuit het
hoofdkantoor in Eindhoven enheeft in Nederland produktiecentra
in Weert (gloeilampen), Roosendaal
(TL-buizen), Terneuzen (SL- en PL-
spaarlampen), Middelburg (lamp-
voeten), Oss (voorschakelappara-
tën) en Winterswijk (TL-armaturen).

Verbeteritig gevist roor lagere salarisgroepen

Looneis 7 procent
in supermarkten
Van onze redactie economie

WOERDEN - De Dienstenbond
FNV gaat de onderhandelingen
over een nieuwe cao voor het perso-
neel in de supermarkten in met een
looneis van 6 a 7 procent. De organi-
satie wil daarmee proberen zo veel
mogelijk de loonachterstand onge-
daan te maken die er volgens haar
ten opzichte van andere delen van

de detailhandel bestaat. Die achter-
stand zou tegen de 5 procent bedra-
gen.
Opnieuw wil de bond vooral voor de
lagere salarisgroepen een forse in-
komensverbetering. Vorig jaar leid-
den acties tot loonsverhogingen die
voor de laagste groepen opliepen tot
16 procent. Met de 7-procentseis wil
de Dienstenbond de achterstand
grotendeels goedmaken; de rest van
de loonstijging is in de opstelling
van de bond nodig voor het op peil
houden van de koopkracht die door
de toegenomen inflatie wordt aan-
getast.

Vierdaagse
In zijn eisenpakket voor de volgen-
de week vrijdag beginnende cao-on-
derhandelingen heeft de Diensten-
bond FNV ook de vierdaagse werk-
week opgenomen. De bond wil die
ingevoerd zien op basis van een
werkweek van 35 uur.
De Dienstenbond van het CNV stelt
zijn pakket met cao-voorstellen
morgen vast. In elk geval komt
daarin net als trouwens bij de colle-
ga's van de FNV de eis voor dat de
winkelsluiting gehandhaafd wordt
op 6 uur 's avonds en op 5 uur op za-
terdagmiddag.

Havens
Met zijn looneis van 6 a 7 procent
voor het personeel in de supermark-
ten klimt de Dienstenbond FNV
naar een hoogte die tot dusver
slechts voorkwam in het eisenpak-
ket van de onderhandelaars in de
havens. Die berekenden dat er
ruimte is voor een loonsverhoging
van 6 procent plus nog eens ruim 3
procent voor allerhande andere
maatregelen.

Akzo en DSM
verkopen MCN

aan Finnen
ARNHEM-DELFZIJL - Akzo en
DSM willen hun gezamenlijke on-
derneming Methanol Chemie Ne-
derland VoF (MCN) verkopen aan
de Finse Neste Oy. Bij het bedrijf,
dat vestigingen heeft in Delfzijl,
Europoort en Groningen, werken
130 mensen, meest van Akzo. Voor
hen zal volgens Akzo niets verande-
ren.

Akzo verwacht dat de overdracht
van het bedrijf begin 1991 zal kun-
nen plaatsvinden. Neste heeft inter-
nationale activiteiten op het gebied
van olie, gas en chemische produk-
ten en heeft een omzet van f 16 mil-
jard per jaar (1989).

MCN maakt formaldehyde en daar-
op gebaseerde harsen. Neste wil
sterk groeien op het gebied van op
formaldehyde gebaseerde lijmhar-
sen. Vorig jaar produceerde Neste
in Finland en de Verenigde Staten
529.000 ton van deze harsen.

In februari zal in het Belgische Gent
een nieuwe harsenfabriek in pro-
duktie worden genomen.

(ADVERTENTIE)

Voor ander geluid
Audio - Lab

Driade
B&O

Magnat
Hepta

Luisterruimte
aanwezig

/4ber\
Beeld & Geluid

Honingmanstr. 55
Heerlen

Kaarsen voor een witte Kerst

" Bij kaarsenfabriek Gouda wordt de laatste hand gelegd aan de kaarsenproductie voor
dit jaar. Met volle kracht draaien de machines om voldoende kaarsen voor mogelijk een
witte Kerst te maken. Direct na de jaarwisseling gaat Gouda al weer aan de slag voor
Kerstmis 1991.
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§ipiccolo'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
Bedri|ven 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. logos 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 lm 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 1700 uur

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door
niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scannen

Mededelingen Hobby D.h.2.
Emmaus WELVAARTS-
RESTEN haalt uw overtolli-
ge meubelen, kleding enz.
op. Tel. 045-210570 13.00
tot 17.00 u. Heulstr. 29 en
Eikenderweg 41 Heerlen.

3 mtr. BEHANGTAFEL

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

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

Personeel gevraagd

8.V.8.A. Vannerom Techniek
vraagt voor direct
Elektro monteurs

Instrumentatie fitters
Bankwerkers

Inl. tijdens kantooruren van 8.00 - 17.00 uur 046-334514
WERKZOEKEND? Wilt u in
korte tijd een fijne baan met
doorgroeimogelijkheden? Of
een eigen succesvolle on-
derneming? Snel vast en
zeker werk en leuk verdie-
nen? Denk eens goed na
over het beroep rijinstruc-
teur of rijschoolhouder (m/v).
Grote vraag, veel vacatures,
goed perspectief. Binnen-
kort start de Kaderschool in
Best en Utrecht nieuwe dag-
avond- zaterdagopleidin-
gen. Voor geschikte kandi-
daten nog enkele plaatsen
vrij. Vraag nu de gratis stu-
diegids: 04998-99425.
Gevraagd SERVEERSTER
voor Pizzeria en ervaren fri-
turehulp voor dagzaak in
Kerkrade, na 17.00 uur 045-
-452817.
Ervaren KAPSTER ge-
vraagd. Kapsalon W. Fober,
Brunssum. Tel. 045-256223
Privéhuis Michelle heeft
plaats voor leuke MEISJES.
Leuke sfeer, intern mogelijk
en altijd zeer hoge verdien-
sten (garantieloon). Tel.
045-228481.
KAASLAND Schaesberg
zoekt verkoopster 16-18 jr.
Tel. 045-310313.

Bezorgers gevraagd voor
het bezorgen van folders in
HOENSBROEK, min. Ift. 15
jaar, huis aan huis versprei-
ding De Sprinter. Tel. 045-
-254926, bln. van 17.00 tot
19.00 uur.
BEZORGERS gevraagd
voor Haanrade en Kerkra-
de-West. Tel. 045-229745,
na 18.00 uur.
Gevraagd vr. FRITURE-
HULP plusm. 20 uur p.week.
Tel, na 14 uur 045-220040.
Gevr. CHAUFFEUR voor
koeriersdienst, zonder erv.
en goede ref. onn. soll.
P.B. 3080 6401 DN Heerlen.

OG te huur
HEERLEN-Centrum: 2 rui-
me etages voor 4 studentes
Inl. 045-711617.
Te huur BOYENETAGE,
md.: keuken, woonk. slpk.
douche, w.e. en zolder. Tel.
045-319638.
KERKRADE-WEST Indus-
triestr. 25 te h. per 15-12-
-'9O, appartement. Beg.
grond.: md.: hal, woonkamer
open keuken, 2 slpks., badk.
berging, kl. tuin, ’ 775,- p.
mnd. excl. Tel. 04742-3362.

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

Hypotheeknieuws
Met behulp van onze hypotheekcomputers kunnen binnen
enkele minuten Uw gegevens verwerkt worden in een uit-
gebreide kosteloze en vrijblijvende hypotheekberekening.

Bel 045-712255 of 's avonds en weekend 045-440731.
Hypotheekadviseur J. Wetsels.

Stienstra Hypothekenservice
Uw huis verkopen met behulp van de

echte makelaar?
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !

Peters & Partners Geleen
Geen verkoop - Geen kosten
—^—i^————^

HEERLEN, Kissel 29, tussengeb. woonh.. ruime woonk.
ca. 48m2, open keuken, 5 slpkmrs. opp. ca. 450m2.

KOOPJE ’ 125.000.- k.k.
MARGRATEN, uitstekend gel. Landhuis in de Beatrixlaan,
speelse architect, ruime woon.eetk.keuk. ’ 339.000,- k.k.
EYGELSHOVEN, Pr. Alexanderstr. 64, halfvrijst. woonh. 3

slpkmrs. gar. en tuin. ’ 139.000,- k.k.
J.W. VIJGEN, Franciscusweg 16, 6417 BD Heerlen.

Telefoon: 045-71 16 17.
Huis kopen of verkopen?
Vijgen vragen! 045 - 71 16 17,

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,8%.
Spaarhyp. v.a. 9,5%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfsruimte
Winkel- of kantoorruimte te
h. plm. 60 m2en bergruimte,
centrum v. HEERLEN, 045-
-724690

Reparaties
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
of autotel. 06.52.-98.13.50.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers
Kamer in verbouwde boer-
derij te NUTH, eig. entree,

’ 350,- all-in. Hellebroek
86. Tel. 045-241460

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

Winkel & Kantoor

Te koop uit faillissement
Nieuw en gebruikt kantoormeubilair, stalen schuifdeurkas-
ten, buro's v.a. ’ 125,-, directie buro's, kantoorkasten, ma-
teriaalkasten, garderobekasten, kluizen, brandkasten, la-
denbloks voor hangmappen, kantine-stoelen-tafels, hang-

mappen Atlanta, Gondola stelling, magazijn stelling div.
soorten, palletstelling, Collomboormachines industr. 16

mm. ’ 425,-, palletwagens, steekwagens, TL-lampen met
bakken vieuwers, speciale aanbieding nieuween gebruikte

burostoelen met extra hoge kortingen v.a. ’ 175,-.
Brandblussers 16 kg ’ 50,-.

Nergens meerkeus, nergens goedkoper, alles uit voorraad
leverbaar. Open maandag t/m vrijdag 9.30 tot 18.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Rockmart Heerlen,
Kissel 46a, Heerlen.

Tel. 045-723142

Rockmart Vlodrop,
Tussen de Bruggen 6, Vlodrop.

Tel. 04742-3170/3270.

Te koop nieuwe burostoelen
Rock 4050, adv.pr. ’ 425,-,
nu bij ons ’ 295,-. Burostoel
Rock 2000 adv.pr. ’295,-,
nu bij ons ’ 175,-. Gebruikte
burostoelen v.a. ’ 35,-.
ROCKMART, Kissel 46a,
Heerlen. 045-723142.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. gevr. vette VARKENS,
zeugen, stieren en runderen
Veehandel Jan Heunen,
Puth. Tel. 04493-1843.

Auto's

Stationcars
Peugeot 405 1.9GRi 5.000 km. div. extra's 1990
Kadett 1.6 i Club 5-drs. T7.000 km 1989
Kadett 1.6D 5-drs. 66.000km 1987
Kadett 1.6 5-drs. 58.000km 1986
Kadett 1.6S 3-drs. 72.000km 1987
Kadett 1.3 5-drs. 48.000 km. met gas 1989
Kadett 1.3 5-drs. 2X 1983
Peugeot 504Break 136.000km 1982
Suzuki JeepSJ 410 Q 56.000 km 1987
VW Pick-Up dubbelecabine zeer goed 1978

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen. Tel. 045-416023.

Inruilen, garantie, financieren mogelijk.

Hagen Top-Start
De Milieu Accu van 1991!!!

- absoluut onderhoudsvrij.- moderne vormgeving oranje/grys.
- 2 JAAR volledige garantie!!!- hoog startvermogen en lange levensduur.

Vraag ook bij uw garage naar Hagen top-start.

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

Diversen
BMW 316 4-drs. LPG '87 H

Fiat Regatta 85S '87 H
Volvo 740 GL autom. '87 H

Citroen BK 1.6i'87 H
Ford Siërra 1.6 C '87 M
Ford Scorpio 2.0i'86 M

Saab
9000iCD Turbo '89 H

9000i5-drs. Turbo '87 H
9000i5-drs. '86 M

9000i5-drs. Turbo '85 H
900 3/4 drs. '86 H
900i4/5 drs. '86 M

90 2-drs. '86 H
900 4-drs. '85 M
900 5-drs. '84 H

900i2-drs. LPG '84 H
900i2-drs. '84 M

900 4-drs. GLi '83 M
900 4-drs. Turbo '82 M

900 4-drs. autom. 2X '81 H
900 3-drs. EMS '80 H

Lancia
Thema IE 3X '87 M

Thema IE Turbo '87 M
Thema IE '87 H

Thema IE 3X '86 H
Thema IE '86 M
Prisma TD '88 M

Weg omst. te k. HYUNDAI
Stellar 1.6 SL spec. uitv.,
techn. Mits. Galant bwj. '87,
blauwmet., schadevrij, in
nw.st., km.st. 46.000, pr.
’8.950,-. Tel. 045-423774.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Talbot HORIZON 1.1 GL,
1981, APK '91, 4-drs., pr.

’ 1.550,-. Wilhelminastr. 56,
Nieuwenhagen.
Bovag gekeurde occasions:
Nissan Sunny coupé 2-'B5;
Nissan Sunny 1.4LX, 3-drs,
9-'B9; Nissan Sunny 1.3 LX
4-drs. 10-'B7; Lada 2105
1.2 5-'B6; Lada 2105 1.3 9-
87; Lada 2105 1.3 5-'B7;
Lada 2105 1.3 LPG 9-'B7;
Lada 2104 1.5 stationcar 8-
86; Lada Samara 1.3 3-drs.
9-'B6; Lada 1200 S 3-'B6;
Subaru Justy 1.0, 11-'B6;
Toyota Corolla 1.3 DX, 4-
87; Renault 4 F 6, combi,
geelkent., 9-'B5; Citro én BK
1.4 10-85; Citroen 2 CV6 7-
85; Citroen AX 11 TRE 4-
87; Opel Kadett 1.2 S auto-
maat coupé 11-78. Tevens
onderhoud aan alle merken
personenauto's en APK.
Autobedr. CHIARADIA
Lada-Citroën verkoop voor
Heerlen, Brunssum en om-
streken. Trichterweg 122
Brunssum. Tel. 045-212843

Kadett Caravan 1.6 LS 86;
Kadett 1.3 LS '87;Kadett 1.3
LS 5-drs. '86; Kadett 1.2 LS
86; Corsa 1.31 '87; Kadett
1.2 S '83/'BO/'79; Reksrd 2.0
S LPG '83. DENNEMAN
Autobedrijf, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
OPEL Kadett 1200, 5-drs.,
bwj. '81, APK 11-7-'9l, pr.
’2.950,-, i.z.g.st. Tel. 045-
-323178. ■
Te k. Opel KADETT LS,
1987, i.z.g.st. pr. ’ 16.000,-.
Tel. 045-464356.
Renault EXPRESS 1.6 D,
1987, ’6.750,- excl. BTW.
Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142.
ASCONA '79 ’ 750,-; Manta
'79 ’ 1.250,-; Simca '79
’750,-; Kadett '79 ’1.250,-
Ford '80 ’1.250,-; Fiësta
'79 ’ 1.250,-; BMW 320 '79
’1.250,-; Volvo '79
’1.250,-; Alfa Sud Tl '81
’1.500,-; Talbot '82

’ 2.250,-, APK. 04499-5204
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
5-drs, '82, apart mooi,

’ 5.500,-. 045-721660.
Te k. VW JETTA 1600 m.
'82, kl. rood, auto techn.
100%, weg.bel. ’87,-. Zien
is kopen, ’3.250,-. Tel.
045-258905.
VW DERBY, APK 11-91,
pr. ’ 850,-. type '78. Tel.
045-320457.
Te koop GOLF MX, bwj. '80,
i.z.g.st., goede banden,
’2.450,-. 045-251492.
VOLVO 340 DL, Special Se-
dan, 11-'B6, div. extra's, i.z.
g.st. ’ 10.500,-.046-512138
VOLVO 66, APK 6-'91,
groen, 87.000 km, ’ 89,-
-weg.belast., auto is techn.
100%, zeer goed in de lak,
zien is kopen, pr. ’1.475,-.
Tel. 045-258905.
LUCARM! kontant geld voor
Uw auto. Tel. 045-456963.
Ford Siërra 2300 CLD combi
'88; Volvo 360 '83; Peugeot
205 GRD 86; Peugeot 309
'86; Nissan Sunny coupé '89
Toyota Corolla 1600 Sedan
S '87; Ford Siërra '85; Man-
ta '80; Audi 100D '83; Fiat
Uno 60 '89; Honda Intrega
autom. '86; Mitsubishi Lan-
cer '84; Ford Escort 1400
'87; Mercedes 300 D '82;
Opel Kadett 16S '88; BMW
320 i '85; Porsch 924 '77;
Daihatsu Rocky jeep '85.
Autobedrijf REUBSAET. Op
de Vey 47-49, Geleen. Tel.
046-744944. Uw adres APK
keuring. Alle auto rep.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
INKOOP alle merken aufo's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-,
045-411572 of 427671.

Wonen Totaal
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop GEVRAAGD antiek
meubels, lampen enz.
P. Cortenraad, Riemst (B)
09-3212261156.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? (veel keus) Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
KOELKAST ’95,- gasforn.
’95,- diepvr. ’175,- was-
autom. ’ 225,- 045-725595

(Brom)fietsen
Te koop plm. 80 gebruikte
en overjarige RACE-TOUR-
ATB-fietsen; 1X Spartamet
dames; 2X Citta snort.; 1X
Honda MB. Bert Rekers,
Willemstraat 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.
Te k. HONDA MTS, bwj.'B7
met verzekering, tel. 045-
-463497

In/om de tuin
Impreg Tuinhout B.V.
GOEDKOPER kan niet! Alle
blokhutten min. 15%; kaars-
rechte biels ’ 36,-; gladde
planken 15X2 cm ’3,50 p.
mtr. verder palen, rolborders
schermen enz. In de Cramer
18, Heerlen, 045-717733.

Rijles
Bovag-rijschool Van Ben-
turn, voor een complete" 10-
-daagse RU-OPLEIDING.
Tel. 045-217487.
Autorijschool P. HORS-
MEIJER geeft de mogelijk-
heid het rijbewijs te halen en
in termijnen te betalen. Bel
nu voor info 045-216942

Mode Totaal
Bontmode A~ WEBERS-
BASTINGS. Inruil mogelijk
ook op lammy-coats. Ope-
ningstijden van maandag tot
vrijdag van 13.00 tot 18.00
uur en 's zaterdags van
13.00-17.00 uur. Hofstr. 13,
Geleen. Tel. 046-743435.

Baby en Kleuter
fë k~ combi KINDER-
WAGEN ’ 150,-; wipstoeltje
’30,-. Tel. 045-224143

Bei de Vakman
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Heerlen 045-728348
Fax 045-729089

Dag en nachtservice
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, alle dakwerkzaamhe-
den, 10 jr. gar. Nu met win-
terkorting. Bel voor vrijbl. of-
ferte. Tel. 045-224459
Voor al Uw wand- en
VLOERTEGELWERK. Bel
045-227028.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbesfrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.

(Huis)dieren
Te k~ BOUVIERS, gë-
stroomd, 10 wkn. Telefoon:
04498-57298.

Kapper/Cosm.
KUNSTNAGELS in diverse
soorten vakkundig aange-
bracht door uw nagelspecia-
liste. Bel voor info 045-
-726807.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
jSCHADE-AUTÓ'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
De HOOGSTE prijs voor uw
loop-, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-254081
Te koop gevr. sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevraagd loop- sloop-
en SCHADEAUTO'S vanaf
’5O,- tot ’10.000,-. Tel.
046-525611/519679.

Computers
Te k. gevr. SOFTWARE
voor Atari 1040. Tel. 046-
-514465.

Kachels/Verwarming. Electrisch bijverwannen?
) SAFE-T-FURNACE. Klein,- veilig, zuinig, ca. ’ 0,20 per
i uur. Inl. Hi-tree, 043--. 649857.

'' OPENHAARDHOUT ’30,--r ’55,- per m3, gratis bc-. zorgd. Tel. 04459-1675.
Te koop GASKACHEL merk

" DRU, i.z.g.st., t.e.a.b. Tel.
■ 045-228249.

Diversen
Gebit gebroken? TAND-
TECHNISCHE praktijk
Hoonhout, voor nieuwe
gebitsprotheses en repara-
ties. Akerstraat Nrd. 328,
Hoensbroek. 045-228211.

Huish. artikelen
Te koop keuken GEISER, in
prima staat. Tel. 045-
-228249.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels!
10 lamps superbruiner met snelbruinlampen, ventilator, en

in hoogte verstelbaar statief, nu ’ 40,- per maand.

' Tevens showmodellen met hoge kortingen Bij
Van Erp

Sittard, Limbrichterstraat 18. Tel. 046-513531.
! Kerkrade, Hoofdstraat 12. Tel. 045-456999.

*Zonnehemels*
l NU EXTRA VOORDELIG V.A. ’ 30,- PER MAAND.
i 6-lamps met tuimelstatief en snelbruinlampen ’ 499,-*

8-lamps met klapstatief en snelbruinlampen ’ 699,-*
10-lamps met klapstatief en snelbruinlampen ’ 999,-*

12-lamps met klapstatief en snelbruinlampen ’ 1.099,-*
" met kleine schoonheidsfoutjes

GRATIS AAN HUIS BEZORGEN.

Landgraaf: Streeperstraat 72. Tel.: 045-317657.
Brunssum: Kerkstraat 324. Tel.: 045-271225.
Sittard: Haspelsestraat 8. Tel.: 04490-28575.

Zoekt U DUITSE schlagers
en/ of Tiroler muziek bezoek
dan eens Tony Lang Music
Steenweg 26, Sittard. Tel.
046-517269.

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

"-Ti LimburgsDagblad

«igjccojos
Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 06-
-12-1990 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN
1. P.J. BINDELS, Heerlerweg 182, 6367 AJ Voe-

rendaal, h.o.d.n. PIET BINDELS INTERIEUR
DESIGNER EXCLUSIEVE INTERIEURS, Oda-
park 1, 6301 GZ Valkenburg aan de Geul.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Curator: mr. F.W. Linders, Akerstraat 67, 6411
GX Heerlen, tel. 045-718220 (flnr. 13846)

B. OPGEHEVEN
2. Th.M.G. SNEL, Volderstraat 70, Meerssen, h.o.

d.n. CAFÉ 'T STIEPKE (flnr. 13758)
3. J.H. GULIKERS, v/h Mevr. Van der Meijstraat

22, Geulle, thans Martelarenlaan 11, bus 4,
Hasselt België (flnr. 13785)

C. SURSEANCES
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d.
06-12-1990 is VOORLOPIG surseance van beta-
ling verleend aan:
1. H.G.M. KLEIJEN, Sprinkstraat 116, 6269 AS

Margraten, h.o.d.n. TEGELSTUDIO B.K. '87,
Kerkstraat 125, 6267 EC Cadier en Keer.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Bewindvoerder: mr. P.M. Scholtes, Bouillon-
straat 8-10, 6211 LH Maastricht, tel. 043-
-254585 (Rep.nr. 90/6549)
Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord
gevoegd. De crediteurenvergadering wordt ge-
houden op 07-02-1991 te 9.30 uur in voornoem-
óg rGchtbsnk

2. J.P. TIMMERS, J.F. Kennedylaan 21, 6419 BG
Heerlen.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven
Bewindvoerder: mr. E.R.T.A. Luijten, Ruys de
Beerenbroucklaan 14, 6411 GB Heerlen, tel.
045-713888.
Bij het verzoekschrift is een ontwerp van ak-
koord gevoegd.
Tevens is bepaald dat:
1. De schuldvorderingen, ten aanzien waarvan

de surseance van betaling werkt, uiterlijk op
11-02-1991 bij de bewindvoerder voor-

' noemd moeten worden ingediend.
2. Over het aangeboden akkoord ten over-

staan van de rechter-commissaris zal wor-
den geraadpleegd en beslist op 26-02-1991
te 14.00 uur in het gerechtsgebouw te Maas-
tricht, Minderbroedersberg 4 (Rep.nr.
90/6565)

Bedrijfswagens
FIAT 127 Fiorino, gesloten
bestel, nw. type 86, APK
11-7-91, ’4.250,-, in st.
van nw. Tel. 045-323178.
FIAT 127 Fiorino, gesloten
bestel, nw. type '86, APK
11-7-91, ’4.250,-, in st".
van nw. Tel. 045-323178.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
GOUD, zilver, munten,
postz. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
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, wij beta-
len contant geld. Defect of ,
heel. Verseveld, Saroleastr.
80a, Heerlen. 045-714666.
Munten en Postzegels van
alle landen. Postzegelhan- 'del KERN, Locht 100a,
Kerkrade-W. 045-410911. '

Proficiat t
Christina met je 25 1

Oma en oom PaifM

Kunst en Ant«
Te koop GEVRAAGD!
meubels, lampen I
P. Cortenraad, Riemß
09.3212261156.

TV/Video |L
Bespaar nu honderden guldenf°

I.T.T. Kleuren-t.v. metteletext ’ („i
Samsung video-ree. metafstandbed ’Amstrad videocamera VHS-C ’Indesitwasdroger 4,5 kg ’lndesitwasautomaat4,skg ’Indesit vaatwasser ’Goldstar kombi-magnetron ’NIEUW met volledige garantie en service.

Nu ook voor ’ 10,- per week.

Landgraaf: Streeperstraat 72. Tel.: 045-317651et'
Brunssum: Kerkstraat 324. Tel.: 045-271225. i 4

Goede KLEUREN-T.V's,
zeer grote sort. Philips
grootb. v.a. ’125,-. Reeds
25 jaar het juiste adres. T.v.
occ. Centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen, tel.
045-724760.

Muziek
DRUMMER gevraagd °i
Roek-Band. Tel. OJa
1092. P

Voor Piccolo's °zie verder pagina
&
n

.et

~ /EPVICE RUBRIEK *—Doorwerk- en
regenkleding jMÉË
Schoenen en laarzen
Handschoenen, veiligheidskleding,
veiligheidsartikelen, alsmede wegmarkeringen,
verkeersborden, obstakellampen enz.

HYDRAFLEX/NUTH gesor«s
Kathagen 4. Telefoon 045-243131 voorrjL

&3&33VJE2mmmh mmm]^L\'

Randstad mlfk f
heeft volop 'mM
werk JJQ
Verpleegkundige A/HBOV er m/v *voor de wijk **Vindt u het geen bezwaar om tijdens dekerstvakantie te y
werken? Wij hebben nog diverse diensten in de wijkzorg. D« 'werktijden zijn van 19.00-22.00 of 08.30-12.00 uur. U kunt
tevens voor losse diensten ingepland worden.

Cl
Informatie bij Bernadette Cousin of Marleen Ackermans, V
tel. 045-71 31 00, k
Heerlen, Akerstraat 26. (]

■v randstad uitzendbured 5''\a
Lancia Demo's

Thema TD '90 M
Dedra 1.8 IE '90 H
Dedra 1.6 IE '90 M
Ypsilon 1.1 IE '90 H

Auto v/d Week
Volvo 740 GL automaat
1987 Blauwmetallic van

1e eigenaar
H is Kompier Heerlen BV

045-717755
M is Kompier Maastricht BV

043-632547.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
Te k. gevr. voor export alle
type's LADA'S. 045-414372
ook 's avonds.
FORD Taunus 1.6 bwj. '80,
i.z.g.st., APK mei '91. Tel.
045-228249.
VOLVO 340 Diesel, 1986,
110.000 km. ’ 7.250,-Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
Te k. CITROEN GSA spe-
cial, 1985, i.z.g.st. kl. wit,
pr.n.o.t.k. 045-241171.
INKOOP .goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
OPGELET! 500,- tot
50.000,- voor alle merken
auto's. Schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 045-727742
FORD Fiësta 1100 type '83,
zilvermetall., APK 9-10-'9l,
’3.950,- in nw. st., zien is
kopen! Tel. 045-323178.
Te k. MERCEDES 190 E,
aut. bwj. '86, verl., sportwie-
len, alle extra's, aanrijding-
vrij, i.nw.st. Inr. mog. vr.pr.
’31.500,- mcl. BTW.
Broekstr. 8, Obbicht. 04498-
-55824.

MM^^^^^ mmm^r^^u r^ m^mmmT^J r^^^^^^^^^^» ■ I'■W" T "J L-ri L* L-d fr*J L^i IL* I L"d,^ri | l*J "X'H 111 I

Enige kenmerken:
* Indien gewenst, geheel telefonische behandeling.
* Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor. Geen

loketten.
* Meestal kwijtschelding bij overlijden.
* Indien gewenst vrijstelling van aflossing bij ziekte

ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzekerd wordt).
* ledereen russen 18 en 72 jaarkan bij ons slagen.
* Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk.
* Rente is fiscaal aftrekbaar.
* Geen informatie bij werkgever of andere personen.
* Bestaande leningen hoeven géén bezwaar te zijn.
* Indien gewenstkunt u meestal op dezelfde dag nog

over uw geld beschikken.

HE33i

Gemakkelijk, diskreet en snel!
eff.rente

Bedrag 96X 72X 60X 42X per jaarva.

3.000,- - - 72,- 93,- 16,7%
6.000,- - 123,- 139,- 181,- 14,8%

12.000,- 199,- 238,- 271,- 355,- 13,4%
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,- 13,4%
24.000,- 399,- 477,- 542,- 710,- 13,4%
36.000,- 598,- 716,- 813,- 1066,- 13,4%
50.001,- 831,- 995,- 1129,- 1480,- 12,1%
enz. Eff. jaarrente vanaf 12,1%
Elk bedrag tot ’. 200.000,- en andere looptijd mogelijk.Looptijd 96 mnd.
geldt bij duurzame aanschaf.

Krediet- p.mnd eff.rente mnd.
bedrag Incl. rente per jaar rente loopt.

5.000,- 100,- 14,2% 1,11% 74 mnd
11.000,- 220,- 13,9% 1,09% 73 mnd
20.000,- 400,- 13,6% 1,07% 72 mnd
30.000,- 600,- 13,6% 1.07% 72 mnd
50.000,- 1000,- 13,4% 1,05% 72 mnd

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatie-kosten

Krediet- Looptijd In maanden
bedrag lehyp. 2e en 3e hypoth. .

360 x 240 x 180 x W
10.000,- - 117,- 127,- i;
15.000,- - 176,- 190,-
-25.000- 203,- 294,- 317,- 3J
40.000,- 325,- 470,- 508,- 5*
75.000,- 609,- 892,- 952,- H 2'

enz.
Rente 1e hyp. vanaf 9%. Eff. jaarrente2e en 3e hyp. vanal 13%.AJ
tarieven in deze advertentie zijn 'vanaf-tarieven' en kunnen dus va l

lB>l"-%I«f^^^l^"-"*'^^lg*i"iwMiliT'k¥-Tir7^?ïïrn ju.uuu,- ivvv,- io,t/o 1,1/u/o il. miiiu h



Van den Ende
wilprogramma

op stads-tv
Rl Van onze rtv-redactie

HJIviSTERDAM - Joop van den
JïdeProductions wil aan de lo-
■ale tv-omroepen van de vier
Jrote steden één op die stedenB^gespitst spelprogramma gaan
'^eren. Gesprekken tussen Van

en Ende en de tv-omroepen in
«hsterdam, Rotterdam, Utrecht

** Den Haag over het program-ma zijn momenteel gaande.

' Mgens directeur televisie John
J'orries van Van den Ende Pro-

sj '^ctions hebben de vier zenders
\ voor een spelpro-
■ %ima, mits dat gericht wordt
J & de stad van uitzending. Het

54at om één programma, dat vijf'agen per week kan worden uit-
monden en dat per stad een an-
ere inhoud kent.

e den Ende heeft de omroe-
J®h voorgesteld het programma
?atis te leveren in ruil voor re-
"arnezendtijd rond de show.

, *h den Ende heeft zelf al con-
?°t opgenomen met bedrijven
:\ e rond zijn programma willen

0
~e omroepen zouden er meer
i°or voelen het programma te

' k°Pen en zelfde reclamezendtijd
1 v orkopen.I

Laatste Honeymoon Quiz
Van onze rtv-redactie

J^ERLEN - De laatste Honey-
u °on Quiz van dit seizoen
a er>gt RTL 4op donderdag-

IJ^hd 20 december vanaf 20.25
v^r op het scherm. Omdat dit
v j^lopig de laatste aflevering is,
lt;-r)oft het programma voor de

*eh-r een extra feestelijke uit-hding te worden. Alle bruids-
rtjeSj djg totnutoe in de prij-h vielen, werden nog eens uit-

i^n°digd om naar de TV-studio
I ttlpAa'smeer te komen. Samen
! j^jt vele paartjes uit het buiten-

<Uh (gestoken in de trouwkle-
tierf Van nun land' ziJn er dat
Ho^tallen. En dan hebben weH? niet eens de drie paartjes
fy eSerekend, die bij presentator
aant ?randsteder proberen een
°D hindernissen te passeren

6-8 naar een super-de-luxe
laa j

elijksreis. En met een aller-e'ste aflevering van Rons Ho-ter^moon Quiz zet RTL 4 op za-
ti 6f aBavond 5 januaridan defini-
lairpeen Punt achter deze popu-

re eks programma's.

ste
n kerstsfeer staat de laat-

n Aflevering van Rons Ho-
brZ^.0071 Quiz. Tientallen
rje Sparen, die totnutoe in
ger r̂yzen vielen, zijn vol-
<*eCpC week donderdag 20
bii Vf-ber nog eens te gast

K^Kon Brandsteder.

Loflied
En die bekende liedjes betreffen
steevast de nummers dieVan het
Groenewoud tijdens zijn onver-
minderd dampende optredens
nog altijd speelt omdat het volk
mort als ze ontbreken. De be-
kendste is het hartstochtelijke
'Je veux de I'amour' ('waar ik ga,
waar ik sta, voor ik sterf, voor ik
verga, je veux de I'amour'), een
song die in 1980 de doorbraak in
Nederland bewerkstelligde,

maar ironisch genoeg nu eens
niet door Van het Groenewoud
zelf is geschreven.
Andere 'hits', inmiddels Vlaamse
'klassiekers', zijn 'Meisjes' ('het
symbool van de doorbraak'), een
bezielde ode aan de vrouw ('ze
maken ons kapot meneer, ze ma-
ken ons zo zot meneer') en de
meebrulhit 'Vlaanderen boven'
('gemaakt onder invloed van El-
vis Costello'), een kritisch loflied
op het Vlaamse volk. Dat nogal
wat oude liedjes van Van het
Groenewoud niet of nauwelijks
gedateerd voorkomen en moeite-
loos de tand des tijds doorstaan,

doet de Belg glimmen van trots.
„Ik vlei me graag met de gedach-
te dat ik regelmatig tijdloze num-
mers maak".
De lange verzamel-cd 'Meisjes'
bewijst dat de Vlaamse zanger-
/gitarist, wiens carrière meer dan
twintig jaar omspant, kan putten
uit een respectabele lijst ju-
weeltjes. Het zijn nummers die
hun kracht ontlenen aan de typi-
sche Van het Groenewoud-stijl:
ongepolijste rock, teksten met
extreme, paradoxale beelden en
natuurlijk de gebarsten 'soul'-
stem, waarmee Raymond o zo
hartverscheurend kan uithalen.

„Mijn kracht zit in mijn teksten
en in mijn stem", zegt hij onom-
wonden. „Die geven aan wie ik
ben en wat ik te zeggen heb.
Voor mij is van groot belang dat
er ziel in een nummer is, passie
en esprit".

show

Dieuwertje
terug in de
schoolbank

I Van onze rtv-redactie

■EERLEN - Op deze dinsdag-
avond zit Dieuwertje Blok in de

Jas van 'meester Postema' in>set programma Klasgenoten om
i.1.40 uur op RTL 4. De presenta-
""ice blijkt regelrecht uit de pol-
der te komen en verlangt daar
gd og steeds naar terug. Een van
naar klasgenootjes was haar zus

rancien, een meisje met een
fote fantasie. Behalve twee lera-

ia in, maakt ook Dieuwertjes moe-
er haar opwachting en wel in

_J et berepak waarin zij een hoofd-
al speelde in de schoolmusical.
■«'ieuwertje leest ook nog een
pl'agment voor uit een aan haar

terichte liefdesbrief.

_J Dieuwertje Blok leest van-
avond ook nog een fragment

oor uit een aan haar ge-
ichte liefdesbrief.

Raymond van het Groenewoud op nieuwe cd niet milder

'Muziek met esprit
Van onze showpagina-redactie

AMSTERDAM - In België
kan Raymond van het Groe-
newoud als de ongekroonde
koning van Nederlandsta-
lige progressieve muziek
niet stuk. In Nederland lijkt
zijn imago enigszins aan
slijtage onderhevig. Hoe dat
kan? De schuchtere veerti-
ger, die in zijn muziek een
neo-romantische kijk op het
leven paart aan een vitaal
cynisme, slaat ietwat ver-
moeid de ogen op. „Het sla-
bakt inderdaad wat in Ne-
derland, terwijl het beeld
dat men in België van mij
heeft juist zoveel rijker is
geworden".

Naar een deugdelijke verklaring ,
is het slechts gissen. Dat vindt
ook Raymond van het Groene-
woud, die momenteel zijn ver-
schenen verzamel-cd 'Meisjes',
het 'beste van RvhG', aanprijst.
Niettemin waagt de zanger een
poging zijn tanende populariteit
in Nederland te verhelderen.
Terwijl het hoge voorhoofd van
zijn markante kop rimpelt, zegt
hij: „In Vlaanderen laat men niet
na mij een speciale figuur te noe-
men en ja, dat is een beeld waar-
mee ik me vanzelfsprekend gaar-
ne vereenzelvig. In België heeft
men veel meer zicht op alles wat
ik doe en op wat ik heb gedaan.
In Nederland is die blik - ik heb
het over het grote publiek - uiter-
aard veel beperkter. Daar word
ik slechts op enkele bekende
liedjes beoordeeld".

Koes
Sommige nummers lijken in een
soort roes te zijn ontstaan. „Soms
gebeurt dat inderdaad ook", be-
aamt hij. „Maar veel liedjes die in
een keer op het papier lijken te
zijn gezet, hebben toch een tame-
lijk lange tijd gevergd. Aan
'Meisjes' heb ik tamelijk lang ge-
sleuteld. Sommige nummers
moesten gewoon gemaakt wor-
den; ik kon daar niet aan ontko-
men. Dat heb ik vooral met ziele-
pijn. Bij het gekwetst worden.
Dan wil ik revanche nemen; het
is een soort duivel uitdrijven.
Maar zo gaat het natuurlijk niet
altijd, dat zou niet te verdragen
zijn. Bovendien moet het op het
podium ook feestelijk zijn. Er
dient altijd een aantal pakkende
liedjes tussen te zitten waarmee
ik de dwaas kan uithangen".
Raymond van het Groenewoud
is een Belg met Nederlandse
ouders. „Maar ik ben geheel ver-
Vlaamst. Ik heb trouwens maar
twee jaar, toen was ik 7 en 8, in
Amsterdam gewoond, al waren
dat wel de mooiste jaren van
mijn jeugd".
Is hij met het klimmen der jaren
soms milder geworden?
„Ik ben misschien minder vlug
gestresseerd, maar zeker niet
milder geworden. Ik kan mijn
energie tegenwoordig beter ver-
delen".
De eigenwijzeBelg heeft zich en-
kele jarengeleden op verdienste-
lijke wijze gemanifesteerd als
(fïlm)acteur in helaas nogal on-
beduidende films. Maar spijt
heeft hij er niet van. „Het was
leuk om in een film te spelen,
ook als die meesterlijk flopt;
maar dat lag niet zozeer aan de
manier waarop werd geacteerd,
eerder aan de hele opzet. Maar",
mijmert hij hardop, „ik ben geen
acteur, daar ben ik te eigenzinnig
voor. Wat mij het leukste lijkt, is
tot mijn pensioen doorgaan met
het ineenknutselen van liedjes
zonder recept".

NOS verdeeld over nieuwe voorzitter
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Binnen het be-
stuur van de NOS bestaat one-
nigheid over de vraag wie de
nieuwe NOS-voorzitter moet
worden. Duidelijk is in ieder ge-
val dat de keuze wat het NOS-be-
stuur moet gaan tussen Max de
Jong (oud-topman van de Pers-
combinatie) en Hans de Boer (di-
recteur-generaal op het ministe-
rie van WVC). De derde kandi-
daat, Walter Etty, is naar de ach-
tergrond verdwenen.

De vertrouwenscommissie van
het NOS-bestuur, bestaande uit
Michel Jager (kroonlid), AVRO-
voorzitter Gerard Wallis de Vries
en KRO-voorzitter Ben Schmitz
hebben minister d'Ancona van
WVC, na afloop van de strikt ver-
trouwelijke bestuursvergade-
ring, laten weten zover te zijn dat
er verder gepraat kan worden
met de minister.

Waarnemend NOS-voorzitter dr.
Albert van den Heuvel wil niets
loslaten over de huidige stand
van zaken rondom de benoe-
ming van de nieuwe voorzitter.
„We hebben in het bestuur een
afspraak gemaakt en die luidt
dat we absoluut geen enkele me-
dedeling naar buiten toé doen".
Duidelijk is echter dat de strijd
gaat tussen De Boer en De Jong.
Beide kandidaten worden bezien
tegen het licht van de onont-
koombare veranderingen waar
de publieke omroep voor staat.

Het NOS-bestuur heeft een ster-
ke voorkeur voor een voorzitter
die affiniteit heeft met het 'erf-
goed' van depublieke omroep en
daarnaast een zwaargewicht ma-
nager is.

Grofweg gezegd staat Hans de
Boer met zijn CDA-achtergrond
garant voor de ideologische en fi-
losofische achtergronden van de

publieke omroep. Max de Jong is
meer de zakenman.
Een meerderheid binnen het
NOS-bestuur heeft geen trek in
Etty, de kandidaat, die door mi-
nister d'Ancona naar voren is ge-
schoven. Ex-wethouder Etty zou

worden gezien als een te geprofi-
leerde PvdA-man.
Bovendien is hij buiten de om-
roep om bezig met het verwer-
ven van een andere baan. De mi-
nister is degene, die de nieuwe
NOS-voorzitter benoemt.

Jeroen Pauw
brengt nieuw

kunstprogramma
bij RTL 4

Van onze rtv-redactie

HEERLEN- RTL 4 brengt vanaf
6 januari een nieuw cultuurpro-
gramma op het scherm. 'Studio
Rembrandt' wordt vanaf die dag
elke zondagochtend van 11.00 tot
12.00 uur uitgezonden. De pre-
sentatie van de wekelijkse talk-
show is in handen van Jeroen
Pauw.

In de studio aan het Amsterdam-
se Rembrandtplein ontvangt
Pauw elke week vier gasten voor
een brunch. Drie van devier heb-
ben rechtstreeks te maken met
de diverse disciplines binnen de
kunstwereld. De vierde gast
heeft een grote affiniteit met een
bepaalde kunstrichting, maar

oefent een beroep uit dat er niet
rechtstreeks mee te maken heeft. ;
„Het zou bijvoorbeeld een be-
roemde kok kunnen zijn met een
uitgebreide schilderijenverza-
meling, of een voetballer dievre-
selijk veel van één bepaalde
schrijver weet", legt een woord-
voerder van RTL 4 uit.

In de eerste helft van het pro-
gramma praat Pauw met de ver- ,
schillende gasten afzonderlijk
over hun werk. In het tweede -deel wordt gediscussieerd naar
aanleiding van een actueel the-
ma. Klassieke musici zorgen
voor de muzikale omlijsting.
JeroenPauw blijft naast zijn cul-
turele activiteiten ook het RTL 4
Nieuws presenteren.

Omroepen: dagelijks
uur sport op radio

HILVERSUM - De betrokken
omroepen hebben enthousiast
gereageerd op het plan voor een
dagelijks uur sport tussen 7 en 8
uur 's avonds op Radio 1. De
werkgroep sport radio heeft dit
plan aan het centraal overleg van -
radioprogrammadirecteuren, het .
Copra, voorgelegd. Veronica,
TROS, NOS en KRO voelen er
veel voor. Donderdag buigt het'
Copra zich over het voorstel.

Eén van de knelpunten lijkt de
zaterdagavond te worden, wa-
neer de TROS tot half acht uit-
zendt. Na vijf uur Tros Aktua
Sport wordt het laatste half
uurtje TROS-zendtijd gebruikt
voor het theaterprogramma Cou-
lissen. Maar met de TROS valt te
praten, aldus radioprogramma-.
leider Ton Daalhuisen. „Het is-
een zinnige zaak om een dage-,
lijks sportprogramma op dat uur.
op Radio 1 te kunnen bieden. Ik
vind dat zó belangrijk, dat met-
ons over dat half uurtje valt te
praten". Hij spreekt de bereid-
heid uit het half uur tot half 8 af'
te staan aan de NOS. „Onder
voorwaarden, onder meer dat de
TROS die tijd ergens anders te-
rugkrijgt. Want wij willen het
programma Coulissen natuurlijk
wel behouden".

" Ton Daalhuisen (TROS):
,}iet is een zinnige zaak om
dagelijks een uur sport op
de radio te brengen".

Gehalveerd
vuui vciumcd ucwrivciu uil pjdii

dat het twee uur durende Sport-
radio op dinsdagavond gehal-
veerd moet worden, een helft
door moet schuiven naar de
maandagavond, en dat op diey
maandagavond Club Veronica»
Trend moet wijken.
Robert Leenheers, eindredac-i
teur Radio 1 VARA, voorziet*
geen moeilijkheden: „We kun-;
nen op vrijdag vrij gemakkelijk!
tussen 7 en 8 een uur sport reali-'
seren omdat we tot 8 uur al ac-
tualiteiten brengen. Ik zie er wel
wat in".
Henk van Hoorn, chefactualitei-
ten NOS-radio, deelt het enthou-
siasme voor een dagelijks uurtje
sport op de radio, maar spreekt
de voorkeur uit voor het tijdstip
tussen 22 en 23 uur. „Dat lijkt me
ook logisch: de sport van die
avond is geweest, je kunt dan
analyseren en nabeschouwen.
Maar elk uur horizontaal gepro-
grammeerd op Radio 1 is natuur-
lijk prachtig".

Als de wens van de sportredac-
ties wordt verwezenlijkt kan de
Radio 1-luisteraar tussen 19en 20
uur op maandag- en dinsdag-
avond Veronica Sport, woens-
dagavond NOS Langs de Lijn,
donderdag KRO's Goal, vrijdag
VARA's sportprogramma en za-
terdag Langs deLijn beluisteren.
Op zondag zal, omdat de sport
die dag zich veelal in middag af-
speelt en door vele media ge-
volgd wordt, geen sportprogram-
ma te beluisteren zijn.

(ADVERTENTIE)
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06-lijnen

06- GayCafé
Limburg 06-320.327.55

in het 06-Gay Café leer nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen! 50 et pm.

Zoek je een hete meid?
06-320.320.55 Live Afspreeklijn 50 et p/m

Griekse Sex
Nieuw Lisa doet 't

50 cpm 06-

-320.325.55
Doma SM-lijn ■SM-info-kontaktlijn-live sm -uit DOMA 0,50 pm

06-340.300.80

Eenzaam?? i
Bel me, kom bij me, -vrij met me. Maak me blij!!

06-320.324.96 (50 cpm)

Probeer nu!
Draai eerst 06-320 en dan -PARTY-LINE

Party-Line-Dating ... 330.00
Party-Line-Boxen ... 330.10

SEXDATING
Versiercentrale ... 320.11
Sexdating-NL ... 330.06
Sexgids-Dating ... 320.04
Sexblad-dating ... 340.17
Chick-Dating-Club .. 360.69

PORNOLIJNEN
Automatiek ... 320.11
Sexofoon ... 320.01
Massage ... 322.00
Sex-adressen ... 322.02
M'n eerste keer ... 323.03
Sex-interviews-3 ... 323.15
Sex-interviews-4 ... 323.16
Sex-interviews-5 ... 323.17
Sexofoon-special ... 323.65
Commune-se* ... 325.53
Verboden-sex ... 325.70 |
Pornofilmsex ... 328.30
Candy-Contact ... 330.53 -Gluren bij de buren .. 330.80
Cora en Willem ... 320.03
Lesbifoon ... 321.00
Onschuldig ... 321.18 -Vrouwen bellen ... 321.25
Diana de Koning ... 321.50
Plas-Tics ... 321.77
P.0.8. 5810 Adam - 50cpm

Tropische
/errassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et pm

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

wendy ga liggen
ontspan je en doe met je

handen wat Wendy je vraagt... 06-320.331.03 - 50 et p/m

Gay voor twee
Limburg. Maak vrienden in

je eigen omgeving!
06-320.329.80 50 et p/m

Homosex voor 2
SM Brab./ümb.
06-320.325.18
Jack off Privé

06-320.321.16
Darkroom 06-320.324.16

Gay Pervers 06-320.329.16
Travestie 06-320.325.09

Transsexueel
06-320.321.36

Bi-Sex 06-320.323.36
Jongens-sex

06-320.325.19
Studenten-Sex
06-320.327.56

50 et p/m Pb. 75141 Adam.

Donker meisje
krijgt les van een rijpevrouw
" 50 cpm 06-320.323.24"

Ah Top S&M ah
Genot 50 cpm 06-

AH 320*331"13'AH

*...Lady Bizar...*
Hete schokkende SM-sex
"06-320.324.68" 50 cpm

tough gays only!
Draai eerst 06-320 en dan:
Harry's Gaydating ... 330.99
Harry's GAybox ... 330.11
Gaybox Adam ... 330.33

Gaybox Den Haag ... 330.44
Gaybox Utrecht ... 330.55

Homobox ... 325.50
Meeluisteren ... 330.22
Gay College ... 321.08
Homoschool ... 321.12

P.0.8. 5810 Adam - 50cpm

* Lesbi Live *
De eerste keer, ik ben

bloednerveus " 50 et p/m

06-320.323.12
* Eroslijn *

Ik moet bij m'n baas komen.
Hij zit ergens mee... 50 cpm
06-320.321.22
Rijpe Claudia traint haar

buurmeisje
06-320.320.37 50 cpm

Buurvrouw Chantal en haar
hete buurjongens
Live-Sex

06-320.326.01 - 50 et p/m

Heet sexcontact
met heerlijke dames, bel
06-320.328.02 - 50 et p/m
Jonge blonde Natasja doet

het met

2 buurjongens
06-320.330.98 - 50 et p/m

Bisex
voor twee, direkt apart met

een heet meisje of een
lekkere jongen: ook trio!!

06-320.330.91 - 50 et p/m
Zoek je een leuke vriend of

vriendin?
afspreekcomputer - 50 cpm
06-320.330.79

Zoek je 'n VRIENDIN? bel
gezellig de flirtbox 50 cpm
06-320.330.01

Homo
Zoek je 'n lekkere boy?

Bel 06-320.330.18
Inspreken: 01720-22484.

Wil jij 'n lekkere meid? Bel
de Tippellijn 50 et p/m

06-320.330.66
Zoek je een lekkere Boy?
Homo-Kontakt

Computer, bel:
06-320.330.95 - 50 et p/m

Homo
Jij belt Gay Privé, je krijgt
direkt een andere gay aan

de lijn. Wil je met een ander
praten druk dan op de O. Je
krijgt dan direkt 'n nieuwe

beller aan de lijn. Ideaal voor
het maken van een af-

spraakje of voor 'n opwin-
dend gesprek van man tot
man. Gay Privé Limburg

(direkt apart).
06-320.322.75 - 50 et p/m.

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens
06-320.330.88 - 50 Ct p/m

De allerheetste meiden zijn
op zoek naar jou!! 50 et p/m

06-320.320.36
Meisjes

zoeken snel Sexcontact!!!
06-320.320.33 - 50 et p/m
Zoek je een sexrelatie met

een lekkere meid? 50 et p/m

06-320.320.44
Mooie vrouwen zijn op zoek
*Sexkontakten*
06-320.321.44 - 50 et p/m

Meer dan 100 hete meisjes
zoeken sexcontact 50 et p/m

06-320.326.66
Voor Sex-afspraakjes

Meisjeskontakt
06-320.328.00 - 50ct p/m

Loesje en Anita zijn 2 hete
ondeugende meisjes 50cpm

06-320.328.88
Wil jij direkt APART met 'n

strenge man of met een
onderdanige slaaf??? Bel

Gay S.M. voor twee 50 cpm
06-320.329.99

Vreemde man.
Arme heeft alleen oorpijn. ,

Toch wil de man dat ze zich
ontkleedt. Blondje op hoge

hakjes...
06-320.340.15. 50ct p/m

Rob doet de boodschappen
voor de mooie nieuwe buur-
vrouw. Op zijn schoot is ze

plots...naakt!! 50 et p/m

06-320.340.75
Voor de spiegel ziet Chantal
hoe het met 2 mannen zal
gaan gebeuren. Dan voelt

ze het, en het is...waanzin-
nig! 50 et p/m

06-320.340.22
S.M. Complete opname op

S.M. zolder. 2 Paren in
onvoordelijke onderwerpin-
gen. Mannen zien hoe hun

vrouwen....soct p/m

06-320.340.77
Nachtelijke bezoeker. Op
haar knieën leert Elia van
een donkere onbekende
hoe heerlijk.. (Grieks) kan

zijn. 50 et p/m
06-320.340.25.
"Nee nee nee, zo wil ik het
echt niet!!" Maar toch, als

die man zo Grieks doet geeft
ze eindelijk t0e...50 et p/m

06-320,340.33
Inge mag het zeggen. "Doen
jullie die slipjes maar eens
heel vlug uit!!" Dan zijn 2

knullen net zo naakt als zij.
50 et p/m

06-320.340.36
Judy's wensdroom komt uit.
Vastgebonden op de bank,
wil ze dat die 2 mannen hun
gang gaan bij haar. (Grieks)

50 et p/m *
06-320.340.41

Rijpe
Vrouwen
320.325.45
Ervaren tante - 50 et p/m

De man laat een stevige
blonde knul nablijven om. aan de ringen nog eens de

spreidstand te doen. Homo.
50 et p/m

06-320.340.45
Fel protest. Een woeste

mooie meid maakt voor 't
eerst kennis met SM. "Nee,
niet doen, nee!!" Totdat ze...

geniet 50 et p/m

06-320,340,95
AJs de vrouw hun geheim

ontdekt is zij de .... Meneer
en mevrouw zullen haar

onderworpen dienen. S.M.
(50 cpm)

06-320.330.51
De nieuwe Life-Line. Voor

een gesprek apart met
Chantal. De operator helpt u

verder. Chantal, blond en
sexy op (50 cpm)

06-320.327.88
Boeiend. Helga bekijkt ver-

baasd een S.M. kamer.
Waar zijn die katrollen voor?

Als ze het voelt is het te
laat... (50 cpm)

06-320.330.61
Het is nieuw voor Jenny. Ze

wist het niet van zichzelf.
Maar na de sherry wordt het

lesbisch met Thea, en
hoe..? (50 cpm)

06-320.330.19
Wim betrapt de vrouw die
heel ondeugend alleen

bezig is. Om hem te laten
zwijgen laat ze hem
meedoen

06-320.340.01 (50 cpm)
Als meneer kegelt sluipt de

blonde vrouw
naar de stal

De man wacht haar op om
haar de sporen te geven.
06-320.326.73 (50 cpm)
Emma's sportmassage

begint serieus, maar als de
man haar soepele dijspieren

kneedt gaan de
deur op slot

06-320.326.70 (50 cpm)

Als de vrouw een opstandi-
ge knappe meid zo over de

knie legt, wordt het gloeiend
en dan Lesbisch. 50 et p/m

06-20.340.55
Voetbalknie. De vrouw wast
een knappe knul. Ze kan het
niet laten. Haar lippen vin-

den zijn... 50 et p/m
06-320.340.69

Een soort Life-Sex waar ze
nog nooit van gehoord had,
maar die haar gek maakt,

met een
donkere man..
06-320.340.06. 50 et p/m

Homo-Life
Na het trimmen geven 2

lenige mannen elkaar een
weldadige massage tot ze

allebei....
06-320.326.91 - 50 Ct p/m

Striptease
SEXSPEL

Jij bepaalt wat zij uittrekt
DE SEX COMPUTER voor

Hetero, Lesbi en Gay
06-320.322.80 - 50 et p/m

Trio-Sexbox
Voor vrouw vrouw man of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Frank en Ine uit Etten-Leur
voor Lifesex

Ine aarzelt een beetje maar
als het slipje op de grond

valt... 06-320.321.32-50et
Vlug die caravan in. Linda
viert haar verjaardag met 2
stevige polderjongens na

het blote zonnebad.
06-320.326.71 - 50 et p/m_

Thuiswerk aangeboden voor
dames. Leuke bijverdienste!

Tel. ml. tussen 9-13 uur.
010-4950787.

"Lelijke gluurder".
Tini grijpt de man. "Kom jij

maar es binnen!" 1
Dan MOET hij haar goed <bekijken. I
06-320.326.93 - 50 Ct p/m

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10

,yKfENDEN JV——Limßürgs Dagblad
Dagtocht i.s.m. Schmitz-Reizen

Susteren naar de

TENTOONSTELLING

Ql INCA - PERU
(7^/^w 3000 ;'aar geschiedenis

te Brussel
zondag 16/12, 23/12, 30/12

INCA - PERU Vriendenprijs: ’ 34 -
Om ± 10.45 uur arriveert u bij de Koninklijke Musea in Brussel om deze
unieke tentoonstelling te bezoeken. Aan de hand van 450
precolumbiaanse objecten, bijeengebracht uit 40 Peruaanse,
Noordamerikaanse en Europese musea wil de tentoonstelling de
beschaving van de Inca's tonen. Het geheel beslaat meer dan 3000 jaar
Peruaanse geschiedenis: van het ontstaan van de eerste grote beschaving,
Chavin (1500-400 v. Chr.), tot de val van het Incarijk 1533 n. Chr.

Tijdens de tentoonstelling kunt u een grote variëteit van kunstuitingen
bezichtigen waaronder: gouden meesterwerken, keramiek, hout- en
steensculpturen, vedertooien en weefkunst.

In de namiddag kunt u de stad bezichtigen. Om uiterlijk 17.00 uur vertrekt
de touringcar richting Limburg. U bent om ± 19.00uur thuis.

U kunt de dagtocht (op vertoon van de vriendenpas) bespreken bij alle
kantoren van het Limburgs Dagblad en de VW-Vaals. De vertrektijden enU opstapplaatsen verneemt u ook bij de kantoren. j)

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kun
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer V*
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis._

+*
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Nederland 1
300-13.05 Nieuws voor doven en. s|echthorenden.

i»i° ""Journaal.jfARA
1a n 1

Cult- Jongerenprogramma.
ö.06 VARA's kindermenu. Met:"°mmel, tekenfilmserie. Afl.: De

1 °okskampioen/De hazenjager.
"30 De grote meneer Kaktus
show. Kinderprogramma.]900 Journaal.
"<2 De baas in huis? AmerikaanseSOfhedyserie. Afl.: Het ideale koppel.
Wens een avondje stappen, ont-

boeten Tony en Angela een ideaalstelletje.

;>l|lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Duitsland 1
' S"2°Heute-"°3 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

o u|r letzte Schritt.
1 sk ARD_sPort extra- WereldcupK|ën: slalom voor heren eerste afda-.'ln9 vanuit Sestière.
In Heute-"°3 Alles im griff. Komedie van

~°achim Roering.
£40 Urnschau.
«"55 ARD-Sport extra. WereldcupK|én: slalom voor heren tweede af-
c* ln9. vanuit Sestière. Commentaar:

13 2c von Thurn und Taxis-
u'aa Wirtschafts-Telegramm.
14 05 T?9esschau.u« Bildergeschichten. Seriej^eldverhalen. Afl.: Pauline spielt Gi--4-30 Nussknacker. Ein Fall für Drei,
Isnnerie- AfL: Das Ding mit Muffel-
-15 no ïa9esschau.
15"^n k Talkshow.

' ° F|-auengeschichten. Serie
Rr°uwenportretten. Afl.: Ada Hecht.eportage over een Duitse, van ge-

°rte Roemeense, voordrachtkun-
'enareg dje Qp |a{ere |eeftjjd grote

16 nn heid verwierf.16'SJflesschau."""J Medisch Centrum West, Am-
-16-fn m' Nederlandse serie. Afl. 14.

film Trickfilmschau. Teken-

Dr!,5 Spass a" Dienstag. Kinder-
-17 °|ramma met Ron en Zini.
17'Jc Tagesschau.
17 35 IrickParada-Pnvatdetektiv Harry McGraw.
18 3nLiAfL: Han9epartie.
18's, £ ler und Heute. Actualiteiten.** Forstinspektor Buchholz. Se-

rie. Afl.: Stimmentang.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 **Nur keine Hemmungen.

Spelprogramma.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Panorama. Reportages, analy-

ses'en meningen.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Nebenbuhlerin. De toekomst van
Ewing Oil hangt af van de bevindin-
gen van de commissie die een onder-
zoek instelt naar het tankerongeluk in
de Golf van Mecixo.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Bücherjournal. Literair magazi-

ne.
00.00 ARD-Sport extra. Met Tennis:

Grand Slamtoernooi vanuit de Olym-
piahalle in München, samenvatting.
Commentaar: Herbert Gogel en Karl-
heinz Roland; Bundesliga-ijshockey:
Kölner EC - Düsseldorfer EG vanuit
Keulen, samenvatting.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
«abel. en CAI-abonnees:

kanalen zie schema exploitant

" =^2wart/wit programma
" = stereo geluidsweergave

r? - tweetalig bij stereo-app.
1 - teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Jfcder and 1:5. 26 29. 46, 51,53 en 57Krantl 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59l^'L 4: 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
RAI Uno: Satelliet
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België/Télé2l: 28 en 42
TV 5: satelliet
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
SAT 1: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
BBC Europe: satelliet
Eurosport: satelliet
Super Channel: satelliet
MTV Europe: satelliet
CNN: satelliet
LD-TV: Heerlen en Hoensbroek 59, Kerk-
rade 64

111111111111111111111111111111111111111111111111l

België/TV 1
'f "in —*
rje A*l.et CaP'tool. Amerikaanse se-rie^ 116- Myrna ontketent een
V*r k,mensen' acnt' maar Julie en

1? y<er blijven onvindbaar.
18 QQ Nieuws.

l!kTak- Animatieserie. Afl. 195Cg "S- AfL: Plons en de regen-

iS
tfc artie en Sander" 13-delige

QénZ !ene voor Kinderen. Afl. 11:16 oo e de sneeuwman.le^sfeet1"634"- Vandaa9:
l6uLclaCk Beauty- 26-delige BritseEddinnf' e' Afl' 22: De schat. Lord
en vK inancieel aan de grond
Verkopen ddlng,on Ha" te moeten

477 U"!n- Austraüsche serie. Afl.schuiri7,aLVs Helen een verklaring
°m in L 9

f^
arlenes drukking slaat

VreemdP9n^ Wanneer ze 's nachts
hoort Qeluiden rond haar caravan

, enspronr^Winnaars- Mededelingen
19.30 °9raairna-overzicht.

JoV.ÏÏE^m3Wii2en-QuiZmetKurt
Pfaatofo'!61' weten? Rechtstreeksrn a.stpr°9ramma over actuele the-

jfirlrjfrna00' K°en" ÜCnt klassiek

llllln...Vandaa«-

22.50 Azuur. Toeristisch magazine.
23.50-23.55 Coda. Caprices - allegro,

van Paganini. Uitgevoerd door Galina
Stamenova, viool.

" Ilse van den Broeck in
'Azuur'. (België/TV 1 - 22.50

uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
14.30 Santa Barbara. Amerikaanse

serie. Afl. 32.
15.15 'N stuk of 2. Middagmagazine.

Presentatie: Marijke Benkhard en
Anita Witzier.

16.25 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.:
Boksend naar de vrijheid.

16.50 (TT)Bright sparks. Tekenfilm-
serie. Afl.: Voedsel (1).

17.00 Club Veronica. Jongerenpro-
gramma.

17.30 ""Journaal.
17.40 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Het

dorp is verlaten.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

13.45 Europaïsche Sagen. Theseus,
speurtocht naar de Griekse mytholo-
gische held Theseus. Afl. 2. Program-
ma in het kader van Kooperation Bil-
dung.

14.15 Schaufenster 3sat. Lese-, Kult-
und andere Zeichen, reportage over
de uitreiking van de Aspekte-Litera-
turpreis '90.

15.10 Ollies Artistenshow. Ein tieri-
sches Vergnügen, circusprogramma.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Nesthakchen. 6-delige jeugd-

serie naar de romans van Else Ury.
Afl. 6.

16.50 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Gevarieerd

magazine.
17.45 Der Landarzt. Serie. Afl.: Es

braut sich was zusammen.
18.20 Der Landarzt. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Aus dem Labor

frisch auf den Tisch, reportage over
de samenstalling van levensmiddelen
en de gevolgen van de Europese
eenwordingvoor de Duitse markt.

20.13 Voetballen. Rechtstreekse re-
portage van de wedstrijd Bayer Le-
verkusen tegen Bröndby IF Kopenha-
gen. (In de pauze, om 21.00 uur Heu-
te Journal).

22.10 Perestrojka im Irrenhaus. Do-
cumentaire over de manier waarop
de Sovjet-Unie met de oppositie om-
ging.

22.40 Das kleine Fernsehspiel. Lu-
bitsch Junior, tv-spel van Christian
Bau. Bij hun research voor een docu-
mentaire over fronttheater in Wo II
stuiten de filmmakers op een oudere
man die beweert de zoon van filmre-
giseur Ernst Lubitsch te zijn.

23.45 Harry Belafonte in concert.
00.30 Heute.

België TV 2
18.30 Nieuwskrant.
18.35 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Afl. 72.

18.58 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
voor Turkse en Marokkaanse migran-
ten.

19.28 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 ""Diamond Awards Festival.

Internationale muziekshow die op 17
november plaatsvond in het Sportpa-
leis van Antwerpen rondom de uitrei-
king van de Diamond Awards. Deel 3.

21.00 Programma van de Christen-
Democratische Omroep.

21.40-23.15 De schuld. Argentijn-
s/Engelse speelfilm uit 1987 van Mi-
guel Pereira. Het jongetjeVeronico is
een halve wees, die in een gehucht in
Argentinië wordt grootgebracht door
zijn oude grootmoeder. Op een dag
komt er een leraar in het dorp om het
schooltje te heropenen. Veronico ziet
in hem al gauw een vaderfiguur en als
zijn grootmoeder overlijdt neemt de
leraar hem onder zijn hoede. Maar
dan vindt er een militaire staatsgreep
plaats in Argentinië...

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Warreltaal. Afl. 5.
10.30 De Franse revolutie. Afl. 4.
11.00 Boeken-kastje-kijken. Afl. 4.
11.30-12.00 (TT)Nieuws uit de na-

tuur. Afl. 10.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.20 Skoalle-tv. Fan Suder-

see nei Iselmar 11.
15.15-16.15 Schrijvers van de nieu-

we tijd. Afl. 8.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Sibi busi - tropische regenbui.

3-delige documentaire serie over het
leven in Suriname. Afl. 3: Het alle-

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

12. (herh.).
10.10-11.10 Schooltelevisie.
16.05 Teletekst-overzicht.
16.30 Schooltelevisie.
17.00 Lebenslinien. Karriere - Portrat

eines Genforschers, portret van de
geneticus Dr. Jörg Epplen.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 25.

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Der Abend in West 3. Program-

maoverzicht.
18.33 Sinha Moca. Die Tochter des

Sklavenhalters, Braziliaanse serie.
Afl. 46.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport
(19.45-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 15 Minuten International. Das
Lachen gegen das Weinen, portret
van de Zuidafrikaanse cabarettist
Dirk Uys.

20.15 Weltweit. Tag und Nacht: scho-
ne neue Autowelt? Documentaire
over nachtploegen bij Opel in Spanje
en Duitsland.

20.45 Hoppala. Bloopers uit de film-
en tv-wereld.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel. Seine Kanzel

war die Strasse, portret- van prediker
en pater Johannes Leppich.

22.45 Drei vor Mitternacht.
00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Zur

Nacht.

" Een scène uit 'Verkehrsge- Ericht. (Duitsland 2-20.15 =
uur)

RTL 4——————————^———

05.45 Ochtendprogramma. Met o.a.
Rete Mia.

07.00 Ontbijtnieuws. Presentatie:
Jan de Hoop, Mare Jacobs en Victor
Deconinck.

09.00 Ochtenprogramma. Met o.a.
Classique, Channel E en Rete Mia.

14.20 The edge of night. Feuilleton.
14.50 As the world turns. Feuilleton.
15.35 Topmodels: The bold and the

beautiful. Serie.
16.00 Télékids. Presentatie: Irene

Moors.
17.00 5 uur show. Presentatie: Viola

Holt.
18.00 Journaal. Presentatie: Jeroen

Pauw.
18.15 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazan.

18.45 Scrabble. Presentatie: Manon_j
Thomas. _■

18.55 Goede tijden slechte tijden. _■
Nederlandse serie.

19.30 Journaal. Presentatie: Jeroen5
Pauw en Loretta Schrijver.

19.50 Weer. Presentatie: John Ber- 5
nard. 5

19.55 Rad van Fortuin. Quiz. Presen- =tatie: Hans van der Togt. =20.25 Wie ben ik? Spelprogramma. _■
21.05 De 64.000 gulden vraag & de =

Postcode Loterij. Spelprogramma.
21.40 Klasgenoten. Koos PostemaE

ontvangt vandaag Dieuwertje Blok.
22.40 Island Son. Amerikaanse serie. 3
23.35 Journaal. Presentatie: Loretta =Schrijver. 3
23.45 Geraldo. Amerikaanse talk- =show. r:
00.35 Nachtprogramma. Met o.a. E

Classique en Rete Mia. =
llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllüllllHÉ

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

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100 3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97.5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 4.00-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/RTBF 1
14.50 Vacaturebank. 15.10 Coup de
force a Berlin, Italiaans/Franse speel-
film uit 1967 van Terence Hathaway.
16.35 Clip a la une. 16.40 Nouba nou-
ba, gevarieerd kinderprogramma met
Animal secret, The kids of Degrassi
Street en Manu. 17.25 Jeu des étoiles,
spelprogramma. 17.35Riek Hunter, in-
specteur Choc, Amerikaanse serie.
Afl.: Requiem pour le sergent Mc Call.
18.25 Weerbericht. 18.30 Le dix-huit
trente. 18.40 Marmots, spelprogram-
ma. 19.00 Ce soir, actualiteiten. 19.23
Uitslagen lotto en joker. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 Doublé sept,
spelprogramma. 21.25 Le point de la
médicine, medisch magazine. Van-
daag: Zwangerschap en geboorte.
22.30 Arts magazine, cultureel magazi-
ne. 23.05 Chouans, 4-delige serie. Afl.

2. 00.00 Weerbericht en laatste nieuws. =
00.25-00.30 Bourse, beursberichten. =

Duitsland 3 SWF
08.15 Schooltelevisie.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.25 Roll it... Die Geschichte des ERock von 1967 bis 1975.
16.55 Fahrt auf der Wolga. Afl. 2. EJ17.10 Versorgung in trockenen Zo- =nen. afl. 2. —17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde. _=
18.00 Sesamstrasse. =18.29 Welt der Tiere. Natuurserie. =
18.53 Philipp. Kinderserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Vierlandereck.
20.15 Reisewege zur Kunst.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn =

Neun.
21.15 ■Chaplin-cyclus-(2).
22.40 Einführung in die arabische =Sprache und Kultur.
23.10 Laatste nieuws. =

België/Télé 21
-■ ■ "" : ■ ■■ " —

14.00-15.00 Schooltelevisie, (herh). s
17.30 Histoire de l'automobile, 6-delige =documentaire serie. Afl. 4. (herh.). =
18.30 Tribune economique et sociale: =
La CSC. 19.00 Radio 21. 19.30 Jour- E
naai met simultaanvertaling in geba- =rentaal en weerbericht. 20.00 Art 21, =j
cultureel magazine. Vandaag: L'art des ==
noirs d'Afrique du Sud. 20.55 La méta- =morphose des sirenes, tekenfilm van =
Tex Avery. 21.00 Laatste journaal, |
weerbericht en beursberichten. 21.30 =Ciné-club canadien: Le chant des sirè- =nes, Canadese speelfilm uit 1987 van =Patricia Rozema. 22.55-23.25 Porte =
ouverte au centre du film sur l'art, twee _
korte films over kunst.

TV5
16.05 TVS infos. 16.15 Le Kanada de §
l'an 2000. 17.15 Regards de femmes. E
17.45 Quand c'est bon. 18.00 Le Cana- E
da sur deux roues. 18.30 Des Chiffres E
et des Lettres. 18.50 Bons Baisers des =
Francofolies. 19.00 Flash infos TVS. |
19.15 Clin d'Oeil. 19.25Bonjour la fran- |
ce, bonjour l'Europe. 19.30 Le 19/20. ==
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Journal té- _
lévisé et météo. 21.35 Santa a la une. ==
23.00 Flash infos TVS. 23.10 Carabine. _
23.35 Alice. 00.15-00.45 Hotel.

Radio 2
= Elk heel uur nieuws. 7.04 Sugar in_ the morning. (7.06-7.12 Radiojour-
E naai). 9.04 De muzikale fruitmand.
Sj 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik zou wel_ eens willen weten. 12.04 Lunchti-
S me. 13.04 Tijdsein. 13.30Als men-
Ej sen veranderen. 13.54 Metterdaad
= hulpverlening. 14.04 De Plantage,
j§ met om 14.10 't Nut v/h Algemeen:
£ 14.43 De jazz van Pete Felleman;
= 15.04 Het spoorterug; 16.04 Ischa;
= 16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na-
S bije westen. 18.04 Boeken. 19.03
=s Passages, passanten. 20.03 Tim-
= boektoe. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
=: Elk heel uur nieuws. 6.02-24.00
= Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 Door-
-5 loper. 7.04 Hitbrouwerij. 9.04 Twee
5 meterde lucht in. 11.04 Angelique._ 12.04 Steen & Been Show. 14.04
= Rigter. 16.04 Voorheen Jackpot.= 8.04 De avondspits. 19.03Dubbel-
Es lisjes. 20.03 Vuurwerk. 21.03 Pop-
_s krant. 22.03 Poppodium. 23.03-
-= 24.00 Tracks.

televisie en radio dinsdag
19.46 Labyrinth. Spelprogramma. Afl.

100. Spelleiding: Peter JanRens.
20.18 (TT)Laat maar zitten. Neder-

landse comedyserie. Afl.: Jeugd en
ondeugd.

20.51 ledereen wil honderd worden.
Koos Dobbelsteen probeert VARA's
Ouderen voor Ouderenkoor en be-
kende solistenvan vroeger in hun ho-
tel van dienst te zijn. Presentatie:
John Leddy. (herh.).

21.41 (TT)ln het nieuws. Actualitei-
tenprogramma. Presentatie: Astrid
Joosten en Paul Witteman.

22.29 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Liegen en bedriegen.
Een oude vriend van Dorothy belt
haar op om een afspraak te maken.
Ondertussen bemerken Blanche en
Sophia hoe een overvaller in het win-
kelcentrum te werk gaat.

23.00 ""Journaal.
23.05 De kloof. Discussieprogramma.

Presentatie: Paul Witteman. Van-
daag: De WAO. Gasten: Staatssecre-
taris Elske ter Veld, Professor Wolf-
son en Rob Lubbers.

23.50-23.59 Museumschatten. Prof.
Henk van Os geeft achtergronden bij
voorwerpen uit de Nederlandse mu-
sea. Vandaag: Chinese exentriekelin-
gen.

17.45 8.0.0.5. Magazine met Bart de
Graaff.

18.10 ""Countdown. Popmuziek ge-
presenteerd door Jeroen van Inkel en
Rob Stenders.

18.55 Veronica sport. Actueel sport-
magazine gepresenteerd door Maud
Coppes en Gerard Wielenga.

19.25 (TT)Het laatste woord. Woord-
spel gepresenteerd door Mare Klein
Essink.

20.00 (TT-l-«»)Journaal.
20.27 Tour of duty. Amerikaanse se-

rie. Afl.: De ene dienst is de andere
waard. Een 10-jarig jongetje redt
BRAVO van een hinderlaag. Toch
blijft de verdenking bestaan dat deze
jongen een informant van de Viet-
cong is.

21.25 RUR-magazine. Praatprogram-
ma met Jan Lenferink.

22.05 Rocky 11. Amerikaanse speel-
film uit 1979 van Sylvester Stallone.
Tijdens zijn laatste boksgevecht raakt
Rocky gewond aan zijn oog. Hij geeft
het boksen op en trouwt met Adrian.
Na een tijdje wordt hij echter bena-
derd door zijn vroegere tegenstander,
Apollo Creed.

00.05-00.10 Journaal.

daagse leven in Suriname.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Robin Hood. Engelse jeugdse-

rie. Afl. 15: De zoon van Herne (2). Er
is een nieuwe Robin Hood geboren.
Robert of Huntingdon is de nieuwe
uitverkorene van Herne, en het lukt
hem de bende weer bij elkaar te krij-
gen.

20.00 ""Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek ge-

presenteerd door Philip Freriks.
21.04 Zeven ideeën om iets weg te

geven. Documentaire t.g.v. het 50-ja-
rig bestaan van het Prins Bernhard
Fonds.

22.00 ""Journaal.
22.15 Studio sportjournaal. Actuele

informatie over de sport van vandaag.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinfor-

matie. Met om 23.00 Den Haag Van-
daag. Presentatie: Maartje van Wee-
gen.

23.15 De Europese markt. Onderne-
men in Europa. Les1.

23.45 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

23.50-00.50 Studio sport. Met tennis:
Grand Slam te München"Mare Ktein Essink m tiet, matste Woord. (Nederland

2 - 19.25 uur)

RAI UNO
06.55 Ochtendprogramma.
14.00 II mondo di quark.
14.45 Cronache Ital iane.
15.15 A Nord a Sud.
15.45 L'albero azzurro.
16.15 Aspettando Big.
18.05 Fantastico bis.
18.45 Un anno nella vita. ==19.50 Nieuws en Weer. ==20.40 SerataTG 1. =21.40 Good morning Babilonia. ==
00.00 Nieuws.
00.25 Mezzanotte e dintorni.

RAdio 1
radio= Elk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-

§ zine. (7.30 Nws.) 7.50 Het levende
5 woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
E Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
| 10.07 Magazine. 11.07 Schone
E kunsten. 12.07 Echo-magazine
E (12.30 Nws., 12.55 Meded. t.b.v.
E Land- en Tuinb. ). 14.06 Nieuwsra-= dio. (17.30 Nws.) 19.03 Sportra-
E dio. 21.03 God zij met ons. 22.53
= De 1% regeling. 23.06 Met het oog
E opmorgen. 0.02 De nacht klinkt an-
E ders. 2.02 Muziek in de nacht. 5.02-
-= 7.00 Ochtendhumeur.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Prof. Dr. H.W. van Os, alge-
meen directeur van het Rijksmu-
seum. (8.00 Nws.). 9.00 Continuklassiek. 11.00 Concertzaal: Am-
sterdam Baroque Orch. 12.30
Nieuwe klassieke platen. 13.00
Nws. 13.02 De klassieke top tien.
13.30 Belcantorium. I. Acis und Ga-
lathea, oratorium van Handel. Koor
en Ork. van het Nederlands Bach-
ensemble 0.1.v. Krijn Koetsveld
m.m.v. solisten; 11. Des Knaben
Wunderhorn. 16.00 Pianomuziek.
16.30 Muziek van eigen tijd. 17.10
In kleine bezetting. 18.00 Nws.
18.02 Muziekperiodiek. 18.15 Le-
ger des Heilskwartier. 18.30 Mu-
ziek in vrije tijd. 19.15 Het kunstbe-
drijf. 20.00 Nws. 20.02 Klassiek.
Raphael Kwartet Muz. voor strijk-
kwartet. 21.45 Orgelconcert. 22.30
Literama. 23.20 Al Fine. 23.50-
-24.00 Tussen droom en daad.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws 9.02 Sportief. 925 Water-
standen. 9.30 De troeteltrend.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50 Tekst en uitleg. 11 00 Studio
55. 12.00 Nws. 12.05 Dagvaardig.
12.30 Middagpauzedienst. 12.50
Tussen droom en daad. 13.00
Nws. 13.10 De verdieping. 14.00
Rondom het Woord. 14.30 A world
of english. 15.00 Regelßecht met
om 15.00 Weg met die wet; 15.45
De kop van Jut; 16.30De Ombuds-
man. 17.00 Wat moet er nu weer

geregeld worden?!. 17.35 Postbus
51 Radio-magazine 17 55 Meded.
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Relevant 18.20 CD. 18.30
Vertel mewat. 18.40Taal en teken.
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Turks. 19.30 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en het Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 Om het behoud
van de aarde. 21.00 Ca va? 21.30
Coöperatie. 22.00 Schrijvers van
de nieuwe tijd. 22.30-23.00 Hoofd-
pijn te lijf.

RTL Plus
= 06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine
met elk half uur RTL aktuell.

E 08.35 Télé-Boutique. (Herh).
Ss 09.10 Die Springfield story. Ameri-= kaanse serie. (herh.).— 10.00 Eine grosse Liebesgeschich-= te. 3-delige serie. Afl. 2.= 10.55 Kunst und Botschaft. (Herh.).= 11.00 Tele-Boutigue.= 11.25 Sterntaler. Spelshow. (herh.).= 11.35 Riskant! (Herh).
EJ 12.05 Der preis ist heiss. (Herh).
= 12.35 Polizeibericht. Amerikaanse
—; serie. Afl.: Der Selbstmordversuch.
= 13.00 Reich und Schön. Amerikaan-
:=: se serie.
= 13.25 California Clan. Amerikaanse= serie.= 14.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
z 14.55 Die wilde Rosé. Mexicaanse

serie. Afl. 14.
E 15.40 RTL aktuell.
E 15.43 Netto. Wirtschaft Heute.
= 15.55 Buck Rogers. Amerikaanse sf-
E serie. Afl.: Die Solar-Zwerge.
= 16.45 Riskant! Spelprogramma.
E 17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow.= 17.45 Sterntaler. Spelshow.
E 17.58 RTL aktuell.E 18.00 California Clan. Amerikaanse
E serie. (herh.).= 18.45 RTL aktuell.
E 19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Weisser Vogel. (herh).
== 20.15 Mission Casablanca. Italiaans-
—: /Franse speelfilm uit 1966 van Antho-
-: ny Dawson.
= 21.55 Explosiv. Magazine met Olaf
E Kracht.
= 22.45 L.A. Law. Staranwalte, Tricks,

Prozesse, Amerikaanse serie. Afl.:= Verhütung muss sein.= 23.35 RTL aktuell.
E 23.45 Ein Mann wie ein Tank. Ameri-
_: kaanse speelfilm uit 1988 van Dale
_: Trevillion.
E 01.20-01.25 Aerobics.

SAT 1
E 06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
E SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
-3 sche serie. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
_: Love Boat. 09.50 Teletip Test. Aansl.
E Horoscoop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05E SAT.I Teleshop. 10.30 Via Mala. 12.15EJ Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00= SAT.I Sport live. 16.10 SAT.I Sport= live. 18.20 SAT I.Bliek. Aansl. SAT.I= Wetter. 18.40 SAT.I Sport Live. 19.10
E Glücksrad. 20.00 SAT.I Sport live.
3 22.00 SAT.I Bliek. 22.10 SAT.I Sport
3 live. 00.10 V - Die ausserirdischen Be-
-3 sucher kommen zurück. 01.00-01.10
E Programma-overzicht.

SSVC
E 13.00 Bertha, animatiefilm. 13.15 Play-
E days. 13.35 Neighbours, serie. 14.00— News and Weather. 14.30 The Clothes— Show. 14.55 Never the Twain. 15.20= Countdown. 15.45 Children's SSVC.

E= 16.00 The Sooty Show. 16.25 Pigsty.= 16.35 Thundercats. 17.00 Blue Peter.
= 17.25 Blockbusters. 17.50 Home and
—; away. 16.15 Emmerdale. 18.40 News
= and Weather. 18.55 Cartoon Time.= 19.00 Coronation Street. 19.25 Brook-= side. 20.35 A question of sport. 21.05
: The Green Man. 22.00 News and Wea-= ther. 22.30 Omnibus. 23.25-00.25 Rug-

E by special.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 09.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, ruilbeurs, agenda
en muziek. 14.02, 15.02 en 16.02
Kort nieuws. 17.02 Regionaal
weerbericht. 17.05 Limburg Actu-
eel, agenda en muziek, (editie
Noord en Zuid) 17.25-17.59 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie, infor-
matie voor buitenlanders in Lim-
burg.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg (6.30, 7.00 Nieuws. 730
Nieuws.) 8.00 Nieuws. 8.10 Soes.
10.00 Nieuws. 10.03 Antilope.
11.50 Hetkoekoeksnest. 12.00Ra-
dio 2 Regionaal. 13.00 Nieuws
13.10 Witlof from Belgium. 14.00
De gewapende man. 17 00Radio 2

regionaal. 18.00 Nieuws. 18.V'
Rock-ola. 20.00 Lukraak. 22.Ctr
Nieuws 22.05 Haverklap. 23 30*6.00 Nachtradio. (0.00, 5.00 e-*5.30 Nieuws.)

BBC Europe
07.25 Today's viewing. 07.30 BBC
Breakfast News. 09.50 Daytime UK.
10.00 News and Weather. 10.05 Bramw-
ave. 10.25 Dish of the Day. 10.30
People Today. 11.00 News and Wea-
ther. 11.05 Playdays. 11.35 People To-
day. 12.00 News and Weather. 12.05
Kilroy. 12.45 Before Noon. 13.00 News
and Weather. 13.05 Afternoon. 13.15
Scène today. 13.55 News and Wea-
ther. 14.00 One O'clock .News. 14.30
Open Space Disasters. 15.00 Rugby
Union. 16.40 Dance Energy. 17.20
Happy Families. 17.35 Now Then.
18.00 Newsround. 18.10 Grange Hill.
18.35 Volgens aankondiging. 19.00 Six
O'clock News. 19.30 Newsroom South
East. 20.00 Trivial Pursuit. 20.30 Eas-
tenders. 21.00 The Good Life. 21.30 A
Question of Sport. 22.00 Nine O'clock
News: 22.30 Dark City. 00.05 283
Ideas from Japan. 00.25 Newsnight.
01.10-01.15 Wednesday's viewing.

_.

Eurosport
08.30 Wereldspelen niet-Olympische'
sporten. 09.30 Eurobics. 10.00 Kunst-
rijden op de schaats: NHK Trofee van-
uit Japan. 11.00 Internationale motor-
sport. 12.00 Biljarten: driebanden van-
uit Norderspring, Duitsland. 13.00-
Eurobics. 13.30 Snooker: Open Aziati-
sche kampioenschappen vanuitGuangzhou, China. 15.30 Golf: Open
Amerikaanse toernooi voor senioren,
vanuit New Jersey. 18.00 Amerikaans
College football. 19.00 Goals!!! 19.30
Eurosportnieuws. 20.00 WWF worste-
len. 21.00 Boksen. 22.00 Worldcup:
bobsleeën: viermans bob vanuit Igls,"
Oostenrijk. 00.00 Eurosportnieuws!
00.30-02.30 Snooker: Open Aziatische
kampioenschappen vanuit Guangzhou,
China.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.30 Russia eleven,
09.00 World News. 09.10 The Mix, an<»Japanese Business Today. 13.30 Thil
Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On the Aiö
18.30 Blue Night. 19.30 World New3
and Goodyear Weather Report. 19.4$
Time Warp. 20.00 Ultra Sport. Tahrfc
Mondailcat challenge. 22.00 Worle
News and Goodyear Weather ReporC
22.15 Ultra Sport. 00.15 World News*
and Goodyear Weather Report. 00.3C
Blue Night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.0C-
MTV at the movies. 10.30VJ Paul Kino^
14.00 VJ Maiken Wexo. 16.00 Yo! MTV»
Raps. 16.30 Club MTV. 17.00 MTV's»
Coca Cola Report. 17.15 MTV News af*
night. 17.30 MTV Prime. 18.30 MTV'S*
Greatest Hits. 19.30 MTV at the mo>»
vies. 20.00 VJ Ray Cokes. 23.00 Satur*
day Night Lime. 23.30 MTV's Cocp*
Cola Report. 23.45 MTV News at night*
00.00 MTV's Greatest Hits. 01.00 V„»
Maiken Wexo. 03.00 Night Videos.

CNN
07.00 Headline News Update. 07.3T
Moneyline. 08.00, 08.30, 09.00 Headli*
ne News Update. 09.30 CNN News
room. 10.00,10.30,11.00,11.30,12.01 1
Headline News Update. 13.30 l
ness Day. 14.00,14.30 Headline N
Update. 15.00 Larry King. 15.30 Head*
line News Update. 16.00, 16.30 WonM
Day. 17.00,17.30,18.00, 18.30 Headlf
ne News Update. 19.00 World N
19.30 Headline News Update. 20.0'
World Business Today. 20.30 Headlin
News Update. 21.00, 21.30 Internatie
nal Hqur. 22.00 World News. 22.3
Headline News Update. 23.00 Worl.
Business Today. 23.30 Showbiz Te
day. 00.00, 00.30 The World Todav;
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire*
02.00 Prime News. 03.00, 03.30 .
King. 04.00 Headline News Updat6
05.00 Showbiz Today. 05.30, 06.0
Headline News Update.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück. (+ Sp%|'Glückstreffer') 06.45 Wunschka»?
ten. 07.05 Adventskalender. 07.4ff
Verantstaltungskalender. 08.3t 1Besinnliche Worte 09.05 Musike**
press. 10.00 Gut Aufgelegt. 12 o>,
Musik bei Tisch (met om 12.00 e^12.15 agenda). 13.00 Frischau;
volksmuziek. 14.05 Schulfunkl
14.20 Musikzeit heute. 15.00Nacb «
mittagsstudio. 16.05 Spotlight*
17.05 Oldiekiste 18.10 BRF Ak*
tuell. 18.40-20.05 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
4.00 Frühschicht 6.00 Guten Moi *gen! 9.00 Ein Tag wie kein andere» I
12.00 Life-Style. 15.00 Feierabenc"*
18.00 Classic-Hits. 21.00 Je t'aimeij;
00.00-04 00 Nachtradio

WDR 4
505 Radiowecker. 605 Morgen.^
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.0.
Zur Sache 12 07 Gut aufgeleg
14.05 Wirtschaft. 15.00 Cafe-Kor

zert. 16.05 Heimatmelodie. 17 0
Musik-Express 20.05 Zwische
Broadway und Kudamm. 21.00 Mv
sik zum Traurnen. 22.30-4 0
Nachtexpress.
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Bij aankoop van een nieuwe Opel of een
nieuwe Isuzu krijgt u gratis een 'straatje'
Staatsloten. Ofwel een serie van 10 Staats-
loten, die genummerd is van 0 t/m 9. Zo
wint u altijd f 70,- en ukent natuurlijk de

muuumumnum— . hoofdprijs: f500.000,-!
____M___| ■/".. Maar kent u de auto's al? De

_■ wij 'Kadett'-aktiemodellen hebben standaard

>^ ■’ | %\\ getint glas, een 1.4i-motor met geregelde
j^ ml l w^ _!_. 3-weg-katalysator en een 5-versnellings-

yr WlMMmßmmmW \VX _■ lik bak. De Life (vanaf f25.700,-)heeftboven-
_tfP_!__i _r\ \\kw v°fck dien: van binnen uit verstelbare buiten-
mÊÊÊM iHlP^|J| mwßS* ,^dÊ p|W spiegels in de kleur van de karrosserie,

00**000~' wm**'>*»**m.ur - ■■

j£ S_k brede banden met sportvelgen plus inter-

.;t^ 'Jêo^^ ~~—-~~~—'—~~~~~ "^/ff' ___( Ék va* °P e achterruitwisser.
s ~ w£*~-*''~~~~~~" \____l * DeFrisco(vanaff33.sso,-), despor-

fi_ ____ _e__É H tieve Stationwagon, heeft een I.Bi-motor
y _fl I met geregelde 3-weg-katalysator en onder

Jij; "'**-■ L^J jjj _______«mél S^^_l Bi meer een close-ratio 5-versnellingsbak,
B sportstoelen metvelours bekleding en van

WË^ÈÈsS^ RPM lf binnen uitverstelbare buitenspiegels in de
I *4 "4 wW*!*11** *m - Llw'lr kleur van de karrosserie.

mmmuummmmm Ry \öil lil I De CorsaJoy biedt standaard: getint
1 |p^ i 431= ) Lb***"* vW I glas> verlichte dubbele make-up spiegels,

■I 4&\ 'V mw^^ lu mmM een sPortief interieur en een 5-versnel-
wm\l%m'm^ /0WJBBL,:m,,:m.»^ ..^.^....j W lingsbak. U rijdt al Corsa vanaf f 18.750,-!

11 KSbJ'^fjm BHBBHB^^ Dan deVeetra... vanaff31.500,-. Met
I^L______É|___l e Veetra GLS, standaard o.a. stereo-

«Sti §jr radio, hoofdsteunen achter, in hoogte
_^ _^ verstelbare bestuurdersstoel en cen-

trale deurvergrendelingmet anti-diefstal-
dt. '"!'"" ...■■■,■-.,,■■■■■■..■■■-■■■■ ■.-.jfc».. .„ jÉf***»v .^-^^?>?i^S BKï 'XVftLs***^. *

Mgfc _ ______
MJBMËTJ^^LtT^^"' ~JV ;'WV iW& $&3!v^^V -»jtMWk IC^S^- .^#~*P~*~I / if ü"^ Tm % \ redenen om nu naar de Opel-dealer te

/ Jlj^l^r^ l\ w\ Jw m mWm^T^m^WÈ \ \\ / ,mF Jl ImjWjw— ÊWÈi \ \
\ \ SE^MMHSÉÜSbHI Hl \\ bbßlïJiv' « iMiiitiHf

It* »»*_ Hl il Bl^ ■ F anc^ Maar oo£ op teletekstpagina 525 en de

■*" **4*jpßiHß^K;,i «H B_r^^^^"Jß; ® HBHl^^^^^wi «H volgende dagen in de ochtend-en avondbladen.

BIJ ELKE OPEL 10KEER KANS OP 'N HALF MILJOEN!
ipel-financiering. Zó geregeld.Adviesprijs inclusief BTW., exclusiefafleveringskosten. AfGeneral Motors Nederland BV, Sliedrecht.Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. _wBBI E^JW^E«LL "v^/">ok in Fleetsales & Leasing is Opel al jarenlangNo. 1.Deze aktie is uitsluitend geldig voorpartikulieren.
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Stotteraars wet«i
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in o
rede vallen helpt nitf
Geef ze liever even fl
tijd om uit hun woef
dente komen. Dat v 0
mindert al gauw de t
spanning. Zokomt e*
gesprek vlotter op
gangen gaan we elkal
ook'n beetje beter b|
grijpen. Doen we dat

Informatie voor;
mensen met stotteri
problemen bij zichzi
in hun gezin of naasj
omgeving:

01808-1531
SVS, Postbus 119, i
3500 AC Utrecht]
Geef stot fera aj

even c/e tijil. *;—j

__^__H-^-M-M-_
Î

06-lijnen

lesbi hard porno
Ci. P.B. 96014 Adam
Nog Harder

06-320.321.99 - 50 Ct p/m

Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen ge-
"chrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 cpm)

)m haar lening af te lossen
] zal Loes 'n keer nstar de
nan toe gaan, die haar als
absolute heer opwacht....

SM 50 et p/m
06-320.326.92
e man logeert bij de blonde
./rouw. Hij verrast haar als

ze uit bad komt.
ze stoeien

dan valt haar badjasjes
06-320.330.09 (50 cpm)

Bij de man van het escort-
uro moet Alex bij de sollici-
tie eerst uitgebreid door de

keuring
homo

06-320.321.33 (50 cpm)
erward ziet Ellen hoe deze

rouw een naaktevrouw be-
traft, maar als ze zelf dit lot
mdergaat... Jaaa 50 et p/m

06-320.330.52
De man ontslaat alle vrou-
wen. In elk kamertje zal er
/anaf nu een leuke knul op

hem wachten (Homo)
50 et p/m

06-320.340.11
)e man moet lang smeken,
maar als Anouk voor de

spiegel het laatste uittrekt
06-320.329.23

(50 et.p/m.)

Diane-op de zonnebank.
Haar mooie blote lijf geniet.
Plots zijn er 2 mannen die

meegenieten
06-320.329.24 ( 50 et.p/m.)
De vrouw heeft ze voor 't uit-
zoeken. Flinke knullen. Tot-

dat ze zelf gepakt wordt.,
hevig! 50 et p/m

06-320.323.84
Hoorspel

Helen op het sexkasteel.
Foto's, chantage Lolita aan

het wandrek. In harem
v00r... Grieks!!

06-320.329.25 (50 et.p/m)

Koordslipje verplicht. De
vrouw controleert Alide

streng voordat ze op hoge
hakjes naar de man mag.

50 et p/m

06-320.323.85
Nee zeg, doe normaal! Niet

doen! Een blondje met 2
knullen alleen. Ze verzet
zich woedend totdat ze..
06-320.321.30

(50 et.p/m)
Op de Bisexbox vinden

eerlijke mensen elkaar die
weten dat er meer te koop
is dan mannetje-vrouwtje.

50 et. p/m

06-320.328.38
Wip-inbox

heet zo omdat er heel wat
ge., wordt op 06-320.324.60

Leuk toch? Trouwens de
Lijfsexbox daar durven ze

ooken jij mag best meedoen
op 06-320.324.90 (50 cpm)

Video. Yvon wil die naakt-
scène wel doen. Maar ook
als ze merkt dat het Grieks
moet met 2 mannen...??

50 et p/m

06-320.323.86

De super
contactenbox

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt

dan is er de beste. De
Heetste Box van NL. 06-
-320.328.29 (50 et.p/m)

Hoorspel
Met de vrouw van zijn vriend
Massagesalon. Line op de
slavenmarkt. 2 meisjes in

nylons knielen...
06-320.326.90 (50 et.p/m)

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

generatiebox
06-320.326.27 (50 cpm)
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen
De Pornobox onbeschaamd

maar wel eerlijk 50 et p/m
06-320.320.51

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

Kontakten Klubs

Club L'Aventura
Geopend v.a. 14.00 uur

Hoofdstr. 103, 6436 CD Amstenrade. Tel. 04492-4922.
Wegens drukte is er nog plaats voor enkele meisjes.

Maastricht privé
Ongedwongen relaxen, met een keuze uit div. meisjes,

geen verplichtingen bij kennis maken.
Jodenstraat 2 Maastricht. Tel. 043-254183

Door 1 of 2 meisjes totale

Ontspanningsmassage
045-353489/351555

Privéhuis Michelle
Dan wilt U wel

Tel. 045-228481/229680
Oh, denneboom, wat is uw takje wonderschoon.

Privé-huis Brigitte
met haar vriendinnen 045-232069. (Tev. meisjes gevr.)

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Supergirls
va. 13 u. bij Madame Butter-
fly Hommert 24 Vaesrade.

’ 50,- All in
Nu ook Yolanda.
Tel. 045-423608

Buro Yvonne
weer nieuwe adressen
Sittard, 046-523203.

Peggy Privé
ma-vr 11.00-22.30 uur

Tel. 046-374393.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Privé
Volslanke vrouw.

Met Chantal 23 jr. (slank).
Salja is in 045-254598.

Monika
Escort 045-729532

van ma t/m vrij

SM-ruimte
te huur, meester en slavin
voor al uw wensen, aanw.

Tel. 040-524161.
Van maand, t/m dond.

Diana Escort
045-320323

v.a. 18.00 tot 0.4.00 uur.
Nieuw-Escort

045-320905
tot 's nachts 0.500 uur.

Brigit privé
Uiterst discr. 046-748140.

Videoclub
Heerlen, film v.a. ’ 20,-.

045-718067, meisje aanw.
Flinke assistente gevraagd.

Roswitha Sonja
vanaf 10 u. ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.

I 045-311895

045-326191
Escortservice. All-in.

Astrid priv'e
045-231429

Nieuw Biggi
Vroenstr. 16Kerkrade,

Bleyerheide, ma-vr. v. 10-
-20 u., tev. meisjes gevr. Tel.

045-463209

Mensen met speciale wen-
sen, S.M. zoals het hoort

Perfection
van 14-20 uur. Hommert 24,

Vaesrade. 04492-1934.

Buro Geleen
Bern. discrete privé adr.

046-748768, inschr. gevr.
Nieuwe meisjes bij:

Privé
Yvonne

sexy meisjes in zeer pikante
lingerie, Ma.-Za. 11-24 uur.
Zo. 15-24 u. Kapelweg 4
Kerkrade 045-425100-
Escort Service

voor een leuk meisje bij u
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.

Tel. 045-422685

bedrag 72x 60x 54x 48x
5.000 103- 117,- 126- 137^_

10.000 199- 226- 244- 267^_
15.000 299- 339- 367- 401 ,^_
22.000 439- 498- 538- 588^
30.000 599- 679- 734,- 802-
-enz.

Eff. jaarrentevanaf 13.4%
Elk bedrag tot 100.000- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meeslal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
Eff. rente p. jaarvanaf 13.4%

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN
Vraag gratis advies bij uw intermediair

. (ADVERTENTIE) \

Limburgs Dagblai
Bezoek nu de

j||^|kerstmarktJf_f in DÜSSELDORF

mcl. metrokaartje
I donderdag 13 december as.

brengt het Limburgs Dagblad u, i.s.m. Schmitz-reizen Susteren, naar Düs-
seldorf, om aldaar de fantastische kerstsfeer te proeven op deze gezellige
kerstmarkt. Echt een dagje om van te genieten!

Opstapplaatsen en -tijden: Susteren 7.30 uur garage Schmitz; Sittard 7.45
uur NS-station; Geleen 8.00 uur, Rijksweg-C, ABN-bank; Heerlen 8.20 uur
voorzijde NS-station; Kerkrade 8.35 uurRodahaL
Boeken: vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad-kantoren en de VW Vaals.

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan \
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lefl
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis ,
"—"—"—~—~^~^~^~^~^~^—^—^—^—^—^—^—^—^|)
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Beslissing over
golfbaan niet
voor februariCarpet-land

mag toch open

Brunssum, die bekend
staat als een fervent
golfliefhebber, heeft
zich inmiddels al bereid
getoond om samen met
enkelevrienden de golf-
baan aan te kopen.
Hoogland en de zijnen
zijn bereid 2,5 miljoen
gulden voor de baan
neer te tellen. Mochten
zij daadwerkelijk de
baan in eigendom krij-
gen, dan moeten zij wel
het openbare karakter
van de baan handha-
ven. Dit stelt het gewest
als belangrijkste voor-
waarde bij een eventue
le verkoop.

Van onze verslaggever
HEERLEN/BRUNS-
SUM - Secretaris Geu-
kers van het Streekge-
west Oostelijk Zuid-
Limburg heeft gisteren
laten weten dat het ge-
west in februari een be-
slissing zal nemen over
de (exploitatie)toe-
komst van de golfbaan
in Brunssum. Eerder
werd- 10 december als
datum voor een defini-
tieve beslissing omtrent
de baan geprikt. Maar
op dit moment weegt
het gewest de mogelijk-
heden van privatisering
en openbare verkoop

„Als alles goed gaat,
wordt het onderzoek
naar de beste beheers-
mogelijkheid voor de
baan begin volgend jaar
afgerond en neemt het
dagelijks bestuur in de
gewestvergadering van

nog steeds tegen elkaar
af.

februari een beslis
sing," aldus Geukers.
In septerriber van dit
jaar werd bekend dat
het gewest min of meer
met de golfbaan in de
maag zit, vanwege een
schuldenpost van enke-
le tonnen. Burgemees-
ter Hoogland van

Van onze correspondent

DEN HAAG/HEERLEN -
Carpet-land kan haar vesti-
ging aan de westzijde van de
Heerlerbaan alsnog openen.
De poging van de gemeente
Heerlen de opening te blokke-
ren met een politiedwangaan-
schrijving, is spaak gelopen in
een spoedprocedure bij de
Raad van State. De waarne-
mend voorzitter van de recht-
spraakafdeling, C. van Zeben,
heeft het verzoek om schor-
sing van de aanschrijving gis-
teren toegewezen. Dit verzoek
werd ingediend door Carpet-
land en het verhuurbedrijf
Pierre Boels BV.

Begroting
Streekgewest
goedgekeurd

HEERLEN - De Gewestraad heeft
gisteren de begroting 1991 van het
Streekgewest goedgekeurd. Ook de
vertegenwoordigers van Heerlen
stemden voor, al lieten ze aanteke-
nen dat ze liever nu al bezuinigings-
voorstellen gezien hadden in plaats
van over een jaar.
Vorige week hadden de vijf Heer-
lense aanwezige gewestraadsleden
in hun hoedanigheid van gemeente-
raadslid nogtegen de Streekgewest-
begroting gestemd, vanwege een
opnieuw hoger uitgevallen tekort
van het Recreatieschap.
Ze hielden wél vast aan hun tegen-
stem inzake een extra bijdrage voor
het Mijnmuseum. „Kerkrade moet
maar voor die extra kosten opdraai-
en, zoals Brunssum datvoor de golf-
baan heeft gedaan en wij voor het
Telematica-platform," stelde
woordvoerder Jos Zuidgeest. Maar
hiervoor vond hij bij de vertegen-
woordigers van de andere gemeen-
ten geen steun.

De gemeente Heerlen stelt dat Car-
pet-land geen detailhandelaar is in
zogeheten volumineuze goederen.

Rechter duikt
in wetboeken

Onder dergelijke goederen verstaat
de gemeente boten, caravans,
auto's, landbouwmachines en
bouwmaterialen. Tapytrollen ko-
men in de opsomming niet voor en
mogen daarom aan de westzijde van
de Heerlerbaan niet worden ver-
kocht.

HEERLEN — Ook een duik in de
wetboeken bracht kantonrechter
mr Freijters gisterochtend geen ju-
ridische duidelijkheid in de zaak
van een bakkerswagen die te hard
had gereden.

De woordvoerders van Carpet-land
en Pierre Boels BV., deze laatste
verhuurt het gebouw aan de tapijt-
handelaar, verweten de gemeente
met twee maten te meten. Aan de
overzydevan deHeerlerbaan name-
lijk zijn firma's in bouwmaterialen,
haarden en meubels gevestigd. De
bestemming die op die percelen
rust, zou ook worden gelegd op de
grond aan de kant van de Heerler-
baan waar Carpet-land zijn vesti-
ging wil openen, aldus de woord-
voerders. Ook sociale woningbouw

in Overheek-Klimmen
Aan de orde was een snelheidsover-
treding door een bestuurder van
een Brunssums bakkersbedrijf. „De
bekeuring kwam pas weken later
binnen, en toen kon niet meer vast-
gesteld worden, wie gereden had,"
luidde het verweer. Vroeger ging je
dan vrijuit, maar een in 1989 in wer-
king getreden wetswijziging be-
paalt dat in zon geval de houdervan
het kentekenbewijs gestraft kan
worden.

Met zijn uitspraak heeft waarne-
mend voorzitter Van Zeben de ge-
meente verboden op te treden als
Carpet-land de deuren opent. De
uitspraak blijft van kracht totdat de
rechtspraakafdeling een definitief
oordeel heeft geveld in de bodem-
procedure dievolgt op het spoedge-
ding. De definitieve uitspraak zal
zeker een jaar op zich laten wach-
ten.

Bodemprocedure

# De eerste sneeuwval van dit jaarheeft gisteren voor
nogal wat narigheid op de wegen in Oostelijk Zuid-Lim-
burg gezorgd. In vrijwel iedere gemeente gebeurden on-
gelukken, dievoornamelijk aan de gladheid en het slech-
te zicht te wijten waren. Blikschade vormde in de meeste
gevallen gelukkig het grootste probleem. Ernstige per-
soonlijke ongelukken deden zich voor zover bekend ner-
gens in de regio voor.
Ook in Heerlen raakten gisteren nogal wat automobilis-
ten tengevolge van de sneeuwval het juiste spoor bijster.
Dit ongeluk op de Keulsebaan, ter hoogte van de afslag
Kerkrade, waar twee auto's met elkaar in botsing kwa-
men en tegen de vangrail schoven, werd al geregistreerd
op een moment dat de sneeuw nog niet bleef liggen.

Foto: DRIES LINSSEN

En om dat woordje 'kan' gaat het
nu. Volgens mr Bedaux is het onge-
kend dat in een wetsartikel dekeuze
voor het al dan niet strafbaar stellen
wordt gelegd bij de rechter. „Een
enorme blunder", zo stelde hij.

Elly Coenen enthousiast over samenwerking regio, maar: Mr Freijters zei aan het twijfelen ge-
raakt te zijn: „Maar ik heb te weinig
tijd om me in de juridische finesses
te verdiepen". Vervolgens veroor-
deelde hij de eigenaarvan de bakke-
rij tot een geldboete. Advocaat
mr Bedaux kondigde meieen aan
op formele gronden in beroep te
gaan, zonodig bij de HogeRaad.

De gemeenteraad stemde gister-
avond ook in met een jumelage met
de voormalige Oostduitse gemeente
Bisschofswerda. Deze stedenband
zal niet alleen een cultureel, maar
vooral ook een sociaalkarakter heb-
ben. Enkele raadsleden zagen liever
een jumelage met een gemeente in
Roemenië of Tsjechoslowakije.
„Daar hebben ze het misschien wel
harder nodig. De Duitsers helpen el-
kaar onderling wel", was vrij ver-
taald hun mening. Maar burgemees-
ter Strous wist hen toch over te ha-
len om voor Bisschofswerda te kie-
zen. „Bij een stedenbandis monoga-
mie geen vereiste. In de toekomst
kunnen we nog met meer gemeen-
ten vriendschapsbanden aankno-
pen, ook in Oost-Europa", hield hij
de raad voor.

VOERENDAAL - Bij de invulling
van woonplan Overheek in Klim-
men zullen woningwetwoningen,
bejaardenwoningen en apparte-
menten voor een- en tweepersoons-
huishoudens zeker niet worden ver-
geten.Die toezegging deed wethou-
derUitterhoeve van Voerendaal gis-
teren aan PvdA-raadslid Simons.
In Overheek zullen circa 125 wonin-
gen worden gebouwd, maar in wel-
ke sectoren precies moet nog wor-
den bekeken. Desalniettemin liet
Uitterhoeve weten dat er met de
wensen van de PvdA rekening zal
worden gehouden. Ook hij is name-
lijkvan mening dat enige diversiteit
in Overheek op zijn plaats is. „Van
dit soort omvangrijke woonplannen
zullen er in de gemeente Voeren-
daal immers niet meer worden ge-
realiseerd", alcLus Uitterhoeve.

'Nuth als deelgemeente
van Heerlen? Dat niet' Pompbediende

verjaagt
overvaller

(ADVERTENTIE)

,_J_JS UN DANSEN EEN RAMP ?
«SpÜT'IDAH HAAR DEQEHKAMP!

Speciale cursus voor 50+
Laatste week inschrijvingen:

vrijdag t/m zondag vanaf 19.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMPNobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711, b.g.g. 045-415878

(ADVERTENTIE)

Tafellakens
Damasten tafellakens van 'DE WITTE LIETAER '.

Ook in extra lengtematen. In dekleuren wit,
ecru en bleu.

Nu voor de
HALVE PRIJS
OF MINDER

daar winkel je voor je plezier !

Foutje van Ou

De dader, ongeveer 30 jaar oud
en 1.57 m groot is droeg een spij-
kerboek en een korte zwarte jas,
verdween in de richting van de
Edisonstraat. De man sprak met
Limburgs accent, is snordrager
en heeft blond, krullend haar.

HEERLEN - Een 36-jarige
pompbediende van een tanksta-
tion aan de Palemigerboord in
Heerlen heeft afgelopen zondag
eigenhandig een overvaller bui-
ten de deur gewerkt.
De overvaller kwam rond 17.30
uur het tankstation binnen en
vroeg om een pakje shag. Nadat
de pompbediende de shag uit de
rekken had genomen, trok de da-
der een mes. Hij eiste geld en
hield daarbij het mes tegen de
keel van het slachtoffer. Tijdens
de worsteling die daarop volgde,
wist de pompbediende zich uit
de netelige situatie te bevrijden
en vervolgens de dader de deur
uit te werken.

HEERLEN - De Open universiteit
heeft de aanlegvan tien tijdelijke lo-
kalen moeten staken. „We' hebben
blijkbaar een fundamentele fout ge-
maakt in de bouwvergunningaan-
vrage en datbetreuren we", zegt een
woordvoerder. De gemeente Heer-
len heeft deOpen universiteit uitge-
nodigd een nieuwe vergunning aan
te vragen, maar tot die tijd mag er
niet verder gebouwdworden.

rincipe
Een Heerlenaar die in Ur-

Ind zijn eerste rijles met trek-
opleggerbeleefde heeft daar
nig plezier aan over gehou-
■ Op een kruising ging hij

het gevaarte naar links
(Jar nam de bocht te eng. De
winatiekwam vast te zitten,
bestuurder van een Lelijke
id kwam de rijlesser tege-
n en kon niet meer verder.
Atje van een cent, dacht de
instructeur. ,JZven de man
de eend vragen achteruit te
*en en dan manouvreren we
combinatie er weer uit".

ten denken aan", liet de
d-bestuurder weten. Vracht-
lens dit, vrachtwagens dat,
in uit principe wilde hij niet

E'^ruit rijden. De politie
geen tijd te hebbenvoor de
tic.

rincipe (2)
iïat te doen in zulk een ge-
iAanvankelijk hielp praten
*ifluit. Toen andere wegge-
"ifcers, die niet verder kon-. V zich ermee gingen be-
zien, wilde de bestuurder
1 de eend wel terugrijden.
1 ging een beetje mis. Hij gaf
beel gas en knalde tegen de
*leer op. Uiteindelijk kwam
Politie dan toch.
Hj-instructeur spreekt in-

'tÜdelsvan een record: 100 me-
iq-Qfgelegd in een tijd van an-
fialfuur. Het zal jeeerste rij-
J*iaar wezen.

elevisie
e&e Lokale Omroep Land-
ehf houdt deze week 'televi-, toeefc'. Vandaag en morgen
ufnen inwoners van Land-
JV die aangesloten zijn opkabelnet vanaf 18.00 uur het

id^erenprogramma Fruts
Dr[j' Vandaag wordt ook een

w-mentaire over het jonge-
' Jfentrum Ora uitgezonden.

'z**isdag kunt u ook nog een
öP nagenieten van de Schaes-

'9se optocht. Donderdag
?dt de raadsvergadering
*'■ live uitgezonden en vrij-, bdvond om 19.00 uur kunt u

it rechtstreeks actualiteiten-
yramma zien waarin de
Pende onderwerpen aan bod, ten: slachtofferhulp, bodem-

" yuiling en en de voetbalver-.-J9ing Rimburg.

rijs
I e Kerkraadse fotograaf Jos
Uciers heeft in België een niet
j eüjfce prijs weggesleept.
hders won de Prijs voor
}dende Kunsten van de stad
efbefce, die om de drie jaar
$t toegekend. De jury was
°nder de indruk van de se-J^to's die de Kerkradenaar
j

7" de titel 'Industrieel stille-
-11 en natuurlijk stilleven' had
F |:?0nden. Unaniem werd be-

-7**l de prijs aan de Reinders. e kennen 'vanwege zijn ori-

—^ kijk en de treffende com-
J J'ie en tegenstelling van in-J (ri*el produkt en natuur.
v O-ardig succes voor Rein-
| ij. .en natuurlijk ook voor

}n Kerkrade, waar defoto-
lid van is.

film
de Roemeense televisie is

t9e Week een film uitgezon-

' üan de hand van Schinvel-, ,ar Ttuan Senden.
Pen zomer maakte Twan

r*n een 45 minuten durende
j over het werke Roemeense kunstenares
jT^a Nacu. Zij werkte toen
<£* restauratie-atelier van;3C om er schilderijente res-ILren, die vorig jaar tijdens

L. °lutie in Roemenië waren
LJ^ad. Tijdens haar 7
Per/ n durende verblijf in

IJtk heeft ze ook eigen
/L^ tentoongesteld. Mihaela
%. schildert op glas. Ze schil-
rnin- et een zeer persoonlijke

hu * motieven die terug-
\ier *n °*e e eeuw- Vans*f j.e °^ectie en van haar werkjijjst<xnratrice maakte Twan
jfrw °P verzoek van haar
2ctr?en een documentaire,
Wn^j an de Roemeense televi-

her,een tien minuten durendek. v<*tting heeft uitgezon-

'Dagblad voor Oostelijk Zuidhmbura

Veel schuivers door sneeuwval

NUTH - Toegegeven, Elly Coenen
is wellicht niet de meest typerende
burgemeester van een kleine ge-
meente. Ze heeft zich in Maassluis
jarenlang bezig gehouden met de
Rijnmond-problematiek waar klei-
nere gemeenten hun krachten bun-
delden tegen het oppermachtige
Rotterdam. En ze maakt nog steeds
deel uit van de commissie van de
Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten die zich met bestuurlijke aange-
legenheden bezig houdt.
Coenen kykt in elk geval met en-
thousiasme naar de plannen voor
een district Zuid-Limburg, zoals zij
die met 22 andere burgemeesters
heeft opgesteld. Ze zegt het uiterst
uitdagend en interessant te vinden
om juist in deze tijd mee te kunnen
besturen.

„We zullen als gemeente best wat
bevoegdheden kwijtraken, maar dat
levert wel een meerwaarde op. Het
is het belang van de bewoners van
Nuth dat we over de gemeentegren-
zen heen kijken."

Tevreden
De burger ziet dat anders, beseft
Coenen. „Hoe kun je een inwoner
van Nuth vragen mee te gaan in de
vaart der volkeren, als hij tevreden
is met het huis dat hij nu heeft, zijn
sportvereniging en dergelijke?"

Maar Nuths eerste burger hanteert
een breder perspectief. „Men denkt
vaak dat de harmonie of fanfare ge-
vaar loopt als de bestuurlijke schaal
vergroot wordt, maar dat is natuur-
lijk niet zo. Verlengd lokaal bestuur
houdt samenwerking in op een aan-

" Elly Coenen: 'Interessant en
uitdagend om in deze tijd mee
te kunnen besturen.

Archieffoto: DRIES LINSSEN

tal beleidsterreinen, maar de ge-
meente zal bepaalde specifieke ta-
ken blijven behouden."
„We moeten ook niet denken dat de
fysieke afstand van de burger tot de
gemeente tot bijna nul gereduceerd
moet blijven. We hebben geëxperi-
menteerd met een dependance in
Hulsberg, maar al na drie maanden
was duidelijk dat dit niet werkte.
Als je het goed bekijkt ga jerelatief
zelden naar het gemeentehuis, en
dan nog meestal op een leeftijd dat
je goed ter been bent."

Waarborgen kun je als kleine ge-
meente niet afdwingen, maar Coe-
nen houdt het erop dat de grotere
gemeenten zoals Heerlen en Maas-
tricht er alle belang bij hebben om
bijvoorbeeld Nuth niet te passeren.

„Zuid-Limburg heeft zijn monu-
mentale stad Maastricht, zijn zake-
lijk centrum Heerlen, maar is ook
gebaat bij het landelijke element.
Daar'staat onder meer Nuth voor.
Wij zijn in het nieuwe provincale
Streekplan ook ongemoeid gela-
ten."

De taak van de gemeente binnen de
steeds regionaler wordende be-
stuursstructuur houdt volgens Coe-
nen in: „Het eigen beleid aanpassen
aan dat van de regio, maar ook het
voortdurend de Nuther belangen
bepleiten in overleg met de regio."

Expansie
„Er zijn zoveel ontwikkelingen,
neem nou de Raad voor Binnen-
lands Bestuur, die heeft gesteld dat
de grote steden de omringende ge-
meenten niet moeten opslokken,
maar via samenwerking hun be-
hoefte aan expansie moeten rege-
len".

Vervolgens meldt ze dat steden als
Den Haag en Amsterdam er druk
mee bezig zijn de omliggende plaat-
sen de status van deelgemeente te
geven. Dus het zit erin dat Nuth ooit
deelgemeente van Heerlen wordt?

„Nee, dat staat hier niet in de plan-
ning", antwoordt Coenen snel, om
die gedachte (vooralsnog) uit de we-
reld te helpen.

\ LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR' RON BROWN(EF-EDITIEREDACTIE: FRANK SEUNTJENS. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE
IRKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363;

Raad van State stelt Heerlen in ongelijk
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Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, doen wij u weten dat is overleden mijn lieve
man, onze zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom
en neef

Wiel Maréchal
echtgenoot van

Joke van Oudheusden
Hij overleed in de leeftijd van 50 jaar.

Hoensbroek: J. Maréchal-van Oudheusden
Familie Maréchal
Familie van Oudheusden

6431 VW Hoensbroek, 9 december 1990
Terveurdtweg 207
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 13 december a.s. om 12.00 uur in de
parochiekerk van St. Joseph te Hoensbroek-Pas-
sart, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons gewaardeerd lid

W. Maréchal
secretaris van de kaartclub "Ouwd gebrook".

Je kaartvrienden

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat toch
nog onverwacht uit ons midden werd weggeno-
men, onze lieve broer, zwager, oom, neef en vriend

Albert Gelissen
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar in het Grego-
riusziekenhuis te Brunssum, voorzien van het h.
sacrament der zieken.

Namens de familie:
Frans en Micheline Gelissen
en kinderen

6451 AB Schinveld, 10 december 1990
Eindstraat 55
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis zal plaatsvinden op vrijdag 14 december a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius
te Schinveld.
De avondwake is donderdag 13 december a.s. om
18.40 uur in voornoemde kerk. ,
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel te
Schinveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
"

Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en be-
tekend heeft, geven wij u kennis dat toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve vader,
schoonvader, zoon en onze neef

Nico Kaminiarz
Hij overleed in de leeftijd van 53 jaar.
Donnagen (Dld.): Finni Witthofski-Kaminiarz

Claus Witthofski
Kerkrade: M.J. Reinders

6466 VH Kerkrade, 5 december 1990
Salviaplein 38
De crematieplechtigheid heeft in besloten familie-
kring plaatsgevonden op maandag 10 december j.l.
in het crematorium te Heerlen.

t
Dag lieve vrouw
Dag lieve mama
Dag lieve oma
We hielden ontzettend veel van je
Je was er altijd voor ons
Rust nu zacht

Bedroefd, maar dankbaar datwij haar zolang in ons
midden mochten hebben delen wij u mede dat he-
den van ons is heengegaan

Trees van Meverden
echtgenote van

Herman Bartelink
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 63-jarige leeftijd.

Geleen: Herman Bartelink
Delden: Evert Bartelink

Neerbeek: Herman Bartelink
Elian Bartelink-Akkermans
Kevin, Tjardo

Urmond: Marcel Bartelink
Marlaine Bartelink-Willems
Suzanne, Nina, Vicky

Heeswijk Dinther: Myriam Hermans-Bartelink
Geert Hermans
Niels

Heerlen: Trees Bartelink
Guido Possen

Delft: Guido Bartelink
Arnhem: Ingrid Bartelink

Familie van Meverden
Familie Bartelink

6165 BB Geleen, 10 december 1990
Spreeuwenstraat 22 '
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 13 december a.s. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Augustinus te Lutterade-Ge-
leen, waarna de begrafenis op de begraafplaats
Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen woensdag 12
december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennsigeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Dag lieve oma
Suzanne
Kevin
Nina
Tjardo
Vicky
Niels

Bedroefd geven wij kennis, dat geheel onverwacht
van ons is heengegaan, daags voor haar 83ste ver-
jaardag, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoe-
der en oma

Katharina
Janssen-Gijsen

weduwe van

Jan Janssen
Valkenswaard: B.J.P. Janssen

E.H. Janssen-Wigny
Victor en Jolande
Karin en Michiel
Mare

Heerlen: P.H.C. Janssen
10 december 1990
Ypenburgstraat 48, Heerlen.
Corr.adres: Sparrenlaan 110,
5553 CZ Valkenswaard.
Ingevolge haar uitdrukkelijke wens hebben de uit-
vaartmis en de crematie in besloten familiekring te
Hoorlon nliütcdmjnn/ldn

IAANBIEDINCy
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t
Na een liefdevolle verzorging in het bejaardenhuis
Bloemenhof te Lindenheuvel-Geleen, is in de geze-
gende leeftijd van 92 jaarvan ons heengegaan, me-
juffrouw

Valerie Maria Last
Uit aller naam:
De familie

6162 AT Geleen, 10 december 1990
Corr.adres: Vuling1
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 13 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van H. Hart van Jezus,Paters Karmelie-
ten, Rijksweg Noord te Geleen, waarna de begrafe-
nis op het kerkhof te Rothem-Meerssen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen woensdag 12
december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuiste Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijksvan 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Schmetz
echtgenote van wijlen

Frans Jozef Henssen
en van

Caspar Joseph Erkens
levensgezellin van

Hendrik Mantingh
op de leeftijd van 70 jaar.

De bedroefde familie:
Simpelveld: H. Mantingh

Kerkrade: W. Henssen
E. Henssen-Vinders

Simpelveld: A. van Wagenveld-Erkens
C. van Wagenveld
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Schmetz
Familie Mantingh
Familie Erkens
Familie Henssen

Simpelveld, 9 december 1990
Corr.adres: Scheelenstraat 119,
6369 VT Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 13 december
a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Re-
migius te Simpelveld.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De avondmis zal worden gehouden op woensdag
12 december a.s. om 19.00 uur in voornoemdekerk.
De overledene ligt opgebaard in de aula van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekuren van 16.00
tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, nebben wij afscheid geno-
men van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Karel Helmut Zegers
echtgenoot van

Elisabeth Cornelia de Bree
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar in het zieken-
huis te Heerlen, voorzien van het h. sacrament der
zieken.

Schinveld: E.C. Zegers-de Bree
Schinveld: Piet en Nelly Zegers-Mooren

Carlos en Diana
Richard

Stem: Floor en Trees Zegers-Paas
Lydia en René
Betty, Kim
Familie Zegers
Familie de Bree

6451 DC Schinveld, 9 december 1990
Boebegraaf 22
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 13 december a.s. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Eligius te Schinveld, waarna
aansluitend de crematie in het crematorium te
Heerlen om 11.30 uur.
De avondwake is woensdag 12 december om 18.40
uur in de Pius X kerk te Schinveld.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel te
Schinveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
"Je bent niet waarlijk dood,
die in mijn hart blijft leven.
Het is een leegte er omheen,
diehet verdriet blijft geven".

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor alles
wat hij voor ons betekende, geven wij kennis dat,
na het ontvangen van het h. sacrament der zieken,
heden plotseling van ons is heengegaan, in de leef-
tijd van 70 jaar, mijn lieve man en onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, zwa-
ger, oom en neef

Johannes (Jan)
Hubertus Lonussen

echtgenoot van

Maria Hubertina van Loo
Heijenrath: Maria Lonussen-van Loo

en al zijn kinderen
en kleinkinderen
Familie Lonussen
Familie van Loo

6276 PC Heijenrath, 8 december 1990
Herjenratherweg 22
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 13 de-
cember a.s. om 11.00uur in de parochiekerk van de
H. Remigius te Slenaken.
Woensdagavond om 19.30 uur vigiliedienst in voor-
noemdekerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel "Sjalom", Hil-
leshagerweg 11 te Mechelen. Bezoek dagelijks van
17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat ge-
heel onverwacht uit ons midden is weggenomell
mijn liefhebbende man, mijn lieve vader, onZe
zorgzame zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom

Johannes Gerardus
Vonk

in de leeftijd van 47 jaar.
Landgraaf: Loes Vonk-Brasser

Juan
Amsterdam: D. Vonk

F. Vonk-Schrik
Amsterdam: A. Brasser-Jansen

Monnickendam: Fred en Nellie
Mirko

Amsterdam: Carla en Ron
7 december 1990
Jagerspad 30, 6374 CZ Landgraaf
Geen toespraken.
Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren ir
het uitvaartcentrum De Banne van de CoöperaÜe
PC aan het Bezaanjachtplein 51 te Amsterdam-
Noord heden, dinsdag van 19.45 tot 20.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woens-
dag 12 december a.s. om 12.00 uur in het cremato-
rium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdafl 1
(bereikbaar met bus 23).
Na de plechtigheid is er gelegenheidtot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor #
fijne jaren die wij samen met hem mochten bel6" j
ven, geven wij kennis, dat plotseling van ons '5 i
heengegaan, onze lieve broer, zwager, oom en ne*1

Jeu van Gestel
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar.

De bedroefde famü'' ]
van Gestel

Kerkrade, 8 december 1990
Anjelierstraat 3
Corr.adres: Berthradisstraat 46, 6467 AX Kerkrat j
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worde"1 j
op donderdag 13 december a.s. om 11.15 uur in *i
parochiekerk van St. Jozef te Kerkrade-Kaalheid* \\
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden i" <het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10- !Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren, y
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-[
ne woensdag 12 december om 19.00 uur in vooni
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekm"r' <tuarium St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre; !
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhe'' l>
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd- |
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, IM1
lieven deze annonce als zodanig te willen beschot |
wen.

\
+ Monique Tillie, oud 15 jaar, 6218 HK Maastric_|

1 van Akkenweg 21. De uitvaartdienst zal wordeMjgehouden op woensdag 12 december om 11.00 u"r
in de parochiekerk van het H. Hart van Jcv
Oud-Caberg-Maastricht.

tMaria Sauren, oud 90 jaar, weduwe van Jakob^l'
Kasdorp, Maastricht, bejaardencentrum Cai^tpagne. Corr.adres: Klokbekerstraat 32, 6216 T* 1!

Maastricht. De uitvaartdienst zal worden gehoude"
op woensdag 12 decemberom 11.00 uur in de pal*
chiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangen te An1'
stenrade. Schriftelijk condoleren in de kerk.

tOtto Hollanders, oud 72 jaar, weduwnaar
Rie Roos, Maastricht, Czaar Peterstraat 3^'

Corr.adres: Begoniasingel 17, 6163 BA Geleen. PJuitvaartdienst zal worden gehouden op woensdae
12 december om 14.30 uur in de parochiekerk vall
de H. Martinus te Wyck-Maastricht. Er is geen et"1'doleren.

yI ~
Midden in zijn leven heeft de Heer hem opgeroepen.
We.begrijpen niet waarom, waarom toch
We moeten afscheid gaan nemen, definititefvan mijn lieve man, onze lie-
ve pap, broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Huveneers
■

echtgenoot van

Genoveva Hupperichs
die op 62-jarige leeftijd, voorzien van het h. olisel, van ons is heengegaan.

Winthagen: M.O.G. Huveneers-Hupperichs
Leny
Jos en Nicole
Norbert
Familie Huveneers
Familie Hupperichs

6367 GX Voerendaal, 9 december 1990
Winthagen 2
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag 14 december
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kunrade, waarna aansluitend begrafenis op de r.k. begraafplaats
van de parochie St. Agatha te Eys.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene donderdagavond om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van begrafenis- en crematievereniging
Voerendaal, Kerkplein 43 te Voerendaal, alwaar gelegenheid tot afscheid
nemen, dagelijks van 18.00 - 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze an-
nonce als zodanig te willen beschouwen.

tHub Maessen, 84 jaar, weduwnaar van Louisa Cuijpers. Corr.adres: Olm-
straat 39, 6101 BS Echt. De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-

den heden dinsdag 11 december om 10.30 uur in de paroéhiekerk van de H.
Landricus te Echt.

t Pierre Hendrikx, 71 jaar, echtgenoot van Dien Keijsers. Corr.adres: Eiken-
straat 22, 6067 AV Linne. De uitvaartdienst zal worden gehouden heden

dinsdag 11 decemberom 10.30 uur in de parochiekerk van van de H. Martinus
te Linne.

t Maria Margaretha Hubertina Mertens-Verheggen, echtgenote van J.G.
Mertens, 83 jaar. Corr.adres: Hollander 16, 6093 PC Heythuysen. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden heden dinsdag 11 december om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Nicolaas te Heythuysen.

tJeanne Houx, 76 jaar. Corr.adres: Raadhuisstraat 7, 6042 JK Roermond. In-
gevolge de wens van de overledene hebben de uitvaartdienst en crematie in

stilte plaatsgevonden.

tElse van de Venne-Brouwers, 78 jaar, echtgenote van J.A.F, van de Venne.
Corr.adres: Beemdenlaan 3, 6041 NL Roermond. De plechtige eucharistie-

viering zal worden gehouden op dinsdag 11 december om 11.00 uur in de Onze
Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

tClara Slabbers, 78 jaar, echtgenote van Sjra Peeters. Corr.adres: Grote-
straat 5, 6007 BP Linne. De uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag

12 december om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Linne.

tAnna Bonné, 68 jaar,weduwe van Frans Schmitz. Corr.adres: Akkerwinde
51, 6075 GG Herkenbosch. De plechtige eucharistieviering zal worden ge-

houden op donderdag 13 december a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Sebastianus te Herkenbosch.

tHenri Hooglander, 85 jaar, echtgenoot van Soehani. Corr.adres: Herder-
straat 10, 6101 VK Pey-Echt. De plechtige uitvaartdienst wordtgehouden op

woensdag 12decemberom 10.00 uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen te Pey.

tJac Schoenmakers, 73 jaar, echtgenoot van Mia Zeegers. Corr.adres: Kruis-
herenstraat 204, 60451 HK Roermond. De plechtige eucharistieviering zal

worden gehouden op woensdag 12 december om 11.00 uur in de Onze Lieve
Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

Biffiu iS
\ ■émCJrz*' \ 19 26 , k tl

De handige, vertrouwde Limburgs
Dagblad-kalender is er weer. Ook in 1991 weet u
markten, kermissen, feestdagen en naamfeesten
precies te vinden, terwijl de kalender bovendien
de nodige ruimte biedt voor aantekeningen. 1

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de meeste zaken waar u
losse nummers kunt kopen. - \\

De prijs ’ o,öö i
\ Limburgs Dagblad J

Limburgs Dagblad Dinsdag 11 december 1990 "12



Toekomst PMF-afdeling nog uiterst onzeker

Bij Philips Sittard
bijna 300 banen weg

Vrachtauto
uitgebrand

Van onze verslaggever

SCHINNEN - Op de A-76 ter
hoogte van Schinnen is gister-
morgen rond 8 uur de vracht-
wagen van de firma M. uit

Landgraaf geheel uitgebrand.
Omdat de chauffeur kort tevo-
ren de beide dieseltanks had
gevuld sloot de rijkspolitie een
gedeelte van de autoweg af in
verband met explosiegevaar.
Hierdoor vormde zich al snel
een file van ongeveer vijf kilo-
meter. Rond 10 uur werd de
autoweg weer vrijgegeven voor
het overigeverkeer. De oorzaak
van de brand is niet bekend.

n * ,maatregelen zijn volgens Philips. dig om de Sittardse vestiging uit
J et rood te halen. Het bedrijf draait"flinke verliezen. Gezien de si-

's is flink snijden in het perso-Idi e Deste oplossing, meent de
L ectic. Vanwege de felle concur-la^jie van bedrijven uit lage lonen-

J?hr en net Midden-Oosten kanL Ps de prijzen voor de produk-n niet meer opdrijven.

'dat situatie in Sittard Is zo nijpend,;no
l de directie in Eindhoven zelfs'OvB steeds geen besluit wil nemen

!tietr e nieuwbouw van het direc-
Wantoor- Dat brandde ruim een
w?nd geleden af. De Sittardse di-

ivo nuilst nu in een houten nood-
"uJ?r2iening en dat zal voorlopig nogr el zo blijven.

Milieu
iafd ide toekomst van de hele PMF-
lujt g is volgens Philips nog
*Vj,frst. onzeker. Het bedrijf moetijjj' miljoen investeren in milieu-r'aatregëlen bij de PMF-afdeling.

Kist
1 Woordvoerder van Philips liet

%r,eren doorschemeren dat de top
aiL .mdhoven nog niet zeker weet of
Wo h

S de pMF-fabriek nog wel wil
llsam Sluiten, verkopen of eenidn renwerkmg met een ander be-Ibri Vs niet uitgesloten. De PMF-fa-
jPk6, is een van de bedrijven die
P>en " m°gelijk wil afstoten. „De
|oe"J°digde extra milieu-investerin-
Lx, betekenen in die afweging een
|v 0ra complicatie", aldus de woord-

\ (ADVERTENTIE)

[ Decembermaand
I e'ke dag feest bij
i-

restaurant

DELEUF

I -galerie
v°or informatie en/of onze
brochure tel. 045-750226

Dalstraat 2, 6567 JS Übachsberg
reserveren aanbevolen

Openingstijden:dagelijks van 12.00-14.00 uur en van
18.00-21.30 uur, zondag en maandag

I 9esloten, zaterdag geen lunch.

(ADVERTENTIE)
■ ■

i Vakkennis, voorlichting en kwaliteit.

" Maastricht, Eindhoven,
Plankstraat 10, lel 043-211133 Nw. Emmasingel 5. tel. 040-462443

■ ■

Gevolgen van bezuinigingen Staatssecretaris

Mogelijk ontslagen
bij RIAGG Heerlen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij het Regionaal In-
stituut Ambulante Geestelijke Ge-
zondheidszorg (RIAGG) Oostelijk
Zuid-Limburg in Heerlen moeten
werknemers worden ontslagen als
de huidigeplannen van Staatssecre-
taris Simons van Volksgezondheid
doorgaan. Het is niet uitgesloten dat
daarbij gedwongen ontslagen val-
len.

De RIAGG moet bezuinigen op een
moment dat de vraag naar hulp van
de RIAGG sterk is gestegen. Vol-
gens een vorige week door de geza-
melijke RIAGG's verstuurde brief
aan de Tweede Kamer hebben de
wachtlijsten een . onaanvaardbare
hoogte bereikt. Jaarlijks stijgt het
aantal hulpvragen met vijf procent,
terwijl dg financiële middelen om
die te behandelen ontbreken. Vol-
gens de brief staan de RIAGG's in
Nederland 'met de rug tegen de
muur.

Kogelvrij glas met
mokerhamer vernield

" Het kapot geslagen glas ligt in diggelen op het bureau van de loketbediende.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Nadat Saddam Hoessein be-
kend had gemaakt dat gegijzel-
de vrouwen en kinderen het
land mochten verlaten, keer-
den Joyce Hoefsloot met haar
zoontje en een logé op zondag 2
september terug naar Geleen.

Namens Philips-Nederland
was Hoefsloot in Koeweit-City
belast met het installeren van
medische apparatuur in zieken-
huizen. Begin dit jaar verhuis-
de het gezin naar Koeweit-City,
na vier jaar in Saoedi-Arabië te
hebben gewoond. Ook een
zegsman van Philips doet „in
het belang van de achtergeble-
ven gijzelaars" geen medede-
lingen over Hoefsloots sluip-
route naar Nederland. Wel wil-
de hij kwijt dat momenteel alle
in het Midden-Oosten werk-
zaam zijnde Philipswerkne-
mers nu veilig terug zijn in Ne-
derland.

Een woordvoerder van het mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken in Den Haag bevestigde
gisteren desgevraagd het feit
dat ir Hoefsloot vorige week
woensdag al voet zette op Ne-
derlandse bodem. „Hoe dat is
gegaan vertellen we niet. Zo-
lang er nog Nederlanders in
Irak vastzitten willen we dit
soort details niet kwijt. We zijn
wel van de hele gangvan zaken
rond Hoefsloot op de hoogte,"
aldus de zegsman van het mi-
nisterie. Zeker is in ieder geval
dat Hoefsloot niet was toege-
voegd aan deBelgische delega-
tie, die vorige week terugvloog
uit Bagdad. Dit vertelde een
woordvoerster van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken in
Brussel gisteren.

Ex-gijzelaar
Hoefsloot nu

'ondergedoken'
Van onze verslaggever

GELEEN - Geleendenaar ir
Nick Hoefsloot, die via tot nu
toe onduidelijke wegen eerder
uit Irak naar Nederland is te-
ruggekeerd dan de eerste lich-
ting ex-gijzelaars, is 'ergens in
Nederland' ondergedoken. Dit
heeft zijn moeder gisteren laten
weten. „Na maanden in span-
ning te hebben gezeten is het
duidelijk dat mijn zoon en zijn
vrouw alleen maar behoefte
hebben aan rust. Meer niet", al-
dus de Geleense.

Plafond
In Heerlen heeft een en ander nog
niet tot onoverkomelijke proble-
men geleid, maar is volgens Rein-
ders wel 'het plafond bereikt. Rein-
ders: „De laatste jaren is het aantal
behandelingen toegenomen, en zijn
wij efficiënter gaan werken. Maar
op een gegeven moment zijn alle
mogelijkheden uitgeput, en dat mo-
ment is nu nabij. Het gevaar dreigt
dat de kwaliteit van onze hulpverle-
ning op een tweede plan komt."

Dit zegt directiesecretaris Reinders
van de Heerlense RIAGG. Volgens
Reinders is het vrijwel onmogelijk
om met de nu voorgestelde finan-
ciering alle personeel in dienst te
houden. „Als er mensen ontslagen
moeten worden zullen we dat zoveel
mogelijk doen via natuurlijk ver-
loop. Maar op een gegeven moment
zijn ook die mogelijkheden uitgeput
en moeten we mensen gedwongen
ontslaan", aldus Reinders. Om hoe-
veel mensen het gaat kan Reinders
nog niet zeggen. De plannen van
Staatssecretaris Simons zijn daar-
voor nog te onduidelijk.

Vervolg van pagina 1
De met witte pruiken opgesierde
daders sloegen rond half tien met
een mokerhamer het centimeters
dikkekogelvrije glas van het filiaal
aan de Galjoenweg aan diggelen en
bedreigden vervolgens de twee aan-
wezige bankemployées met vuur-
wapens. Zij werden gedwongen het
voorhanden zijnde geld in een tas te
doen. De politie wil ofkan niet zeg-
gen hoe groot dat bedrag is.

Ook een andere bankmedewerker
werd door de - tweede - overvaller
met een vuurwapen bedreigd. De
man eiste dat de employee de kluis

zou openen maar dat plan ging niet
door omdat de medewerker niet be-
schikte over de sleutelvan de kluis-
deur. De Nederlands sprekende da-
ders riepen dat ze het aanwezige pu-
bliek zouden neerschieten als
iemand op de alarmknop zou druk-
ken. Toen ze meenden al het voor-
handen zijnde geld in bezit te heb-
ben, dwongen ze de personeelsle-
den op de grond te gaan liggen en
verlieten ze het filiaal.

Cestolen
Daar stapten ze in een witte Mazda
626 die afgelopen vrijdag tussen ze-

ven en acht uur 's avonds blijkt te
zijn gestolen vanaf het parkeerter-
rein van het De Weverziekenhuis in
Heerlen. De twee mannen vluchtten
in deze auto, voorzien van het ken-
teken TH-66-FZ, in de richting
Borgharen en Itteren. De politie die
inmiddels gewaarschuwd was,
stuurde agenten en rechercheurs in
kogelvrije vesten de straat op.

Vermoed wordt dat de daders zijn
overgestapt in een donkerblauwe
Mercedes. Die auto is enige tijd door
de politie gevolgd, maar in Meers-
sen raakte men het spoor bijster.

Volgens een woordvoerder had die
auto echter niets met de overval te
maken. De overvallers waren gister-
avond nog spoorloos. De witte Maz-
dawerd daarentegen laat in de mid-
dag leeg aangetroffen in de Maas-
trichtse wijk Nazareth; hemels-
breed nog geen kilometer verwij-
derd van het NMB-bankfiliaal.

Aangeslagen

1990 'rampjaar' voor bisschop van Roermond

Blaast mgr. Gijsen de aftocht?
zijn Maastrichtse collega René
Maessen begint hij per 1 januari
aan de nieuwe taken van hun vica-
riaat. Op papier althans, want er
moet nog veel geregeld worden
voordat de kapittelheren kunnen
verhuizen. Genoemde Maessen
gaat de benoemingen van het bis-
dom verzorgen. Maar wie zijn op-
volger en Punts opvolger wordt,
hangt nog in wijde zakken.

tel vertrouwen dat de geschiede-
nis zich herhaalt. Niet voor niets
heeft Gijsen indertijd studie ge-
maakt van zijn voorganger mgr.
Paredis, die voor hem een lichtend
voorbeeld is geweest en die even
drastisch de scepter zwaaide om
het bisdom weer in het Roomse
gareel te krijgen en dat onder in-
spiratie van Duitse theologen, die
ook voor Gijsen mede koersbepa-
lend is geweest.

In Maastricht zou men niets liever
zien dan dat hier kanunnik Wim
van derValk zou aantreden. In het
MECC werd hij een jaar geleden
bedolven onder duizenden Kerst-
kaarten. Jan Hoen was daarbij, Co
Greep en nog meer Maastrichtse
prominenten. Begin januari loopt
Van der Valks sabbathjaar af en
zal ook hij eieren voor zijn geld
moeten kiezen. Maar de verhou-
dingen zijn tezeer vertroebeld dat
een terugkeer naar de oude stal
kan worden verwacht. In Roer-
mond moest een van de gediensti-
gen eenjaar geleden bij de burger-
lijke stand van de gemeente gaan
informeren naar het nieuwe adres
van de naar Antwerpen uitgewe-
ken kanunnik...

Maar de tijden, de mensen, hun op-
vattingen en levenswijze, zijn defi-
nitief veranderd; deze tijd is niet
meer terug te draaien. Als de kerk
inderdaad weer een thuishaven
wil worden voor de mensen, zoals
deken René Maessen van Maas-
tricht dat onlangs in een interview
zei te hopen, moet daar rekening
mee worden gehouden. In elk ge-
val moet er in die kerk een milde
huiselijke sfeer aanwezig zijn, die
voor een deel bepaald wordt door
de pater familias, die allesbehalve
een pilaarbijtende regelgever mag
zijn.

De gedeeltelijke terugtocht van bis-
schop Gijsen wordt in de Roer-mondse wandelgangen overigens
zeer 'ongijsiaans' genoemd. Macht
inleveren wordt niet zijn stijl ge-
noemd. Kennelijk is hij zo aange-
slagen door de opeenstapeling van
schandalen rond uitgetreden en
homofiele priesters, de talrijke
conflicten binnen parochies, de
aanhoudende weerstanden tegen
zijn harde lijn, onthullingen over
zijn eigen vazallen en het uitlek-
ken van geheime notulen van staf-
vergaderingen, dat hij tijdelijk de
bakens wil verzetten. Al wordt dit
in Roermond ontkend, het is van-
zelfsprekend dat de nuntius, bij
wie Gijsen in korte tijd enkele ma-
len op bezoek is geweest, hem in
die richting heeft gestuurd. Het
kan niet uitblijven dat men ook in
het Vaticaan met groeiend onbe-
hagen naar de Roermondse
nieuws-emmer heeft zitten kijken
die meerdere malen is overge-
stroomd.

Naast al die gissingen lijkt een ding
zeker te zijn: 1991 wordt voor
vriend en vijand van bisschop Gij-
sen het jaarvan de waarheid.

„De bisschop gaat .méér delegeren',
zegt deken dr. Jos Punt van Heer-
len. „Er komt daardoor méérruim-
te voor anderen, die mede het be-
leid bepalen. Op diemanier kan er
zich veel ten goede keren," luidt
zijn voorzichtig commentaar. Met

Delegeren

Hetgen df°te
J
uur U aangebroken, vra-

[Het /Ssidente tegenstanders zich
bisScn geb°uden vreugde af, nu:tugtrpi?P 9'Jsen zich stapvoets te-a°>n i? Ult de leiding van het bis-

vV"°mt er na bijna twee decen-'nieUwli Roomse dictatuur' een
°oit n

e lente in het bisdom, zo het;°g zomer zou kunnen wor-oomroornHe,mmiddels bijna leegge-
ls er "ac kerk van dit diocees? Of

bifraL
ke van een rookgordijn's-schop Gijsen tijdelijk op-

Of is het Roermondse beleid door
Rome zonder meer onder curatele
gesteld? Het andere nieuws, na-
melijk dat Gijsen nu ook Rolduc,
zijn oogappel en moestuintje,
moet laten schieten, zou daarop
kunnen wijzen. Hij wil (of mag)
zich niet langer met het groot-se-
minarie bemoeien, maar betekent
dat tegelijk zijn vertrek als 'groot-
kanselier' van het MEDO, het pau-
selijk wetenschappelijk instituut
voor kerk en gezin? Nee, aldus
perschef Ad Jansen, ten stelligste.
Dat is niet het geval. Men moet het
perscommuniqué van vorige week
over de benoemingen niet ver-
keerd uitleggen. Meer wil de
woordvoerder niet kwijt over de
nieuwe wind die vanuit Roermond
gaat waaien.

Bisschop Gijsen zal zich nu in elk
geval meer dan voorheen kunnen
wijden aan het voltooien van zijn
boekwerk over de Limburgse his-
torie en de plaatsvan de kerk daar-
in. De geschiedschrijving heeft
hem vaker gestaafd in zijn verme-

trekt? Voor hem is 1990 een regel-
recht rampjaar geworden, en dat
moet hem zoteleurgesteld hebben
over wat zijn miskende regime
heeft tot stand gebracht, lees: aan-
gericht, dat hij aan de pronuntius
wellicht een sabbathjaar heeft ge-
vraagd; misschien om te peilen of
het in zijn bisdom beter zal gaan
buiten zijn bemoeienissen om?

Aii
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ï'ijk t° G'Jsen trekt zich gedeelte-
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laatste nieuws uit Roer-
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(ADVERTENTIE)

Ongelofelijk!Jullie hebben je
werkelijk te pletter gewerkt!

Maar - eh... hoeveel uren zijn er
totaal geschreven?

Dat soort zorgelijke vragen is voorbij als je de administratie automatiseert met
software van Grote Beer. Dat is software die meegroeit. Geleverd door een
dealer die weetwat service is. Wat u ook onderneemt, met Grote Beer kan de
administratie _

■""-.._
net stuk T BejgrQtjs 06-060 l
voor nadere informatie. Of stuur de bon in een ongefrankeerde enveloppe naar
Grote Beer, Antwoordnummer 1152. 6200 VB Maastricht.

I >ê-|
O stuur mij uw brochure en 'n dealerlijst naam m/v

O neem met mij kontakt op voor een af- funktie
spraak naam bedrijf

9SH adres ,
"~"_ postkode

GROTEBEER *laa,s j
di sianoaard in sofi w a e f telefoon |

Automatiseer met Grote Beer.
.IO«IMÏI«lllll|-lUII»l«l100/1 BH HIDDt.N- l "" IMIMIIHIjI— __— _______

__________»

]_WtÊÊMliuiL^^r]^\^
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# Brandweerlieden bij deuitgebranddevrachtauto.
Foto: PETER ROOZEN

IVanonze redactie economie
SITTARD - Bij Philips in Sittard moeten 293 arbeidsplaatsenerdwijnen. In de indirecte sfeer verdwijnen er 155 arbeids-plaatsen, directgaan er 125 verloren. Bovendien worden 13'b-

a..jlen- geschrapt in de PMF-afdeling, die montageplaten maakt,
pet personeel is over de grote lijnen ingelicht. De vakbondenw°rden vandaag op de hoogte gebracht van de details van de

Districtsbestuurder Jacques Teu-
wen van de Unie BLHP is kwaad op
Philips. Hij neemt het de directies
van de vestigingen in Weert en Sit-
tard kwalijk dat ze de sanerings-
maatregelen zo lang op de lange
baan hebben geschoven. „In Roer-

mond en Heerlen is dat beter gere-
geld. Daar hebben we al diverse ge-
sprekken met de directie gehad."

De Industriebond FNV is zeer geïr-
riteerd over de gang van zaken rond
de sanering bij Philips Sittard. Vol-
gens districtsbestuurderLia Meeus
is de bond vrijdag niet door Philips
ingelicht. Vandaag hebben de bon-
den een gesprek met de directie. De
FNV wil dan de irritatie luchten.

Geluidssystemen
Als uitvloeisel van de door topman
Timmer aangekondigde reorganisa-

tiecampagne zal Philips ookbij haar
produktdivisie geluidssystemen
(industrial and electro-acoustic sys-
tems) 600 banen bij de divisiein Ne-
derland schrappen.

In de agglomeratie Eindhoven zul-
len 420 van de ruim 1800 arbeids-
plaatsen verdwijnen. In Breda zijn
dat er 40 van de ongeveer 400 en in
Almelo 140 van de circa 900. Naar
verwachting zullen in totaal 150 ar-
beidsplaatsen verdwijnen op basis
van natuurlijk verloop. Op de ande-
re medewerkers zal het met de vak-
bonden afgesproken sociaal plan
van toepassing zijn, waarbij ge-
dwongen ontslag onvermijdelijk is.

Limburgs dagblad provincie



Sterke stijging kanker mogelij
gevolg van milieuvervuiling

Nu klachtencommissie
voor bejaardenoorden

DEN BOSCH/MAASTRICHT - Het
Gerechtshof in Den Bosch heeft gis-
teren twee vroegere- personeelsle-
den van de Rabobank in Roermond
in hoger beroep veroordeeld tot zes
maanden voorwaardelijke gevange-
nisstraf met aftrek van voorarrest
en 15.000 gulden boete. Beiden krij-
gen een proeftijd van twee jaar. De
Rabobank zelfwerd veroordeeld tot
het betalenvan 65.000 gulden boete.

MAASTRICHT - Deputé
SjoofDrummen zal morgen de
provinciale klachtencommis-
sie voor bewoners van bejaar-
denoorden installeren. GS
hebben deze commissie in het
leven geroepen om te bemid-
delen bij geschillen en de be-
handeling van klachten van
bewoners van bejaarden-
oorden.

Beide heren, H.S. (64) de vroegere
directeur van de bankvestiging en
P.H. (45) het hoofd van beleggingen,
werden verdacht van frauduleuze
handelingen. Van 1980 tot 1983 zou-
den ze met pandbrieven onder valse
naam geld naar Zwitserland hebben
doorgesluisd. Het Gerechtshof
achtte niet alle telastegelegde zaken
bewezen 'Meer ouderen

sterven aan
gevolgen griep'

NEW VORK- Het aantal sterfgeval-
len als gevolg van kanker in de geïn-
dustrialiseerde landen neemt snel-
ler toe dan kan wordenverklaard uit
veroudering en roken. Hetgeen lijkt
te wijzen op een steeds grotere in-
vloed van de milieufactor. Dit wordt
geconcludeerd in 'Trends inKanker

Sterfte in Geïndustrialiseerde L*jden', een rapport op basis van *1
schillende onderzoeken dat <#j
week wordt gepubliceerd door ?
Academie van Wetenschappen I
New York.

Volgens het rapport is kanker 1
oorzaak van ongeveer 2,3 müj4
van de 11 miljoen sterfgevallen fl
jaarlijks in de geïndustrialiseej
wereld worden geregistreerd. LoiJkanker uitgezonderd bedraagt Jstijging van het aantal sterfgeval^
door kanker onder mannen in gfj
dustrialiseerde landen sinds 195Ü
procent. Voor vrouwen is geen <**
delijke stijging waarneembaar.

Van onze Haagseredactie

Door de rechtbank in Roermond
was het tweetal in april 1989 veroor-
deeld tot een boete van respectieve-
lijk 15.000 en 12.000 gulden voor de
directeur en het hoofd beleggingen.

gulden geëist

De procureur-generaal had veertien
dagen geleden 30.000 gulden boete
en negen maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf geëist. Tegen de
bank had hij een boete van 75.000

Tot voorzitter van de commissie is
benoemd mr. G.A.T. Wind, de presi-
dent van de rechtbank in Roer-
mond. Behalve uit de voorzitter be-
staat de commissie nog uit twee le-
den. Als lid namens het Landelijk
Overleg Bewonerscommissies Be-
jaardenhuizen is mevrouw E.H.C.
Goes-Maessen uit Maastricht be-
noemd en namens de Vereniging
Nederlandse Bejaardenoorden de
heer H. Schreurs uit Meerssen.

Verder wordt gesignaleerd datj
sprake is van een sterke toenan
van hersentumors, in het bijzon^
boven de leeftijd van 65. In somll^ge gebieden is bij mensen van 'jaaren ouder een meer dan zesV"
dige stijging geconstateerd. Ook<*
der jongere mensen is er een to^me van deze aandoening. Sch^r
stijgingen gelden ook voor een '*kemie genaamd myeloom (tuflV
van het beendermerg) en voor me
nose (huidkanker).

DEN HAAG - Jaarlijks sterven er in
Nederland meer dan tweeduizend
mensen boven de 60 jaar mede aan
de gevolgen van griep. Door de toe-
nemende vergrijzing zal het aantal
sterfgevallen in de toekomst nog
verder toenemen. Dat stelt viroloog
drs. M. Sprenger in zijn proefschrift
over de rol van influenza,waarop hij
20 december promoveert aan de Er-
asmusuniversiteit in Rotterdam.

Groot Russisch
Staatskoor

naar Kerkrade

Ontslagen bij
Staalcenter
vallen mee

Mogelijk ook bi
uitrijden stad

tolheffing

Bij ouderen boven de 60 jaar gaan
sterfgevallen meer gepaard met
griep dan werd vermoed, aldus de
onderzoeker. „Het gaat gemiddeld
om 2000 mensen per jaar. Een groot
aantal sterfgevallen wordt toege-
schreven aan andere ziekten, maar
griep speelt daarbij een rol als
mede-doodveroorzaker."

De commissie kan een bemiddelen-
de rol spelenals een bewoner of een
groep bewoners van een bejaarden-
huis daarom vraagt. De commissie
onderzoekt dan de klacht(en). In-
dien er ernstige tekortkomingen in
een tehuis worden geconstateerd
kan het Openbaar Ministerie, dan-
wel de Geneeskundige Inspectie of
GS ingechakeldworden. Los van de
commissie blijft de provinciale in-
spectie op de bejaardenoorden be-
voegd. De inspectie blijft bijvoor-
beeld als aanspreekpunt voor perso-
neelsleden van bejaaardenoorden
fungeren. «

KERKRADE - Het Groot Russisch
Academisch Staatskoor Alexander
Yurlov, een van belangrijkste be-
roepskoren uit de Sovjet-Unie,
komt voor het eerst in zijn 71-jarig
bestaan naar Nederland en doet
daarbij ook Kerkrade aan. Het en-
semble telt tachtig zangers en zan-
geressen en is vernoemd naar de
Russische dirigent Alexander Yur-
lov (1927-1973) die het voormalige
arbeiders-amateurkoor op een hoog
artistiek niveau bracht.

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Mogelijk moet ojj
het autoverkeer dat de steden u,
rijdt in 1995 tol gaan betalen. Bij
planologische voorbereiding v]
het tolsysteem wordt in elk gevajy
kening worden gehouden met df[
mogelijkheid. Bij de behandel1';
van de tolwetkan de TweedeKan 1'
straks dan een definitieve ke^
maken.

Van de gemiddeld tweeduizend
mensen overlijdt ongeveer een der-
de alleen aan de gevolgenvan griep.
Tweederde overlijdt mede aan de
griep, maar dat wordt niet als zoda-
nig herkend. „Dus de gevolgen van
griepzijn in feite driekeer zo ernstig
dan wij in eerste instantie meenden
te herkennen", zo stelt de onderzoe-
ker.

" Een inwoner van hoofdstad Ndjamena van Tsjaad be-
kijkt een rij vrachtwagens vol zwaar geschut en munitie,
die de Amerikanen in de buurt van een legerkamp achter-
lieten bij het uitbreken van de opstand. De gebeurtenissen
in het Afrikaanse land krijgen voor de VS nog een staartje,
tenminste als het aan Libië ligt. De Libische ambassadeur
bij de Verenigde Naties heeft de VS er gisteren namelijk
van beschuldigd Libiërs die gevangen zaten in Tsjaad te
hebben opgeleid tot guerrillastrijders en hen te willen ge-
bruiken om de regering van Libië aan het wankelen te
brengen. De ambassadeur, Abdalla Saleh al-Ashtal, heeft
gevraagd om een spoedzitting van de Veiligheidsraad over
de kwestie van deLibische gevangenen.De Nederlandse tournee van het

koor omvat 14 concerten, in de pe-
riode 26 december tot 16 januari, en
voert langs grote kerken o.a. in
Leeuwarden, Apeldoorn, Kampen,
Utrecht, Middelburg, Den Haag,
Groningen en, zoals gemeld, Kerk-
rade.

ROERMOND - De vorige maand bij
Staalcenter Roermond aangekon-
digde reorganisatie zal waarschijn-
lijk niet zulke ingrijpende gevolgen
hebben voor het personeel als aan-
vankelijk werd aangekondigd. Dis-
trictsbestuurder B. Visser van de
Industrie- en Voedingsbond CNV
verwacht dat uiteindelijk een man
of zeven worden ontslagen. Voor 18
tot 20 mensen zal intern of door
overplaatsing ander werk worden
gezocht.

Minister Alders (Ruimtelijke Ojj
ning) zei dat gisteren in de Kal*j
bij de behandeling van het Twejr!
structuurschema Verkeer en *,
voer van zijn collega Maij. Hij & .
dat in antwoord op vragen *j
PvdA-woordvoerder Van Gijzel,
de brief over haar tolplannen .
Maij vrijdag naar de Kamer stunf!
is alleen sprake voor tol voor *j
verkeer dat stadinwaarts rijdt. "^moet gebeuren op ruim twij,
plaatsen buiten devier grote stedHalf november kondigde Staalcen-

ter aan dat 37 van de 270 banen
moesten verdwijnen als onderdeel
van een fikse reorganisatie bij de
Hoogovensdochter. Directeur A.
Kalkman vertelde dat gedwongen
ontslagen onvermijdelijk zijn om-
dat het resultaat van het bedrijf de
laatste tijd achteruit is gehold.

Gedwongen

vaste gast-dirigent van het Staats-
koor, Marcel Verhoeff. Een tv-opna-
me van dit werk in mei van dit jaar
met de Nederlandse dirigent werd
vier keer in de Sovjet-Unie en in de
Verenigde Staten uitgezonden.

Op het programma staan uitvoerin-
gen van de koorliturgie van Tsjai-
kovski in de oorspronkelijke 'kerke-
lijke' versie met soli dooreen bas en
een tenor. Dit gedeelte van het pro-
gramma wordt gedirigeerd door de
Nederlandse dirigent, sinds kort

Het CDA in de Tweede Kamer.*;
een metrolijn waarmee de regl
ten noorden en ten zuiden van * .
sterdam met elkaarverbonden*ji
den. Deze noord-zuid-metro nl■
na de aanleg door de huidige I",j
nel rijden die daarvoor, na de a&KA
van de tweede Coentunnel, aan p
autoverkeer ontrokken wordt- >
lijn kan zonodig worden opgeze
combinatie met spoorlijnen.

JOHANNNESBURG - Nelson
Mandela heeft een uitnodiging aan-
vaard om morgen bezoeken te bren-
gen aan door geweld geteisterde
'townships' in gezelschap van ver-
schillende politici, kerkelijke lei-
ders en zakenlieden. Het Afrikaans
Nationaal Congres heeft dit gisteren
bekend gemaakt.

Het was onbekend of Mandela's
grote tegenstrever Inkatha-leider

Buthelezi aan de toernee, georgani-
seerd door de Zuidafrikaanse Raad
van Kerken, zal deelnemen. Buthe-
lezi zei zqndag dat hij nog geen uit-
nodiging had ontvangen.

De politie deelde mee dat het afge-
lopen weekeinde en maandag bij
gewelddadigheden tussen verschil-
lende zwarte groeperingen in Zuid-
Afrika 27 mensen om het leven wa-
ren gekomen. Onder hen bevonden

Geweld in Z-Afrika:
opnieuw 27 doden

De Klerk en Mandela plegen geheim overleg

Gisteren werden twee Inkatha-aan-
hangers doodgeschoten en acht an-
deren ernstig verwond toen hun
taxi in de oostelijke provincie Natal
in een hinderlaag reed. Volgens het
persbureau SAPA, dat het voorval
meldde, gebruikten de aanvallers
automatische geweren van het type
AK-47.

zich 13 doden die vielen in de
township Tokoza, ten zuiden van
Johannesburg.Tokoza is een van de
woonoorden waaraan woensdag
een bezoek wordt gebracht.

President F.W. deKlerk en Mandela
maakten zondag bekend dat zij in
het geheim overleg hadden ge-
pleegd over de beëindiging van het
geweld in het land. In een korte ge-
zamenlijke verklaring werd gezegd
dat er vooruitgang was geboekt,
maar er werden geen details ge-
openbaard en evenmin maatregelen
aangekondigd.

De Industrie- en Voedingsbond
CNV liet toen in een eerste reactie
weten gedwongen ontslagen niet te
zullen accepteren.

Wanneer hij de dienst verlaat is nog
niet bekend. Daarover wordt nog
overleg gepleegd met de algemeen
inspecteur in Voorburg. Het is ook
nog de vraag of de vrijkomende va-
cature nog wordt opgevuld in ver-
band met de op handen zijnde vor-
ming van regionale politiekorpsen.
Juist de vorming van deze korpsen
is de reden van het aangekondigde
vertrek van Leers. Hij is van mening
dat politiemensen, die in de nieuwe
politieregio's werkzaam zijn, ook
moeten kunnen meewerken en
meedenken in het proces. Omdat
Leers bij het bereiken van de 60-ja-
rige leeftijd de dienst moet verlaten
en zelf dus niet meer werkzaam kan
zijn in de nieuwe politie-organisatie,
heeft hij besloten van een vervroeg-
de uittreding gebruik te maken.

MELICK - Kolonel P. Leers, com-
mandant van de rijkspolitie district
Limburg, heeft aangekondigd dat
hij in 1991 gebruik gaat maken van
de VUT-regeling. Leers werd in juli
57 jaar. Hij is sinds 1987 comman-
dant van het district.

Kolonel P. Leers
uit politiedienst

Onder leiding van de huidige diri-
gent S. Gusev zingt het koor tijdens
de Nederlandse tournee ook virtuo-
ze koorwerken van andere Russi-
sche componisten.

Open dagen in Mijnmuseum en Steenkolenmijn
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Litouwen vraagt Bush
steun tegen Moskou

De Jong' golft
met Iraakse

ambassadeur
DEN HAAG - Oud-premier De
Jong, de leider van de Neder-
landse missie in ruste, heeft gis-
termiddagkorte tijd gegolfd met
de Iraakse ambassadeur Al Fala-
ki op de Haagse Golf en Country
Club in Wassenaar. De Jong be-
vestigde dat gisteravond. Mid-
den vorige week had De Jong, in
zijn functie als leider van de Ne-
derlandse missie om de gijze-
laars vrij te krijgen, overleg met
de Iraakse ambassadeur. Tijdens
dat gesprek bleken beiden lief-
hebbers van de golfsport en ook
lid te zijn van dezelfde golfclub.

De Iraakse ambassadeur stelde
voor een balletje te slaan en gis-
termiddag was het zover. Wie het
partijtje had gewonnen, wilde De
Jong niet zeggen.

Stadsschouwburg te Heerlen. Op 19 en 20 de
cember is in deze schouwburg een tentoon
stelling over het herdenkingsthema te zien.

I- 4Wr VOORJAARSPROGRAMMA

É^ WfMr VOLKSUNIVERSITEIT GELEEN E.0.1991
ft iir

~- LuSVaTrn2ziek " Engels

- Cdligïafie " ersneld SP°ans.
ALGEMENE CURSUSSEN - Schoonschrijven " Conversatie Engels
- Dromen praktisch leren gebruiken - Belastingkursus " Conversatie Frans

- Reanimatie-kursus - Alles over wijn II " Conversatie Duits

- Gesprekstechniek - Praktijk Bridge " Vakantiekursussen
- Omgangsvormen en etiquette - Tai Chi Chuan
- Filosofie - Kookkursussen
- Joodse riten en feesten KREATIEVE KURSUSSEN
- Algemene kunstgeschiedenis INFORMATICA - Zijdeschilderen
- Aardrijkskunde - Basisinformatica - Tekenen en schilderen
- Geheugentraining - Machineschrijven - Origami

Een uitgebreide informatiefolder kunt u aanvragen bij:
Volksuniversiteit Geleen e.o. 6161 SG Geleen
Groenseykerstraat 30 Tel. 046-743028

166410

f HERENSHIRTS ZÊjïfc DAMESBLOUSES g

F Creativiteit zonder grenzen. SJ

Een internationaal team van top-designers schept continu Ëp
(£3 vanJaxuk creaties in de mooiste en edelste stoffen. X
V Door alle aandacht te besteden aan de detaillering bereikt men g|
A de hoogste graad van perfectie. jT
la Volgens kenners het summum op het gebied-van herenhemden M
X en damesblouses. y

(§ KERKRADE _^^_L>__9 1
Einderstroat 44 flj " J^» E)
Tel. 045-452600 """"^ (ftO Voetgangersdomein 0^ WIJNEN i§!

officiële mededeling
GEMEENTE SIMPELVELD

BEKENDMAKING
De burgemeester van Simpelveld
brengt ter openbare kennis dat de
raad dier gemeente in zijn openbare
vergadering van 29 november 1990
een voorbereidingsbesluit heeft ge-
nomen voor het perceel kadastraal
bekend gemeenteSimpelveld sectie
K nr. 236, plaatselijk bekend Kool-
hoverweg 28a, alsmede voor het
perceel kadastraal bekend gemeen-
te Simpelveld sectie A nr. 1482,
plaatselijk bekend Deus 1.
De besluiten treden in werking op
12 december 1990 en liggen vanaf
die datum voor een ieder ter inzage
op de afdeling Grondgebiedzaken,
sector administratie.
Simpelveld, 11 december 1990

De burgemeester"voornoemd,
A.J.M.G. Teheux

~j LimburgsDagblad«gpiccolo s PICCOLO'S in het
Limburgs Dagblad zijn groot in
RESULTAAT, Bel 045-719966.

ALLE GRAMMOFOONPLATEN OPHEFFINGSUITVERKOOP rn'C ' IfflRTINfi'ENMC'S u D/\CiTC i#U O OU/O
H- nl/CIVP (BUITEN SPECIALE AANBIEDING^

HALVE PRIUS! GELEENSTRAAT 37 EN 12 HEERLEN inleveren van de door ons uitgegeven platenbonnen VOOR 30 DEC-nj

De Valkenburgse Steenkolenmijn is te vin-
den aan de Daalhemerw^g, het Mijnmuseum
aan de Heyendahllaan te Kerkrade.

Het Mijnmuseum en de Steenkolenmijn wil
len met de open dagen inhaken op de mani

KERKRADE/VALKENBURG - Het Mijn-
museum in Kerkrade en de Steenkolenmijn
te Valkenburg zijn op zaterdag 15 en zondag
16 december van tien tot vier uur gratis ge-
opend voor het publiek.

festatie 'Limburg 25 jaarverder. Een dag na
de open dagen, 17 december, is het precies 25
jaar geleden dat de sluiting van de mijnen
werd aangekondigd door de toenmalige Mi-
nister van Economische Zaken, Den Uyl. De
herdenking van dit feit bestaat onder meer
uit symposia op 17 en 18 december in de

Grof geschut achtergelaten

Onder voorzitterschap van mr. G. Wind

WASHINGTON f President Lands-
bergis van Litouwen heeft gisteren
op het Witte Huis president George
Bush steun gevraagd bij het streven
van Litouwen naar onafhankelijk-
heid. Landsbergis vergeleek het lot
van zijn land met dat van Koeweit,
dat in augustus door Irak werd be-
zet.

Bush heeft zijn Litouwse bezoeker
de verzekering gegeven dat de Ver-
enigde Staten achter het recht op
zelfbeschikking staan van Litou-
wen en de andere Baltische staten.
De Verenigde Staten hebben de an-
nexatie van Litouwen door de Sov-
jetunie nooit erkend en dat beleid

zal niet veranderen, aldus Bush-
Overigens hebben de VerenifF
Staten ook niet de onafhankelir
heidsverklaring erkend die Lit""
wen in maart van dit jaar aanna"1.
Landsbergis werd op het Witte Hul
niet ontvangen als president ma*
als belangrijke leider uit Litouwe"
Landsbergis sprak een half uur f 6
Bush en verklaarde dat LitouWcII
'bedreigd wordt met een econoi^'sche ramp en met een militaire
tie'. Hij geloofde dat de Verenigd
Staten zullen optreden 'wanneer"in gevaar zijn', maar hij moest l°*
geven dat hij geen concrete toezeg
gingen had gekregen.

Ex-directeur
van bank

veroordeeld



GS: motie voorfinanciering 'sigaar uit eigen doos

Patstelling rond
aanleg rijksweg 73

Roermond-Nijmegen

CDA voor
dubbelspoor

Tekort aan mankracht bij Rijkswaterstaat

Ook vandaag sneeuw
Vervolg van pagina 1

Op de Luchthaven Maastricht
ondervond het vliegverkeer
geen hinder van de sneeuwval.
Het vliegveld beschikt over mo-
derne apparatuur om de vluch-
ten gewoon te laten doorgaan.

" Sneeuwfoto's uit onze regio hebben we lang moeten missen, maar gisteren was het
toch raak. Foto boven: ditpaard in Voerendaal lijkt wat verbaasd te kijkennaar zijn
witte omgeving. Foto beneden: Kasteel Terworm in Heerlen in een nog dun
sneeuwkleed. FotQ

,
s. CHRISTAHALBESMA

„Dan kopen we terug wat ons is af
genomen", aldus Hilhorst gister
avond.

Hilhorst noemt de toezegging van
minister Maij-Weggen aan de Twee-
deKamer dat zij 'in principe' bereid
is met de aanleg van het zuidelijk
deel van de A73 weer volgens het
oude schema in 1995 te beginnen als
de regio het geld daarvoor 'voorfi-
nanciert', een 'sigaar uit eigen doos.

A73. dat zou een 'gigantisch' bedrag
aan rente kosten.
De CDA-fractie in de Tweede Ka-
mer was overigens oorspronkelijk
van plan om een motie in te dienen
waarin het kabinet inderdaad wordt
gevraagd de aanleg van het zuide-
lijk deel van de A73 volgens schema
in 1995 te laten beginnen. Dan had
de fractie echter zelf moeten aange-
ven waar het geld daarvoor vandaan
moest komen, aldus woordvoerder
mevrouw Tegelaar-Boonacker.

*Deputé Mastenbroek en een jong patientje verrichtten
Gisteren de openingvan decentrale. Foto: PETER ROOZEN

Ziekenzorg
nu beter

bereikbaar

streeks te bereiken zijn via door
kiesnummers. Ook de patiënten
kamers kunnen direct telefo
nisch bereikt worden.

Maij-Weggen voelt niets voor een
voorstel van PvdA en D66 om de
tijd die vrijkomt door de vertraging
bij deaanleg van de A73 te benutten
voor een studie naar de mogelijk-
heid de weg op de westoever en niet
op de oostoever van de Maas aan te
leggen

Uit bezuinigingsoverwegingen be-
sloot het kabinet in september met
de aanleg van de A73 pas in 2001 te
beginnen. Gisteren zegde minister
Maij-Weggen aan de Kamer bij de
behandeling van het Structuursche-
ma Verkeer en Vervoer (SVV) toe
bereid te zijn tot overleg met de 're-
gio' om daarmee toch weer volgens
het oude schema in 1995 te begin-
nen. Die regio moet het geld daar-
voor dan wel voorschieten en ook
de rente erover betalen. Bovendien
moet de regio om het overleg vra-
gen. Zij aanvaardde daarmee een
door de CDA-fractie ingediende
motie- Gouverneur E.M./^stenbroek heeft gistermiddag

'euwe telefooncentrales van deRichting Ziekenzorg Westelijke"^Jnstreek officieel in gebruikgenomen. Het belangrijkste
oordeel van de nieuwe centra-

is datafdelingen, diensten, enstellingen voortaan recht-

Daarnaast kunnen patiënten in
het Maaslandziekenhuis en de
verpleeghuizen Invia en Sint
Odilia gebruik maken van een
zogenaamde Voxcard. Met de
kaart, die voorzien is van een
magneetstrip kunnen patiënten
vanaf elk patiëntentoestel naar
buiten bellen, zonder tussen-
komst van een telefoniste. De
kosten van het gesprek worden
rechtstreeks via de kaart verre-
kent.

De spoorwegverbinding moet
daartoe worden opgenomen op
de zogenoemde 'reserverings-
kaart' van projecten die na 2010
zouden kunnen worden uitge-
voerd. Minister Hanja Maij-
Weggen zal schriftelijk op de
motie reageren, waarna er vol-
gende week over kan worden
gestemd. Voor de elektrificatie
van de spoorverbinding Roer-
mond en Nijmegen is overigens
ook nog geen startdatum be-
kend.

Van onze Haagseredacteur
DEN HAAG - De CDA-fractie
in de Tweede Kamer wil dat de
spoorwegverbinding Roer-
mond-Nijmegen niet alleen
geëlektrificeerd maar ook dub-
belspoor wordt. Daartoe dien-
de woordvoerder Thijs van
Vlijmen gisteren tijdens de be-
handeling van het Structuur-
schema Verkeer en Vervoer
(SVV), waarin de verkeersplan-
nen voor de komende twintig
jaar zijn vastgelgd, een motie
in.

Voorschieten
Volgens Hilhorst ontstaat daarmee
echter een patstelling. Alleen als de
aanleg van het zuidelijk deel van de
A73, beschouwd als het belangrijk-
ste nog te realiseren wegenproject
in Limburg, door voorfinanciering
in minder dan de nu geplande acht
jaar plaatsvindt, is het provinciebe-
stuur bereid met (lagere) overheden
en het bedrijfsleven in Midden- en
Noord-Limburg geld voor te schie-
ten. Voordat van voorfinanciering
sprake kan zijn, moet het kabinet
eerst toezeggen dat de vertraging
van de aanleg van het zuidelijk deel
van de A73 van tafel is.
Volgens Hilhorst kan ook dan pas
bekeken worden welk bedrag de re-
gio voor de voorfinanciering van de
A73 op tafel kan leggen. De deputé
ontkent dat daarvoor ooit een be-
drag van 85 miljoen gulden is ge-
noemd, zoals voor het noordelijk
deel van de A73 tussen Boxmeer en
Venlo is opgebracht. Hilhorst be-
twijfelt ook ofderegio in staat is ge-
durende zes jaar (tussen 1995 en
2001, als het kabinet de financiering
wil overnemen) geld voor te schie-
ten voor het zuidelijk deel van de

Als gevolg van de toenemende
gladheid, kwamen politieman-
nen en sneeuwruimers handen
en voeten tekort. Een woord-
voerder van de centrale meld-
kamer van de Limburgse rijks-
politie sprak zelfs van een ern-
stige situatie, omdat met name
Rijkswaterstaat een groot deel
van de avond 'met de handen in
het haar zat. „Op een dag als
vandaag wreekt zich overduide-
lijk het tekort aan personeel bij
deze dienst. Alle beschikbaar
materieel en manschappen zijn
ingezet. Maar het is en blijft im-
proviseren." De politie ver-
wachtte rond middernacht op
de voornaamste wegen ge-
strooid te hebben.

Vandaag wordt opnieuw af en
toe sneeuw verwacht. Een de-
pressie boven Duitsland blijft
het weer bepalen. Rond dit la-
gedrukgebied stroomt koele
lucht naar ons land. Het wordt
opnieuw een bewolkte dag en
de kans op sneeuw en ijzel
blijft.

Depressie

MELICK - De arbeidsomstandighe-
den bij de rijkspolitie Limburg zijn
verbeterd. Dat is de conclusie van
de arbeidsinspectie na een onder-
zoek van ruim anderhalfjaar. Door
een aantal onderwerpen zoals per-
soneelsbeheer, communicatie en
begeleiding van veranderingspro-
cessen beleidsmatiger aan te pak-
ken heeft de rijkspolitie goede aan-
zetten gedaan tot verbetering van
de werksfeer, aldus het rapport.

In het voorjaar 1989 meldden zich
bij enkele Limburgse rijkspolitie-
onderdelenmensen massaal ziek uit
ontevredenheid over de arbeidsom-
standigheden. De dienstcommissie
- ondernemingsraad - riep de ar-
beidsinspectie te hulp, die in een
eerste rapporatge in december vorig
jaar aanbevelingen deed.
Binnen de rijkspolitie Limburg

werden daarop meerdere beleids-
plannen ontworpen en werd gepro-
beerd voor de plannen een brede
steun te vinden. De plannen werden
met de dienstcommissie en midden-
kader besproken en bevinden zich
nu in een beginstadium van uitvoe-
ring. Daarnaast wordt nog uitvoerig
aandacht besteed aan verbetering
van de communicatie binnen de or-
ganisatie. Ook op dit terrein zijn be-
leidsplannen in ontwikkeling die
een belangrijke bijdrage moeten le-
veren tot verbetering van de werk-
omstandigheden.

Na een gesprek tussen groepscom-
mandant, diensthoofden en dienst-
commisie kwam de arbeidsinspec-
tie tot de conclusie dat de omstandi-
heden voor het personeel dusdanig
waren verbeterd dat van een verder
onderzoek werd afgezien.

Werkomstandigheden
bij rijkspolitie

Limburg verbeterd

'Beperking watergebruik
bedreigt bedrijfsleven'

KvK's over provinciaal waterhuishoudingsplan:Van onze verslaggever
HEERLEN - De Samenwerkende
Kamers van Koophandel en Fabrie-
ken in Limburg (SKL) vrezen dat
het provinciale waterhuishoudings-
beleid zoals verwoord in het on-
langs gereed gekomen ontwerpPro-
vinciaal-Waterhuishoudingsplan op
het industriële vlak zal leiden tot
een verstoring van de concurrentie-
positie. Met name het feit dat in het
plan gebieden staan genoemd waar
in de toekomst met het oog op de af-
name van het grondwater indu-
striële bedrijvigheid beperkt dient
te worden, baart de SKL ernstig zor-
gen.

Bedrijvigheid
De SKL erkennen dat zuinig omge-,
sprongen moet worden met het
grondwater omdat de grenzen van
de drinkwaterwinning nagenoeg
zijn bereikt. Daar staat volgens de
samenwerkendeKamers van Koop-
handel evenwel tegenover dat een
adequate watervoorziening van le-
vensbelang is voor de industrie.

van Koophandel te vaag. Over die
voorstellen moet, zo menen de
KvK's, nog uitvoerig gesproken
worden.

Onderscheid
Gezien het toenemende waterge-
bruik hebben de SKL geen moeite
met een stijging van de tarieven,
mits daarbij onderscheid gemaakt
wordt tussen huishoudelijk gebruik
en industrieel gebruik.
De SKL onderschrijven voorts vol-
mondig het streven van de provin-
cie om met de buurlanden te gaan
praten over de gevolgen die bijvoor-
beeld de bruinkoolwinningen in
Duitsland voor de Limburgse wa-
terhuishouding zullen hebben.

Ondajiks voornoemde kritiek zien
de samenwerkende Kamers van
Koophandel het ontwerp Provin-
ciaal-Waterhuishoudingplan als een.handzaam instrument om het be-
heer van grond- en oppervlaktewa-!
ter in Limburg verder te concretise-

„Wij hebben met grote zorg kennis
genomen van de bij het plan ge-
voegde kaart, waarbij met name in
deverstedelijkte gebieden een afna-'
mevan de regionale winningvan in-
dustriewater wordt voorgesteld.
Juist het merendeel van de aange-
duide regio's heeft binnen het
Streekplan een stedelijke functie
gekregen, hetgeen onder meer in-
houdt dat bedrijvigheid van boven-
regionale betekenis zich hier moet
kunnen vestigen", zo geven de SKL
in een brief aan het provinciaal be-
stuur uiting aan hun bezorgdheid.

De SKL zijn van mening dat de pro-
vincie niet moet streven naar een
nadrukkelijke afname van de regio-
nale omvang van de grondwater-
winning, omdat daardoor de vesti-
gings- en uitbreidingsmogelijkhe-
denvoor bedrijven aanzienlijk wor-
den beknot. Met alle gevolgen van
dien voor hun concurrentiepositie.

Het steekt de SKL ook dat zij niet ot
nauwelijks betrokken worden bij
het plan van de provincie om de hui-
dige, bestuurlijke organisatie van

het waterbeheer in Limburg anders
op te zetten. Zoals bekend is het de
bedoeling dat de begin jaren zeven-
tig aangebrachte scheiding tussen
het Waterschap Zuiveringschap
Limburg - dat waakt over de kwali-
teit van het water - en de water-
schappen - die zich enkel bezighou-
den met de waterafvoer - groten-
deels ongedaan wordt gemaakt.

Ook in het Provinciaal-Waterhuis-
houdingsplan worden daartoe voor-
stellen gedaan, maar die zijn vol-
gens de samenwerkende Kamers

(ADVERTENTIE)
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...dan wordt het tijd voor
een VGZ-zorgverzekering.

De opgewektheid waarmee loonsverhoging wordt begroet,
Kt vaak snel plaats voor zorgen om de loongrens. Maar het feit dat U
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Dinsdag 11 december 1990 <15

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - De aanleg van het zuidelijk deel van de A73 tus-
sen Venlo en Maasbracht vanaf 1995 en niet pas begin 21ste
eeuw, lijkt verder weg dan ooit. Gedeputeerde Staten van Lim-
burg zijn niet bereid geld 'voor te schieten' voor de aanleg van
de weg als daarmee alleen de door het kabinet opgelegde ver-
traging ongedaan wordt gemaakt. Het kabinet moet dievertra-
ging eerst ongedaan maken waarna de provincie bereid is mee
te werken aan de voorfinanciering als daarmee de aanleg van
de weg wordt versneld, aldus deputé Piet Hilhorst.

Limburgs dagblad provincie



Kerstevenementen
" In het MFC I g'n Bende in Sim-
pelveld wordt zaterdag vanaf 14 uur
de kerstviering van SWOBS gehou-
den.

" In de Barbarakerk te Treebeek
wordt zondag om 19.30 uur een
kerstconcert verzorgd door de chr.
harmonie De Bazuin, de gezamenlij-
ke scholen en de koren van Tree-
beek.

" Het gemengd koor St. Caeciliaen
de fanfare St. Clemens houden zon-
dag om 14.30 uur een kerstconcert
in de parochiekerk van Hulsberg.

" In fanfarezaal De Auw Sjoeël in
Übachsberg wordt zondag om 18
uur geconcerteerd door de fanfare
St. Cecilia en de plaatselijke koren.

" Het damescomité van harmonie
St. Michael Eikske houdt zondag
van 12 tot 19 uur een kerstmarkt in
het Wijkcentrum aan de Strijthager-
weg.

" Het zangkoor en de fanfare St.
Joseph en jongerenkoor The New
Generation uit Merkelbeek houden
zondag om 16 uur een kerstconcert
in de parochiekerk.

" De Klimmense zang- en muziek-
verenigingen verzorgen zondag om
16uur een kerstviering in de St. Re-
migiuskerk.

" In de parochiekerk van de Ka-
kert vindt zaterdag en zondag een
tentoonstelling plaats van kerststal-
len uitPeru. Ook tijdens de kerstda-
gen zijn de kerststallen te bezichti-
gen.

" De H. Hartschool, Stationstraat 2

te Sehaesberg, houdt zaterdag V*J13 tot 17 uur de kerst fancy fair.
de speelplaats is een levende ke&
stal te zien.

" De gymnastiekvereniging Pr"j*
Hendrik Sehaesberg houdt zat*
dag van 14 tot 17 uur kerstmarkt 1"

zaal het Streeperkruis.

" Het dameskoor Pro Musica
Schinveld geeft zaterdag om 15*f
een concert voor de 'Oude Garde
zaal Kuijper.

" Basisschool St. Gertrudis uit ',
beek houdt zaterdag vanaf 15.30 uIJeen kerstmakt in de school. De le*lingen verzorgen voordracht*
vanaf 10 uur worden aan de sch°
kerstbomen en -stukjes verkocht'

Hoogland opent
Pr. Hendriklaan
BRUNSSUM - Burgemeestf*
Louw Hoogland van BrunssU^opent komende donderdag "gereconstrueerde Prins Hell
driklaan. De officiële openings
handeling wordt om 16.30 U^1
verricht.

Met de miljoenen kostende r*"
constructie van de Hendrikla3

werd enkele maanden geled*
begonnen. Inmiddels is de ,
alweer open voor alle verke*]
De weg werd onder handen ê.<
nomen om de verkeersveilighe'
te vergroten en om de doorstr
mingvan het verkeer BrunssUP 1

Schinveld te bevorderen.

klein journaal
oostelijke mijnstreek _? redactie: 73928©

Heerlen
"De Federatie Welzijnswerk
Ouderen wil in 1991 ook een bewe-
gingsactiviteit voor mannen van 55
tot 65 jaar gaan invoeren. Op het
programma staan gymnastiek en
sporten als volleybal en badminton.
De kosten zijn 50 gulden per per-
soon per jaar. Om kennis te maken
met de nieuwe activiteit worden er
twee sportinstuiven gehouden.
Woensdagkan menvan 15 tot 17 uur
terecht in sporthal Varenbeuk in
Heerlerheide en donderdag van 16
tot 17.30 uur in sporthal Kaldeborn.
De instuiven zijn gratis toeganke-
lijk.

Landgraaf

" In sporthal ter Waerden wordt
woensdag om 20 uur een kwajong-
conours gehouden. Inschrijving
kost ’ 4,- per persoon. De organisa-
tie is in handen van de spaarclub.

" Spaarclub The Corner houdt za-
terdag om 14.30 uur een kerstkwa-
jongconcours in het verenigingslo-
kaal aan de Oranje Nassaustraat 40.
Vanaf 14 uur kan men inschrijven.

Kerkrade
"De parochie Nulland houdt
woensdag de ziekenmiddag. Om 16
uur wordt de mis opgedragen bij ca-
fé Lochtman, met aansluitend kof-

iïetafel voor zieken en genodii? ,
f]

Na de koffietafel is iedereen *
kom.

Onderbanken
"De Stichting Ouderenwe'^j
houdt op Eerste Kerstdag voot >
ouderen en alleenstaanden |fj
kerst-inn. Deze wordt van 11 toij
uur gehouden in gemeenschaps^
't Kloeëster in Schinveld. Deel^Hkost ’ 27.50. Men kan zich tot 2<y
cember aanmelden bij de cof>
personen.

"De Stichting Ouderenw^fzoekt vrijwilligers, die op "V
dagmorgen vanaf 10 uur willeo^'pen met de maaltijdbereiding .^Kloeëster. Men kan zich aanm^ubij de heer Steinen, _ 045-2593

4
" De EHBO-vereniging houdt
avond om 19 uur reanimatie e?j
20 uur oefening in zaal lm We'
Rössl in Schinveld.

y
Schinveld

" Het damescomité van fanfa t" j
Lambertus houdt woendag va. ia-l' j
uur kerstkienen in het Fa-s 1' j
kaal. r

té (

" De pas opgerichte buurtje
ging Beekstraat-Markt houd1. ,v .
gen om 20.30 uur een kenfl^ ,
kingsavond in Meetpoint. OP
avond wordt het bestuur gek0

Kerstvoettocht naar Banneux
VALKENBURG - Conform de
wens van de onlangs overleden
stichter Florent Eijssen zal ook
in de toekomst de pelgrimstocht
naar Banneux op zaterdag voor
Kerstmis doorgaan. Aan detocht
gaat ook dit jaareen eucharistie-
viering vooraf om half negen in
de Nicolaaskerk te Valkenburg.
Het vertrek van de pelgrims is
omstreeks kwart over negenvan-
af het Grendelplein, nadat pas-
toor Herman Janssen het reisge-
bed heeft uitgesproken en de
pelgrims heeft gezegend.
De route is zoals altijd via Sibbe,

Margraten, de grensovergang bij
de Plank, Aubel, Battice en Pe-
pinster. Tegen half acht beklim-
men de pelgrims de helling van
Tancrémont, waarna zij om half
tien Banneux bereiken. Daar zal
de plechtige kerstnachtviering in
de grote kerk worden meege-
maakt, dieom tien uur begint. In
verband met een dreigende Golf-
oorlog heeft men dit jaarals the-
ma voor de boetetocht gekozen
'vrede op aarde, te beginnen bij
onszelf.
Men kan zich tot 18 december
voor deelname aanmelden bij

mevrouw Roos Spits-Vossen,
Prinses Christinalaan 48 te Val-
kenburg (504406-15447). Bij haar
kan men ook opgeven of men
met een volgjvagen voor even-
tuele uitvallers de tocht wil mee-
maken. Voor pelgrims, die niet
over eigen vervoer beschikken,
staan na de viering bussen klaar
van Caritas Banneux in Maas-
tricht. Men dient zich daarvoor
wel op te geven, eveneens voor
18 december, op het adres Oran-
jeplein 49A, 6224 KN te Maas-
tricht of via telefoonnummer
043-633606.

Landgraaf praat
over huisvesten
van asielzoekers

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Wethouder
Thei Gybels van Landgraaf zal
in de eerste helft van januari
met de drie woningverenigin-
gen gaan praten over het huis-
vesten van asielzoekers.- De
gemeente Landgraaf verschaft
momenteel onderdak aan zon
veertig asielzoekers, komend
jaar zal dat aantal verdubbe-
len. Gybels zal dan ook gaan
praten met de woningvereni-
ging Übach over Worms.

Tijdens de algemene beschouwin-
gen op de gemeentebegroting 1991
riep PvdA-woordvoerder Jan Bon-
ten het college nog op maatregelen
te nemen tegen die woningvereni-
ging omdat die zou weigeren asiel-
zoekers op te nemen.

Enkele jaren geleden heeft de ge-
meente met de drie verenigingen
gesprekken gevoerd over het huis-
vesten van asielzoekers. De woning-
vereniging Übach over Worms ver-
telde toen die woningen niet te kun-
nen ophoesten. Daarom huurde de
gemeente particuliere woningen
voor dat doel in die kern. In de an-

dere twee kernen vinden asielzoe-
kers onderdak in zowel particuliere
huizen als woningen van de vereni-
gingen.

De asielzoekers worden begeleid
door een groep vrijwilligers die er-
kend is door de gemeente. Gybels
wil over die begeleiding nog eens
gaan praten met de betrokkenen.
„In de praktijk gaat het prima maar
toch komt er op deze vrijwilligers
heel wat af.

Op de kritiek van JanBonten wilde
een woordvoerder van de woning-
vereniging niet ingaan.

in gesprek

" Hondenwachter
Burgemeester Mans van Kerkrade
komt met dé oplossing voor het
hondepoepprobleem. Hierbij zij
vermeld dat ik het met deheer Mans
eens ben, dat er iets ondernomen
moet worden tegen de overlast die
veroorzaakt wordt door honden. De
manier waarop men dat echter in
Kerkrade wil aanpakken, vind ik
'hondsbrutaal'. Men wil namelijk de
baas van een stoute hond laten re-
gistreren door een hondenwachter.
Hierbij stuit men mijns inziens ech-
ter al meteen op een probleem: hoe
achterhaalt men de identitet van de
baas wiens hond in overtreding is ?
Verder vraag ik mij af wat er ge-
beurt met de geregistreerd honde-
bezitters. Worden zij op een zwarte
lijst geplaatst ofkrijgen zij na na één
of meerdere registraties een proces-
verbaal ?

Maar goed, volgens Mans is er ge-
woon geen andere oplossing en is
men er in Kerkrade trots op dat er in
deze al een restrictief beleid wordt
gevoerd. Als voorbeelden hiervoor
haalt men het weren van honden in
het stadspark aan en de plicht om
de hond aangelijnd te hebben. Ver-
der is men er ook trots op dat Kerk-
rade voorop looptwat de hoogtevan
de hondenbealsting betreft. Die be-
draagt namelijk 75 gulden per jaar.
Dit gegeven plus het feit dat er nu
ook nog een hondenwachter wordt
aangesteld, zal er bij menige hon-
denbezitter toe bijdragen dat hij
zich 'gemuilkorfd' voelt.

Want laten we wel wezen mijnheer
Mans, is er al eens ooit overleg ge-
weest met de hondenbezitters, is er
al eens ooit iets anders geprobeerd
(hondentoilet, hondepoepschepje,
aangewezen gebied waar honden
kunnen loslopen en hun behoefte
mogen doen, etc.) buiten het stimu-
lerenvan het poepen in de goot ? Bij
dit laatste moetje trouwens opppas-
sen dat je hond niet overreden
wordt of dat degenen die daar
woont je niet op een zodanige ma-
nier begint uit te schelden dat de
honden er geen brood van lusten.

Nee dus, maar wel de ensen elk jaar
75 gulden laten betalen. En ze nu
ook nog gaan verbaliseren. Als we
om ons heen kijken dan is de hond
echter niet de enige vervuiler. Wat
te denken van de rotzooi die overal
wordt rondgegooid of door vernie-
lingen wordt veroorzaakt. Of de
paarden- en duivenbezitters. Moe-
ten zij ook allemaal belasting beta-
len voor de overlast die zijzelf of
hun dieren veroorzaken. ? Ik dacht
toch van niet mijnheer Mans. Graag
zou ik dan ook willen dat u, die toch
in het bezit bent van een hond, hier-
over nog eens uw gedachten laat
gaan. Andere hondebezitters zullen
u daar graag behulpzaam bij zijn.
KERKRADE M.Fuhren

Klachtentelefoon
KERKRADE - De gemeente Kerk-
rade heeft een centraal telefoon-
nummer in het leven geroepen,
waar alle klachten over het functio-
neren van de gemeente gedepo-
neerd kunnen worden. Het tele-
foonnummer is 467232. Meldingen
die onder dat nummer binnenko-
menover bijvoorbeeld gemeente-
woningen, wegen, trottoirs en plant-
soenen of verontreiniging door
clandestien storten worden doorge-
geven aan de betreffende dienst.

exposities
" HEERLEN
Stadsgalerie, Raadhuisplein 19. De ten-
toonstelling 'Eigenwijze Portretten' met
de kunstenaars Philip Akkerman, Ad
Gerritsen, Dolf Henkes, Charlotte van
Vallandt en Emo Verkerk. T/m 16/12,
openingstijden di Lm vr 11-17 uur, za en
zo 14-17 uur. Credit Lyonnais Bank. Fo-
to-expositie van Mam Bot in de 8 Lim-
burgse kantoren. T/m 31/12. open ma
tm vr van 9-16 uur. Galerie Signe,
Akerstraat 82a. Expositie van Josien
Brenneker, Alix Spilker en Digna
Weiss. Van 15/12 t/m 27/1 1991, open do
t/m zo van 14-17 uur. Galerie De Nor,
Geerstraat 302. Expositie van Jan Kus-
ters. T/m 30/12. open tijdens café-uren,
vr en za vanaf 17 uur. NMB, Bongerd 13.
Expositie van André Offermans. T/m
31 12. open ma tm vr van 9-16 uur. Ro-
tan Rentenaar, Ten Esschen 26(bij ten-
nishal). Expositie van Minke Lipsch-de
Vries. T/m 15/12,open di tm za van 10-17
uuren do van 10-21 uur. Galerie de Kon-
frontatie, Putgraaf 5 (naast de Lucius-
hof). Schilderijen van Jos Limpens en
Patric Lateurtre. Tm 16/12. open za en
zo 14-17 uur. Thermenmuseum, Corio-
vallumstraat 9. Expositie 'Prix de Rome
1990, Architectuur en Stedebouw &
Landschapsarchitectuur. T/m 13/1.
open di tm vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur.

" LANDGRAAF
Galerie Ipomal. Kerkberg 2. Tekenin-
gen van de Puerto Ricaanse kunstena-
res Susana Herrero Kunhardt. Van 8/12
tm 6/1 1991, open do tm zo van 13-17
uurr Het Raadhuis, expositie van de
Vlaamse schilder en graficus Roger Ra-
veel. T/m 21 12.

" VOERENDAAL
Gemeentehuis, Expositie van Aty Stof-
fels-Groenland en Els Spronck-Vermee-
ren. Tm 18,1 1991, open op werkdagen
van 8.30-12.30 en di van 13.30-16.30 uur.
Vr 14 12 open van 18-20 uur.

" BRUNSSUM
Galerie 'Het Kijkraam', Akerstraat 124.
Expositie van de beelhouwer Markows-
ki en leerlingen van de Fijnschilder-
school 'Driemaal Nul. T/m 23/12, open
di t/m zo 14-18 uur.

" HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68.
poortgebouw Kasteel Hoensbroek, foto-
expositie van Carlo Valkenborgh. T/m
30/12. open ma tm vr 10-12 uur en 13.30-
-17 uur, za en zo 13.30-17 uur. ABN Bank,
Fototentoonstelling van Elia Pelzer.
Tm 15/1 1991.

" NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationstraat 282.
Beelden van Anka van Kooten en aqua-
rellen en schilderijen van Albert Gros-
feld. T/m 12/1 1991. open di t/m vr van
9-18 uur en za van 9-17 uur.

" SCHINVELD
Gemeentehuis (Onderbanken). Exposi-
tie van Ria Jussen. Tm 20/12. openings-
tijden ma tm vr 9-12.30 uur en 13.30-
-17.30 uur.

" ÜBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ex-
positie met wisselende selectie van oa
objecten, schilderijen en sieraden van
Ben Bonke. ledere derde zondag van de
maand. Geopend van 14-18uur.

" VAALS
Kopennolen. Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische
vondsten. Permanente expositie. Ge-
opend van di tm zo van 14-17uur. Expo-
sitie historisch materiaal van Schutterij
St. Paulus. Tm 13/1 1991. geopend van
di tm zo. 14-17 uur. Kasteel Vaals-
broek, Expositie van Sjaak Korsten en
Otto Hetterscheid. Tm 22/12, open za en
zo 14-17 uur.

" MAASTRICHT
Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/'m vr 13-18
uur, za 13-17uur Bonnefantenmuseum,
Dominikanerplein 5. Sculpturen en te-
keningen van Adam Colton. Hommage
aan Vincent van Gogh Arnulf Rainer.
Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17
uur. Expositie van Didier Vermeiren.
T/m 10/2 1991, openingstijden di fm vr
10-17 uur, za en zo 11-17 uur. Expositie
Belvedère. Tm 20/1 1991, openingstij-
den di tm vr van 10-17 uur, za en zo van
11-17 uur. Galerie Artisart, Grote
Gracht 43. Expositie van WillEggen en
Math van Kampen. T/m 29/12, open di
tm za 13.30-17.30 uur. Perroen Aktuele
Kunst, Vrijthof 29. Beelden en schilde-
rijen van zes Belgische kunstenaars.
Tm 15/12, open wo tm vr 13-18 uur. za
13-17 uur. Galerie Wanda Reiff. Recht-
straat 43. Expositie 'Nachtsonne', van
Kazuo Katase. Tm 5/1 1991, open di t/m
za 11-17 uur. Galerie Armana, Recht-
straat 84. Expositie 'In de ban van de
ring. 15nationale- en internationale sie-
raadontwerpers/vormgevers. T/m 5' 1
1991. open di tm vr 11-18 uur, za 11-17
uur en do 11-21 uur. Kasteel Bethle-
hem. Hoge Hotelschool, Bethlehemweg
2. Schilderijententoonstelling van Karin
Eyck-Meyer. Van 25/11. Galerie La De-
pendance, O.L. Vrouweplein 24. Recen-
te grafiek van Ger Lataster. Tm 31/12,
open do tm zo 12-1730 uur. Galerie Dis,
Tafelstraat 28. Beelden en schilderijen
van Henna van den Heuvel. T/m 20/1
1991. open wo tm zo van 13-18 uur. Ka-
mer van Koophandel, Het Bat 2. Expo-
sitie van Huub Philippen. T/m 31/12,.
open ma t/m vr tijdens kantooruren. Ga-
lerie Schuwirth & van Noorden, Recht-
straat 64. Sculpturen en grafiek van
Marco Juriën. Tm 15/12, open do tm za
van 14-18 uur. Galerie Noortman, Vrijt-
hof 49. Expositie van de Britse kunste-
naar Val Archer. T/m 15/12. open di tm
za 10-18 uur. Galerie Simera, Bogaar-
denstraat 40b. Expositie van Jan Hol-
scher en Rudy Beerens. Van 15/12 tm
5/1 1991, open wo t/m za van 13.30-18
uur.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen,_ 045-739284
Fax: S 045-739264
Emile Hollman,
S 045-422345
Joos Philippens,
S 04455-2161
Hans Rooijakkers,_ 045-714876
Frank Seuntjens, chef_ 04750-22937
Richard Willems,
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Fax: S 045-462872
Jeanette Ackens,
S 045-351740

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

" De grote groep jubilarissenvan de FNV-afdeling Schinveld-Jabeek.

Foto: CHRISTA HALBESMA

per persoon

Huldiging van
26 1 NV-leden

De Industriebond FNV, afdeling
Schinveld-Jabeek, vierde afgelo-
pen zaterdag het 75-jarig be-
staansfeest in 't Kloeëster te
Schinveld. Bondsvoorzitter Van
de Weg huldigde liefst 26 jubila-
rissen. Vijftig jaar lid zijn F.
Meis, J. Janssen, M. Herings, J.
Goossens, G. Voutz en J. Vroe-
men. Het 40-jarig FNV-lidmaat-
schapvierden L. Suvrijn, H. Cre-
mers, H. Haan, J. Renneberg, T.
Gelissen, P. van de Heuvel, A.
Pelzer, N. Reubsaet, H. Stevens,
J. Cuypers, J. Hendrikx, J. Pal-
men, L. Eenders en H. Stur-
mans. De heren J. Fredericks, J.
Janssen, J. van Tongelen, P.

Houtermans, J. Rademakers en
H. Zegers zijn 25 jaar lid.

Pauselijke
onderscheidingen

In de kerk van de Molenberg ont-
vingen zaterdag twee parochie-
medewerkers de pauselijke on-
derscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice. De heer H.J. Klinkers
(78) werd onderscheiden omdat
hij een enorme staat van dienst
heeft als lid van de parochiële fi-
nanciële commissie, voorzitter
van de collectanten en van de
lectoren, bezorger van het paro-
chie-nieuws en bezoeker van 80-
-en 90-jarige parochianen.

De heer P.J.H Vossen (70) ver-
diende zijn onderscheiding als
lid van het parochieel acticomité,
penningmeester van de plaatse-

" De echtparen Klinkers (links) en Vossen.
Foto: KLAUS TUMMERS

" Jeugdige interessevoor demaquette van deRomeinse villa. Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze
correspondent

VAESRADE - De NU-
SO-trofee en de cheque
van tienduizend gulden
vormden voor veel
mensen aanleiding om
het bestuur van de
Stichting Speeltuin
Vaesrade zondag de
hand te drukken. Dat
gebeurde in het ge-
meenschapshuis 't
Pomphuuske. De speel-
tuin werd onlangs uit-
geroepen tot 's lands
beste in dit jaar.

De doorslag tot de uit-
verkiezingvan de speel-
tuin De Kabouter vorm-
de het riante dierenver-
blijf dat in 1986 op het

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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Vrijwilligers opvang Irakezen

" Piet Mijnes

lijke Zonnebloem, lid van het
Lourdes Fonds en van het pro-
cessiecomité. Na ruim 40 jaar
trouwe dienst gaat hij om ge-
zondheidsredenen zijn werk-
zaamheden voor de parochie
neerleggen.

Gouden zanger
Het Simpelveldse Mannenkoor
St. David verzorgt zondag vanai
17 uur in zaal Jos Frijns aan de
Marktstraat een kerstconcert.
Tijdens het kerstconcert wordt
Piet Mijnes (75) gehuldigd. Hij is
dan 50 jaar zanger in georgani-
seerd verband.

Geslaagd
Leon Videier uit Heerlen slaagde
aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg voor het doctoraal examen
in de economie.

hebben toegezegd woningen ter be-
schikking te stellen. Wethouder Ger
Smeijsters zegt nog niet te weten
hoeveel huizen hij in februari kan
aanbieden. Tot nu toe verbleven al-
leen 22 asielzoekers in de gemeente.
Op termijn zal Kerkrade in op-
dracht van het ministerie van WVC,
106 asielzoekers of uitgenodigde
vluchtelingen moeten herbergen.
Inlichtingen over het vrijwilligers-
werk voor de Irakezen zijn verkrijg-
baar onder telefoonnummer 467728.

KERKRADE - De 35 Irakezen die
door de gemeenteKerkrade zijn uit-
genodigd om een nieuw bestaan op
te bouwen, zullen begin februari
1991 arriveren. Het betreft 20 vol-
wassenen en 15 kinderen die twee
jaar geleden vluchtten naar Pakis-
tan en sinds november in Apel-
doorn - het centrale opvangcentrum
van Nederland - verblijven. Coördi-

nator Lkoundi van de sociale dienst
zal voor de algehele begeleiding van
de groep zorgen. Om deze mensen
wegwijs te maken in de gemeente,
zoekt Kerkrade nog vrijwilligers,
die minimaal een half jaar onder-
steund worden door Vluchtelingen-
werk Nederland.

De woningcorporaties in Kerkrade

Beste speeltuin
ligt in Vaesrade

speeltuinterrein gerea-
liseerd werd in de vorm
van een Romeinse villa.

Verouderd
Stichtingsvoorzitter
Chris Dijkmans is de ar-
chitekt van het gebouw.
Daarnaast loofde de
Commissie Buitenspe-
len van de Nederlandse
Unie voor Speeltuin Or-

ganisaties (NUSO) ook
het geaccidenteerd ter-
rein van de speeltuin.

Minder te spreken was
de commissie over de
(verouderde) stalen
speeltoestellen in de
tuin. Maar volgens Dijk-
mans kan daar nu ver-
andering in komen. Het
gewonnen bedrag dat
samen met de subsidies
van de gemeente Nuth

28.000 gulden groot is
kan daarvoor worden
besteed. „Alhoewel dit
toestellen zijn waar kin-
deren hun eventuele
agressie op kunnen bot-
vieren. Ze kunnen te-
gen een stootje", aldus
de voorzitter.

Schenking
Na het officiële gedeelte
waar wethouder Fons
Lenoir uit het gemeen-
telijk subsidiepotje vijf-
honderd gulden schonk
als verdere aanmoedi-
ging waren de kinderen
aan de beurt. Zij amu-
seerden zich bij de 3X
Dubbeldikkepretshow.



Van onze sportredactie

Hamos geschorst
voor duel
tegen Vitesse
LISSABON - Sporting LissabonKan morgen in de return van de

tegen Vi-tesse geen beroep doen op Filipe
j^rnos. De tuchtcommissie vanJte Europese voetbalunie schor-
ste de speler voor één wedstrijd.

ftt totaal mogen tien spelers in detweede wedstrijd van de derde
fonde van het Uefacup-toernooi
£et in actie komen. Het zijn bui-
-1611 Ramos: Hörster (Leverku-
?,er»), Zore (Borussia Dortmund),J-arnevale, Peruzzi, Carboni,

(AS Roma), Senac
Afanasjev (Torpedo**oskou), Paganin (Internaziona-

Juventus punt
kwijt aan Torino

- Juventus heeft een
Punt verspeeld in de 200ste der-°y tegen stadgenoot Torino. De
Wedstrijd, zondag uitgesteld we-pns hevige sneeuwval, eindigde

1-1. Juventus naderde koplo-
POl, Inter daardoor tot op eenPunt.

jj* het duel, bezocht door 25.000
f°eschouwers, werden twee spe-
*rs uit het veld gestuurd. Bres-
Clani van Torino moest al na 17

vertrekken, wegens
Sfof spel.

jftilio Cesar, de Braziliaanse ver-
■jediger van Juventus, kreeg in
j*e27ste minuut de rode kaart na|)et maken van een forse overtre-°lng- Torino kwam in de 23ste
?"nuut op voorsprong dank zij
»,°licano. Baggio maakte in de
'ste minuut gelijk.

HEERLEN - Drie Nederlandse;
wielerploegen nemen van 29
april tot 19 mei deel aan de Ron-
de van Spanje.
Jan Raas (Buckler), Peter Post
(Panasonic) en Jan Gisberg
(PDM) hebben zich definitief
aangemeld bij de organisatie. De
Ronde van Spanje start in Meri-
da. Het etappeschema wordt vol*
gende maand bekendgemaakt:
In het traject is ook een rit op
Mallorca opgenomen. Op de tien?
de dag wacht de renners de eer-
ste bergetappe in Catalonië.

Buckler op
verkenning
STUTTGART - De Buckler-
ploeg van Jan Raas verkent mort
gen en donderdag in de omge-
ving van Stuttgart het parcours
waarop volgend jaar het wereld-
kampioenschap op de weg wordt
gehouden. De renners combiner
ren deverkenningstocht met een
mountainbike-training" in de bos-
sen rond de Zuidduitse stad.
Raas besloot tot deze korte stage
om zijn coureurs al in een vroeg
stadium te laten ontdekken wat
hun mogelijkheden zijn volgend
jaar tijdens de strijd om de re--
genboogtrui. „Je kunt niet vroeg
genoeg weten wat je te wachteri
staat," aldus Raas.

Sckaakpartij uitgesteld
LYON - De negentiende partijj
van de schaaktweekamp om de
wereldtitel tussen Gari Kasparov
en Anatoli Karpov is op verzoek
van uitdager Karpov uitgesteld.
Het duel zal nu morgen plaats-
vinden. De stand in de twee-
kamp is 9V2-BV2 in het voordeel
van titelverdedigerKasparov.

Henk Vos
naar Metz
LUIK - De Franse eerste divisiej-
club Metz wil nog deze week
Henk Vos overnemen van Starv
dard Luik. Het is de bedoeling
dat de Nederlandse spits zondag
al debuteert in de Franse compe-
titie, in de wedstrijd tegen kam-
pioen Olympique Marseille.
Vos speelt pas sinds het einde
van het vorige seizoen bij Stan-
dard Luik. Hij werd gekochtvan
Ekeren. In Nederland kwam de
22-jarige aanvaller uit voor PSV,
Eindhoven, RBC en Willem 11.
Metz is op zoek naar een vervani-
gervoor de geblesseerde Engelse
aanvaller Hodgson.

Veldrijden in
Grevenbicht
GREVENBICHT - In Grevert-
bicht worden zaterdag veldritten
gehouden voor mountainbikers
en cyclocrossers. De wedstrijden
staan open voor iedereen. Hét
dragen van een valhelm is ver-
plicht.
De mountainbikers starten om
13.00 uur, de cyclocrossers om
14.30 uur. Beide categorieën rij-
den vijfenveertig minuten plus
een ronde. Nadere informatie:
04498-58097.

De perikelen
van Bunde
BUNDE - Bunde-voorzitter Pre-
voo kon zijn ogen amper geld-
ven, toen hij in het wedstrijdver-
slag van Bunde-Miranda las, dat
zijn trainer tevreden was over
het 0-0 gelijkspel van zijn voet-
ballers, zeker na de bestuursperi-
kelen.
„We hebben geen bestuursperi-
kelen, die hadden we ook niet endat willen we ook voorlopig zó
houden," aldus voorzitter Prer
voo. Navraag leerde, dat de trai>-
ner niet over bestuursperikeleni,
maar over blessureperikelen harj
gesproken.

lotto/toto

DEN HAAG- Winnende bedragen
sportprijsvragen. Lotto 49; eerste
prijs en tweede prijs: geen wiri-naar; derde prijs: 65 winnaars,
ieder bruto ’ 6080,60; vierde prijs:
3795 winnaars, ieder ’ 104,10; vijf-
de prijs: 59.271 winnaars, ieder ’ 5.
Cijferspel 49; eerste prijs: geen
winnaar; tweede prijs: twee win-
naars, ieder bruto ’ 10.000; derde
prijs: 24 winnaars, ieder ’ 1.000;
vierde prijs: 216 winnaars, ieder

’ 100; vijfde prijs: 2369 winnaars,
ieder ’ 10. Toto 49; eerste prijs: 26
winnaars, ieder bruto ’ 657,40;
tweede prijs: 533 winnaars, ieder

’ 23; derde prijs: 4201 winnaars,
ieder ’ 7,30. Toto-gelijk 49; eerste
en tweede prijs: geen winnaar; der-
de prijs: 13 winnaars, ieder

’ 120,80; vierde prijs: 336 win-
naars, ieder ’ 7,20.

" Anton Geesink, actie met sterk symbolisch karakter.

ben als zijn oud-clubgenoot

De vijfentwintig brieven die van-
daag op de post gaan, zijn geadres-
seerd aan zowel individuele als
teamsporters uit het zomer- en win-
tergebeuren. De selectie van de
sporters komt voor rekening van
Johan ten Haafvan de NOC-tak top-
sportbegeleiding.

Geesink wil uit hoofdevan zijn lOC-
verantwoordelijkheid een aantal
sporters een convenant laten teke-
nen, waarin zij zich verplichten om
deel te nemen aan onaangekondig-
de dopingcontroles tijdens trainin-
gen en wedstrijden. Vandaag gaan
circa vijfentwintig brieven de deur
uit naar sporters, die als het ware
een voorbeeldfunctie vervullen. In
die mailing wordt gevraagd vrijwil-
lig mee te werken aan de actie.

De operatie heeft in eerste instantie
een symbolisch karakter en staat
helemaal los van de zogenaamde
'vliegende dopingbrigades' die al
enige tijd internationaal actief zijn.
Kernpunt van het Geesink-initiatief
is niet het wijzen op de schade die
de 'medicijn' kan berokkenen in fy-
siologische zin, maar het eerlijk
sporten. Uiteindelijk zal het plan
moeten leiden tot een institutionali-
sering van het op dopingtesten bui-
ten de wedstrijden om.

Symbolisch

Manfred Donike
In Duitsland wordt intussen druk
uitgeoefend op diverse sportbon-
den om de zogenaamde 'steroïden-
profielschets' van dopingarts Man-
fred Donike te erkennen. Met die
methode kunnen, afhankelijk van
het individu en de gebruikte hoe-
veelheden, anabolica worden opge-
spoord tot maximaal zes maanden
na gebruik. Het betreft nu nog een
additieve methode, waarmee enkel
het gebruik van anabole steroïden
kan worden aangetoond.Ruud Krol smeekt

om trainerslicentie

ontlenen. Wij hebben echter niet
gezegd dat Cruijff de laatste was
en dat het nooit een tweede keer
zou kunnen gebeuren. Cruijff is
de eerste geweest, die de licentie
als erkenning van zijn verdien-
sten voor het voetbal heeft ge-
kregen."

Krol debuteerde vorig seizoen
als trainer. Bij zijn eerste club,
KV Mechelen, werd hij na korte
tijd ontslagen. Aan het eindevan
de competitie dook- hij op in
Zwitserland, waar hij Servette
Geneve voor degradatie behoed-
de. Op dit moment heeft Krol
geen club.

gesprek met de oud-speler plaats
vond, nog niet is vergaderd door
het bondsbestuur. V

ZEIST- Record-international en
bondsridder Ruud Krol (41)
heeft de KNVB gevraagd welke
mogelijkheden er voor hem zijn
op korte termijn in het bezit te
komen van een trainerslicentie.
Krol, die 82 wedstrijdenvoor Ne-
derland speelde, heeft op zijn
verzoek een gesprek gehad met
bondsvoorzitter Jo van Marie.
Volgens Van Marie was het in de
eerste plaats een oriënterend ge-
sprek, waarin Krol nadrukkelijk
nietheeft gesteld dat Cruijff zon-
der cursussen te volgen in het
bezit is gesteld van een diploma
coach betaald voetbal en dat hij
.meent dezelfde rechten te heb-

In de bondsvergadering, maan-
dagavond te Zeist, werd het ver-
zoek van Krol via de rondvraag
naar voren gebracht. Van Marie
stelde dat een dergelijke vraag in
het bondsbestuur moet worden
behandeld en dat er, nadat het

„Bij de licentieverlening van
Cruijff," lichtte Van Marie toe,
„is naar voren gekomen dat an-
deren, op basis van precedent,
hier geen réchten aan konden

HEERLEN - De sneeuwbal die is gaan rollen naar aanleiding
van de dopingonthullingen in de ex-DDR, dijt razendsnel uit.
Halve en hele waarheden komen met deregelmaat van deklok
boven de tafel en in Nederland valt men van de ene verbazing
in de andere. In tegenstelling tot het voormalige sportparadijs,
waar sprake was van een geraffineerd dopingsysteem, werd er
in ons land individueel gesnoept uit de anabolen-pot. Een uit-
lating van de Haarlemse arts dr. Michel Karsten ('Zeker hon-
derdvijftig Nederlandse topsporters maken zich schuldig aan
dopinggebruik') was voor Anton Geesink, lid van het Neder-
lands en Internationaal Olympisch Comité, aanleiding om on-
middellijk tot actie over te gaan.

Eenmansactie om eerlijk sporten te bevorderen Drie Nederlandse
ploegen in Vuelta

Anton Geesink roept op tot
vrijwillige dopingcontrole

Uit de test kan niet worden afgeleid
om welke substantie het precies
gaat. Daarom werd de methode, met
uitzondering van de Duitse gewich-
thefbond, ook nog niet erkend.

" ALKMAAR - Henk Wullems
blijft tot 1 juli 1995 trainer van AZ.
De oefenmeester had een contract
tot het einde van dit seizoen. Dat
werd gisteren opengebroken. Wul-
lems is momenteel bezig aan zijn
eerste jaar in de Alkmaarder Hout.

De dopingtests moeten geschieden
volgens de richtlijnen van het lOC.
Dat betekent, dat alleen de door het
lOC erkende laboratoria de urine-
monsters zullen onderzoeken. „De
actie heeft een sterk symbolisch ka-
rakter en moet dienen als katalysa-
tor om in Nederland een organisatie
op de rails te krijgen," aldus Gee-
sink, die de operatie in eerste in-
stantie samen met enkele bevriende
relaties financiert.

München' slaat alle records ondanks boycot toppers

Miljoen per set
met een medische verklaring alsnog
terugtrok. De ITF , die doorgesto-
ken kaart vermoedt, denkter niette-
min hard over Agassi toch te beboe-
ten.

gUNCHEN - De Amerikaan Kevin Curren en de Joegoslaaf
in°ran Ivanisevic slaan vandaag in München de eerste ballen
g, het controversionele tennistoernooi om de Grand Slam
jUP- Het is het begin van een evenement, dat niet in het minst

" °°r het gigantische prijzengeld - de winnaar krijgt 3,4 mil-
l cri gulden- vanaf het eerste ogenblik bloot heeft gestaan aan»eftige kritiek_

helft van de cheque, dieLendl kreeg
toen hij in januarizijn open Austra-
lische titel prolongeerde.

f helLde toppers in het tenniscircus
l \ &̂: Andre Agassi het evenement

'ar 1(?^mpeld als 'van geen enke- De"
de f ■ John McEnroe beschuldigde

/ ÖTF?ternationale Tennis Federatie
(je >er kort na de oprichting van,
rtaklers tot 'geldwolven' te willen

/ da,?en- Dit illustere duo ontbreekt■ spr yP0**. evenals trouwens de Duit-
ooris Becker.

„Het is een hele opluchting, dat we
ons nu eindelijk op het tennis kun-
nen concentreren", aldus Bill Bab-
cock, administrateurvan het Grand
Slam Comité. „Daar gaat het ons
om. En niet om wat voor politiek
dan ook." Volgens hem waren de or-
ganisatoren, die twee miljoen dollar
extra betalen voor de ontwikkeling
van de tennissport, verbijsterd over
de kritiek. „Er zijn oneerlijke, en
slecht gemotiveerde dingen verteld.
Ik ben blij, dat we hebben doorgezet
en dat de controverse geen invloed
heeft gehad. ledereen zette zijn tan-
den op elkaar en ging verder met
zijn werk."

Toen de ATP het Grand Prix-circuit
overnam werd bepaald, dat het
eindtoernooi, de vroegere Masters,
in november inFrankfurt gehouden
zou worden. De maand december
zou dan 'rustmaand' worden. Toen
Agassi de finale van Frankfurt had
gewonnen kondigde hij aan onder
zijn contract voor München uit te
willen omdat hij nietwenste „dat de
wereld zou denken dat het een be-
langrijk toernooi betrof.

'il £Wo
Ummer één van de wereld, de\ wei dse zwiJëer Stefan Edberg, is

i licrVan de PartÜ' evenals de num-
\ *es7ndrie (Lendl), vijf (Sampras),

" de l^°mez) en zeven (Muster) van
rje gereld. In totaal tien spelers uit
tif, °P twintig maken hun opwach-

-1 Uw ln net knock out-evenement■ een veld van zestien spelers.

DeelnemersToen de ITF en het Grand Slam Co-
mité, de organisatoren van de hap-
pening, Agassi met een boete be-
dreigden en bovendien aankondig-
den hem danvoor 1991 niet toe te la-
ten in de Grand Slam toernooien,
veranderde Agassi van gedachten
met de vermelding dat zijn prijzen-
geld naar een liefdadig doel zou
gaan. Agassi raakte echter in de fi-
nale van het toernooi om de Davis-
cup zodanig geblesseerd dat hij zich

Tot de deelnemers behoren de vier
Grand Slam-winnaars van dit sei-
zoen: Ivan Lendl (Melbourne), An-

"dres Gomez (Parijs), Stefan Edberg
(Wimbledon) en Pete Sampras
(Flushing Meadow). Twee van hen
komen op de openingsdag in actie.
Edberg moet het opnemen tegen de
gevaarlijke Amerikaanse outsider
Chang, Sampras speelt tegen de
Sovjetrus Tsjerkasov. Lendl opent
morgen tegen de Zweed Bergström,
Gomez krijgt met de Amerikaan
Krickstein te maken.

(ADVERTENTIE)

6' SQUASH
BANEN
in Sportcentrum a^^

■[h(Ql_#W__rf
Terweyerweg 29
Heerlen-Noord (Passart)
Info 045-218590

Wiek
<3in Kwam met de nieuwe uitvin-

-5 Slarn n toernooi om de Grand

' Sei2 CuP. uitgerekend in het eerste
ïenn611 Waarin de Associatie van
Grand

S
pProfessionals (ATP) het

heeft Prix -circuit in eigen beheer
' ritiek en°men- Het eerste Punt van

Was net prijzenfonds van zes
gu«denï Uar (circa 10'2 milJoen

/ bartij Degene die na vier winst-
i *'ch t„n overblijft als winnaar mag
) fnen ~ee miljoen dollarrijker noe-
i. %h

al ls meer dan Wimbledon-
tarvè°Hn Stefan Edberg het hele
etc orcllende en zes keer zoveel als

f ?Pstre 1"38 na twee weken werk, %en e als winnaar van de US

' lfs rji lte ron! acnt verhezers van de eer-
Sj k"ae worden rijkelijk beloond.

elk 100.000 dollar, de " John McEnroe, een van de grote afwezigen in München

Maar nogvoordat er een bal is gesla-
gen zullen de toeschouwers (de ca-
paciteit is 14.000 plaatsen) en de te-
levisiekijkers in zeventig landen
zich kunnen vergapen aan een
show, waarbij ook niet op een dollar
meer Of minder is gekeken. Zo
treedt de beroemde Spaanse tenor
Placido Domingo op met een 55
man tellend orkest en staat een op-
treden van de Noorse popgroep
A-Ha en een gezelschap acrobaten
op het programma.
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"De Hongaarse turnster Henrietta Onodi behaalde in Stuttgart tijdens de DTB-Cup (wedstrijd van deDuit-
se turnbond) de eerste plaats. De Hongaarse bleef haar rivale Betty Okino uit de Verenigde Staten net op
punten voor. Onodi is hier bezig met haar oefening aan de brug met ongelijke leggers.

District Zuid-Limburg
Dames
Promotieklasse
Dovoc-Volharding 1-3
EPV-Sittardia 3-2
VCH 4-Geevers 2 3-1
SEC-Furos 0-3
Jokers2-Dynamic 2 1-3
le klasse A
ÈPV2-Sittardia2 3-1
Elsloo 2-Geevers 3 , 1-3
Rapid 3-Furos 2 3-1
Jokers 3-Dynamic 3 1-3
Spartak-BSV 2 1-3
le klasse B
Avanti 2-Grovoc 3-1
Elsloo-Heeg 3-0
EPV 3-Geevers 4 3-0
Fiscus-Sjoahn 3-1
2e klasse A
Furos 3-Geevers 5 3-0
Voerend.2-Sjoahn 2 3-1
Nivoc-Dovoc 2 3-1
Spartak 2-BSV 3 3-0
2e klasse B
Dovoc 3-Avoc 3 0-3
Vluco-Heeg 3 3-0
Voerend.3-Elan 3-1
Sport/Spel-Avoc 2 1-3
2e klasse C
Rapid 4-Heeg 2 3-1
SEC2-Elan2 3-1
Jokers 6-NAC 2 3-0
Helpoort-Muvoc 2 3-0
Beker
Grovoc-VCV 3-2
Vluco-Heeg 0-3
Heren
Beker
Vluco-SEC 3-1
Promotieklasse
Avanti-Grovoc 3-2
Vluco-Sittardia 0-3
SEC 2-Fiscus 3-0
SEC-Furos 1-3
Jokers-Helpoort 0-3
le klasse A
EPV-AMVJ 3-1
Vluco 2-Nivoc 3-2
VCH 3-Spartak 3-0
Voerend.2-Sjoahn 1-3
Geevers 3-Elsloo 1-3
le klasse B
Avanti 2-Volharding 3-1
Rapid 2-Sittardia 2 1-3
VCH 4-Sport/Spel 3-0
SEC3-Furos2 3-1
Jokers 2-NAC 3-2
Geevers 4-Avoc 1-3
2e klasse A
Dovoc 2-AMVJ 2 1-3
VCH 5-Spartak 2 3-0
Geevers 5-BSV 2 3-0
2e klasse B
Avanti 3-Volharding 2 2-3
Vluco 4-Sittardia 3 2-3
VCH 6-Sport/Spel 2 3-1
Mavoc-Sjoahn 2 3-1
2e klasse C
Bastion-Elan 3-0
Jokers3-NAC 2 3-0
3e klasse A
Rapid 4-Grovoc 2 3-1
VCH 7-Spartak 3 3-0
SEC 4-Schaesberg 3-2
Rapid3-Avoc3 3-1
Phoenix-Elsloo 2 3-1
3e klasse B
Avanti 4-Volharding 3 3-0
EPV3-Nivoc2 3-1
Jeugdcompetitie
Meisjes Al
Geevers-Volharding 3—o
Meisjes BI
Rapid-Sittardia 2 0-3
SEC-Furos 0-3
Meisjes B 2
Heeg 2-Geevers 2 3-0
Rapid 2-Sittardia3 1-3
Avanti-Heeg 3-0
Jongens A
Rapid-BSV 3-0
Vluco-Geevers 0-3
Sport/Spel-AMVJ 1-3
jongensB
lPuros-Sittardia 3—o
VCH 2-Grovoc 1-3
VCV-Jokers 3-2
SEC-Heeg 2-3
Geevers 2-VCH 0-3
VCH 2-VCH 0-3
Jeugd C
Avanti2-Furos 3-1
Avanti-Elan 0-3

DAMES
PK
Kerkrade-Born 10- 7
Margraten-lason 2 14-10
Br. Out-Vesta 9^12
Loreal 2-Maasbracht 8-11
Polaris-Ospel 12-13
IA
Blerick-Breeton Sp. 12- 4
Grathem-Sittardia 16-12
Bevo 2-Wittenhorst 6- 9
EksplosiOn-HVN 8- 7
Rapiditas 2-DES 7-14
1B
Sibbe-Caesar 2 12- 7
Vilt-Hellas 6- 7
Brunssum-ESC 6-11
Filarskis-Minor 7-13
IVS-lason 3 11-11
2A
Wittenhorst 2-Loreal 3 4-27
Bevo 3-Pepeye 5- 9
Hercules-Blerick 2 13- 3
Eksplos. 2-BreetonSp. 2 6-17
Rapiditas 3-SWH 9-11
2B
Breeton Sp. 3-Stramproy

10- 5
Merefeldia 2-Patrick 10-10
Swift 23-Q.Hands 15- 8
Loreal 4-Posterholt 2 12-10
2C
ISV2-Heel2 7- 8
Wilskracht-Posterholt 3 6-23
$wift 3-Sittardia 4 12-11
NOAV 2-Patrick 2 20- 8
SVM2-Born2 12-10
2D
Zw. Wit-ESC 9- 9
Hoensbroek-Wijnandia 12- 8

tda 2-Selpa MVC 2 11- 5
rgraten 2-Olympia 16-13

Hellas 2-Voerendaal s.n.o.
2F
Be Quick-Polaris 2 7- 9
HVS-Adio 8-13
RdóVEsia 10- 4
Vebios-Juliana 17- 7
Kerkrade 2-Selpa MVC 7-20
Jun. PK
Bl.Wit-Minor 11-10
Blerick-Caesar 10- 9
Margraten-ESC 7-10
Hellas-Merefeldia 11-8
Loreal-Sittardia 5- 8
HEREN
PK
Polaris-Zw. Wit 21-16
Kerkrade-Caesar 13-22
Loreal 2-Brunssum 22-19
Voerendaal-Ospel 17-16
IA
Blerick 2-Herten 15-15
Be Fair-Wittenhorst 16-22
Merefeldia-Swift 3 23-13
Bevo 2-DES'S9 22- 9
Loreal 3-Vesta 11-21
1B
Olympia-NOAV 2 24-16
Hoensbroek-81. Wit 3 29-18
Minor-Wilskracht 21-16
Br. Out-Posterholt 20-16
ATSV-Caesar2 17-23
2A
Breeton Sp. 3-HBS 2 12-27
Hercules-Merefeldia2 22-17 ,
Stramproy-VIOS2 7-28 'Popeye-Rapiditas 3 13-21
2B
Vesta 2-Rapiditas 4 10-20
Bevo 4-Be Fair 2 14-20
Posterholt 2-Beatrix 19- 9
Hercules-Breeton Sp. 18-20
2C
IVS-Caesar3 15-23
BI Wit 4-Sittardia 3 23-24
Wilskracht 2-NOAV 3 5- 0
Breeton Sp 2-Born 14-18
SVM2-VenL3 12-14m
Wijnandia-Voerendaal 2 25-14

Br. Out 2-Zw. Wit 2 18-14
lason-Marsna 22- 9
Filarskis-Be Quick 22-15
Alfa S 2-Minor2 20-19
2E. Heerlen-Gulpen 19-21; ATSV 2-Br. Out3 s.n.o.

' Brunssum 2-Selpa MVC 22-15

i mmmmmmmwmmmWfmwrM

le klas C.
! PSM-Bouwkomp.2 3-2

2e klas B.
; Boheme-Bast.4 3-6
lHemelke 2-Kaanen 4-3
2e klas C
Jabeek-Hadow 4-6

i Laumen 4-Brunss.3 2-1
i2e klas D.
Makassar-Laumen 3 2-2
2e klas F.

iHanckm.-Oberije 7-1
3e klas B.
Kaanen 2-Pootebr.2 2-6

i3e klas C
Eijsden 5-Pottem.2 2-7
Eijsden 5-AZVV 4-7
Vici2-Delta3 7-2
Mechel-Willem I 2-1
3e klas D.
Tunnel 3-Eijsden 6 0-8
Delta4-DBSV2 5-1
3e klas E.
Colson-Maasboys 2 3-3
3e klas F.
Keer 2-Pottebr.s 2-1
Tornadob.3-Keer 2 6-3
3e klas G.
Keelkamp.3-Gez.Hook 7-2
3eklas H.
Cuypertje-Laumen 5 4-5
3e klas I.
Entree 3-Driessen B. 11-2
Eendr.2-Laumen 7 2-3
Joffer 3-Soleil 3 3-4
Kolonia 5-Soleil 5 6-6
3e klas K.
Sante-Adveo 4 4-3
3e klas P.
Novus 2-Geleen3 2-3
Novus 2-Hanckman2 3-4
Jeugdklas.
Wierts 2-Pottebr. 5-3
Dames Zuid.
Wierts-Sjotter 13-0
Pottebr.-Mat Vaes 0-5
Bouwkomp.2-Pottebr.2 0-5
Entree-Pottebr.2 5-1
Pottebr.2-Jabeek 2-0

HEREN
Eredivisie
Canadians-Den Helder 68- 84
DAS-BS Weert 78- 83
Donar-Orca's 90- 79
Den Bosch-Goba 95- 89
Meppel-Voorburg 92- 72
Eindhoven-Akrides 73-100
Promotiedivisie
Zeemacht-Groningen . 88- 70
Virtus-Rotterdam 99- 79
Luba-R. Beverwijk 81- 58
OSG-Kimbria 109-105
Lokomotief-Wyba 109-' 92
Celeritas-Basketiers 80- 84
le divisie B
Wilskracht-Leiderdorp 95-75
Voorburg 2-Lisse 72-82
BS Weert-Odijk 97-77
WSC-Azimma 89-81
Rayonhoofdklasse
Tantalus-PSV/Almonte 40- 74
Rush-SVH 84-106
Heerb P-Den Bosch 2 61-83
Flash-J. Crabs 72-73
Overgangsklasse B
Hoppers-Kimbria 2 69- 56
Titanus-Springfield 2 86- 76
Dunatos-Jasper Sp. 68- 77
BS Weert 3-Braggarts 111-116
Quo Vadis-Braggarts 2 96- 72
le klasse A
Bumpers-Kimbria3 73-62
Kimbria 4-Aeternitas 48-55
BSM-Braggarts 3 72-61
Dunatos 2-Supershot 59-45
BS Weert 4-TSM All St. 94-80
J. Giants-Springfield 56-78

2e klasse A
BS Weert 5-Arternitas 2 54-38
Archers-Timson St. 63-58
Landgraaf-Boemerang 83-68
A. Oop-Braggarts 4 63-79
Kepu St. 2-J. Giants 2 94-47
3e klasse A
BS Weert 6-Kimbria 5 59-65
Springf. 2-Kepu St. 3 75-68
Olympic-Bumpers 2 105-59
A. Oop 2-Kimbria 2 57-34

3e klasse B
Supershot 2-Timson St. 2

50-35
Aeternitas 4-Venlo Sp. 87-41
DAMES
Rayonhoofdklasse
Virtus-Dunatos 48-40
PSV/Alm 2-Braggarts 48-53
BlackE2-Agon 41-61
SVH-Vlisisngen 56-58

Overgangsklasse B
Tantalus-Bumpers 31-58
PSV/Alm 3-Sprinf 54-37
Aalst/W-Schijndel 44-49
Springf. B-Lieshout 44-38
BS Weert-OBC Oss 46-64
Quo Vadis-Kepu St. 59-63
le klasse A
Aeternitas-A. Oop 42-28
BSM-Braggarts 2 41^6
J.Giants 2-Venlo Sp. 32-33
le klasse B
Dunatos 2-Olympic 67-40
J. Giants-Springf. 2 18-36
Bumpers 2-J. Giants 30-71

2e klasse H.
Bermen-Tilburg 15-12
3eklasse P.
Heerlen-Trega 9-8
Sirene-Boemerang 14—8
Ready-Fortuna 15-8
O.Gracht-Kido 14-6
Res.2e klasse P.
O.Wit2-Deto3 16-15
Sirene 2-Excelsior 2 10-12
SDO 3-TOP2 12-10
R.Roest 3-PSV 3 12- 6
Zuid 1.
d.Bosch-DOT 9-10
Mariarade-Deurne 11-8
2e klasse A.
PSV 4-R.Roest 6 10-4
Tilburg 5-Excelsior 4 19-7
2e klasse B.
Mariarade 2-R.Roest 7 13- 6
Tilburg 4-Excelsior 3 9-11
SDO 5-Eindhoven 3 8- 5
3e klasse A.
DOT 2-Kido 3 9-3
Fortuna 3-0.Wit 4 5-8
O.Gracht 3-OEC 3 16-6
3e klasse B.
Sirene 4-Sportl.4 6-10
Deto 6-Kanaries 2 6- 9
4e klasse A.
D.Bosch 2-R.Roest 8 7-4
Mariarade 3-RWB 9-7
5e klasse B.
TOP 6-Boemerang 4 6-8
7e klasse B.
Scharn-Elsene 7-6
Excelsior 5-Heerlen3 5-6

Hoofdklas A
Klimroos-Merels 8-3
Peelkorf-Swift 1-5
Hoofdklas B
ONA-Rosolo 7-13
Fortuna-Alico 8- 5
Overgangsklas A
Wittenhorst-Gazelle 5-4
OranjeWit-ODOS 7-5
le klas D
Euro Girls-Rosolo 4 8-2
DSS-Avanti 2 7-2
2e klas G
Weebosch-Rietvogels 6-6

Ridderhof-Prairie 4-4
Servaas-Avanti 7-1
Den Hoek 2-M'Beek 2 4-4
Karot-Ster 2 6-2
2e klasse E
Meijel 2-Mijnheerkens 5-3
Karot 2-Beegden 3 0-8
TOP2-Nunhem2 4-4
Heel-Odilia 3 6-2
KOT3-OVT 6-2
2e klasse F
Joppe 3-Beegden 4 4—4
KOT 4-Den Hoek 3 4-4
Odilia 4-Los Band 2 3-5
Prairie 2-Maneslust 2 4-4
Roggel 3-Robic 2 2-6
2e klasse G
Haelen-Maasbracht 3 4—4
Peel-Heel 2 4-4
Stitt2-Vriendenkr.2 2-6
Thorn 3-Montfort 5 4-4
DDD 2-Stevensweert 8-0
2e klasse H
Amicia-DES 2-6
Posterholt-DOS 2 6-2
Ramona 2-Brands Q. 6-2
Montfort6-Sport 6-2
DDD3-Meijel3 8-0
3e klasse A
OVU 4-Roggel 4 4-4
Avanti 2-TOP 3 4-4
Klumpke 2-Vlodrop 2-6
Wessem 4-Thorn 4 5-3
Tramhalte 2-Crescendo 3 2-6
3e klasse B
Internos3-Graanbeurs 4—4
Herkenbosch 2-DMB 4-4
ONA 2-W,ilhelminah.2 4-4
Baexem 2-Veldpoort 3 3-5
Roermond 2-Crescendo4 6-2
3e klasse C
Stevensweert 2-Bergske 4-4
DMB 2-Allerhand 2 6-2
Paerdstal 2-ABC 4-4
Heel 3-TOP 4 4-4
Walhalla 2-Boekoel 3 4-4
3e klasse D
Brands Q.2-Ster 3 6-2
Stift 3-Karot 3 8-0
Thorn 5-Amicia 2 2-6
Buggenum-Graaf 4—4
Maasbracht4-Heel 4 6-2
3e klasse E
Centrum-Graanb.2 6-2
Amicia 3-Baexem 3 2-6
TOP 5-Ritho " 4-4
Graaf 2-Veldpoort 4 6-2
Veld-Hom 2 3-5
3e klasse F
Tegel-Joppe 4 6-2
Robic 3-Wessem 5 6-2
Odilia 5-Ketelbink 2 . 2-6
Beegden 5-Ramona 3 . 2-6
Tramhalte 3-Volharding 4—4
3e klasse G
ABC 2-Ketelbink 3 2-6
Oude Molen-Prairie 3 4-4
DLV2-Ridderhof 2 2-6
Grathem3-Swalmen 2 4-4
Herkenbosch 3-Brands Q.3 2-6
3e klasse H
Odilia 6-DDD 4 2-6
Oude Molen 2-Sport2 6-2
Wessem 6-Ridderhof3 4-4
Meijel4-Tramhalte 4 4-4
Ramona 4-Stevel 2 4—4
4e klasse A
Hoek 4-Swalmen 3 4-4
Leveroy 2-Vlodrop 2 0-8
Thorn 6-Oranjeteam 2 4-4
Klumpke 3-Allerhand 3 6-2
Peel 2-Haelen2 4-4
4e klasse B
Baexem 4-Sport3 ' 8-0
Maneslust3-Avanti 3 0-8
ONA 3-Veldpoort 5 4-4
Stevel 3-Haelen3 6-2
4e klasse C
OVT2-OVS2 8-0
Doorstoters-Heel 5 2-6
Allerhand 4-Herkenb.4 8-0
Vriendenkr.3-Stift4 6-2
DES 2-Touche 4-4
4e klasse D
Herberg-Klumpke4 8-0
Ankerplaats-DLV 3 6-2
Prairie 4-Paerdstal 3 6-2
Graanbeurs3-Losßand 3 7-1
4e klasse E
M'Beek 3-Tramhalte5 6-2
Internos 4-Buggenum 2 4-4
Hoek 5-DLV 4 4-4
Oranjeteam 3-Tegel 2 4-4
4e klasse F
DLVS-KOTS 2-6
Grathem 4-Carambola 2 7-1
DMB 3-TOP 6 6-2
Swc lmen 4-Boekoel 4 2-6
4e klasse G
Paerdstal 4-Oranjet.4 2-6
Doorstoters 2-Grathem 5 0-8
Karot 4-Veld 2 6-2
Ster 4-ABC 3 2-6
4e klasse H
Nunhem 3-Walhalla 4 4-4
Swalmen 5-Graaf 4 2-6
Sport 4-Stift 6 4-4
Maneslust 4-Haelen 4 0-8
4e klasse I
Graafs-Maneslusts 2-6
Hom 3-Paerdstal 5 6-2
Vlodrop 3-ONA4 6-2
OVS 3-Centrum 2 2-6
DB-klasse A
OVS-Vriendenkring 4-8
DLV-Los Band 6-6
Los Band 2-Karot 4-8
DMB-M'Beek 6-6
DB-klasse B
Grens-Stift 10- 2
OVU-Brands Quelle 2-10
Heel-OVS 3 2-10

Dubbele cijfers
Libre
A.Dierx Thorn 47.14, D.Koelen
OVU 45.55, M.Puts M'Beek
40.44, C.v.d.Weerden Joppe
25.45, J.Vullers Nunhem 24.55,
J.van Vlierden Riva 17.89,
C.Peters DLV 14.68, B.Dierx
Wessem 14.43, W.Stams OVU
13.32, J.Roemen Herkenbosch
13.18, J.Burhenne OVU 12.22,
F.Gubbels OVU 11.93, J.Boo-
nen Veldpoort 10.00.
Hoogste serie
D.Koelen OVU 253, M.Puts
M'Beek 234, A.Dierx Thorn
198, C.v.d.Weerden Joppe 161,
J.Vullers Nunhem 141.

DISTRICT ZUID-LIMBURG.
Drieb.A.
Wilhelmina 11^9
Carambool 11-48
'tLuip 11-44
Maasband 11-42
Volkshuis 3 11-40V2
Sociëteit 11-40
Volkshuis 11^0
Modern 3 11-38
Modem 11-36
Gr.Grubben 11-35
deKeizer 11-30V2
Wolfrath 11-19
Drieb.B.
Modem 12-58
Carambool 12-52
Waubach 12-52
Op't Kantje 12-47
Schinnen 12-47
Volkshuis 12-44
Apollo 12-43
Eikhagen 12^1
Matchpoint 12^11
OHVZ 12-38
DDK 12-32
Stad H'rlen 12-29
De Vink 12-22
Drieb.C.
OHVZ 11-57
Carambool 11-45
Zumß.Bock 11^10
Stad H'rlen 11-39
Academie 11-37
Apollo 11-37
Touche 11-37
Op'tKantje 11-34
de Vink 11-34
BCV 11-31
Br.wapen 11-27
Drieb.D.
Touche 11-50
Op'tKantje 11^47
Voerendaal 11—47
de Vink 11-43
Carambool 11^12
deTreffers 11-41
Schinnen 11-40
Br.wapen 11-37
OHVZ 11-30

Union 11-j
Gebr.Hofke lij
Cebusta 11-
-2A.
Holturn llJ
Benelux 10-
TIP 10-1
Bom W
Wolfrath " 10-
BVG 10-
Eikenboom 10-
-'tHeukske 10-3
HGK 10
Wilza 10
Maasband 10-1
28.
Sociëteit 10
Wolfrath I<H
'tKempke I<H
Tjoba 10
Eikenboom 10
HGK 10
Quick 10
TIP 10
Sanderbout 10
Stem 10
Wilza 10
3A.
de Oase 10
Holturn 10
Eikenboom 10
Meers 10"
Maasband 10
'tKempke 10"
HGK 10-
Sociëteit W
Wolfrath 10"
de Statie 10
Benelux 10-
-38.
Tjoba
de Oase 9
BBC V
Volkshuis
Maurits 9
Maasband
Modern
DJB
Brunssum
Irene 0
4A.
't Luip
't Heukske
de Zwaluw 9
BVG 9
Maasband 9-
TIP 9
Bom 9
Tjoba 9
Wolfrath
'tKempke 9
48.
Lindenheuvel
Eikenboom
de Oase
Tjoba
Quick
't Nestje
't Heukske 4 9
't Heukske 5
'tKempke
TIP 9
SA.
Holturn
Eikenboom
Stem
Modern
de Oase
Volkshuis
Gona
't Heukske
Tjoba
'tKempke
58.
NietKlossen
Steeds Hoger
'tKempke 6
'tKempke 8
Br.wapen
'tKlosje
Carambool
St.Bavo
't Heukske
Tjoba 9-

DISTRICT MAASTRIC*
EN OMSTREKEN KNBB
Cl-A.
Heer-MBV
Rheing.2-Vr.kring
Ulestr.-O.d.Klos
Berceuse-Kl.Vier
Cl-B.
OO Heer-Rheing.
Sjaan-Ulestr.2
Noorb.-Geulle
Keizer-Heer 2
C2-A.
MBV2-Geertr.
KOT-Bunde
Haverp.-O.d.Klos 2
BCM-Sjaan 2
Sabena-Gerlach
Keizer 2-Ulestr.3
C2-B.
A.Wolder-Rheing.3
0.d.K1053-Keer
Bunde2-KOT2 .
OO Heer 2-MBV 3
Ulestr.4-A.Raak
Vr.kring2-DAS
C2-C.
Ketsers-Concordia
Ulestr.s-Haverp.2
Keer 2-Nazareth 9
DOT-OO Itteren 2
Wolder-Gronsv.
Vilt-Banholt
C2-D. 1
OO Itteren-DOT2
Nazareth 2-Heer3
KOT 3-BAM
Heukske-Ketsers 2
Noorb.2-Ridder
C3-A.
Eijsden-B'home J.
Bookv.-Volière 2
Heukske 2-Berceuse 2 ï
A.Wolder2-Keemel
Eendr.-Rheing.4 \
DAS2-Wolder2
C3-B.
Rheing.s-Victorie
Geulle 2-Keer3
OOItteren 3-A.Wolder 3
Borgharen-Heukske 3 5Diekske-Bookvink 2
d.Duuker-Eijsden 2
C3-C.
KOT4-Eendr.2
Noorb.3-Ketsers 3
Kl.Vier2-OOHeer3
Oost-Mergell.
Geertr.2-Eijsden 2
Banholt2-0.d.K1054
C4-A. )
800kv.3-DOT 3
Ketsers 4-Berceuse 3
Keernel 2-Concordia 2
Heugem 2-Sabena 2 )
Nazareth3-DAS 3
C4-B.
DAS4-B'homeJ.2
BAM 2-Keemel 3 1
Duuker 2-Ketsers 5
Haverp.3-OOHeer4
Ridder 2-Victorie2
C4-C.
Borgharen 2-Haverp.4
BAM3-d.Duuker3 I
A.Wolder4-Geertr.3
B'homeJ.3-BCM2 1
Heukske 5-Heer 4
C4-D.
Kl.Vier3-Wolder3
Geertr.4-Rheing.6
Eijsden 3-Noorb.4
Banholt 3-Sjaan 3
Oost 2-O.d.Klos 5
C5-A.
Eijsden 4-800kv.4
Heugem 3-KOT5
Berceuse 4-MBV4
Rheing.7-A.Wolders
C5-B. |
Diekske2-BAM4
800kv.5-Borgharen 3 *Mergell.3-Heers 5
Victorie 3-Nazareth 4
C5-C.
Mergell.2-Keizer 3
Ulestr.6-A.Raak 2 I
Ketsers 6-Vilt 2
C5-D.
Keernel 4-Vr.kring 4
Berceuse 5-Noorbeek 5
Driebanden-A. I
MBV-BCM 2
Keizer-Nazareth
Heukske 2-Vr.kring
Eijsden-KOT
Eijsden-Heer

Klimroos 3-Stormvogels 2 9-5
3e klas B
Vonckel Girls-DIS 2 4-8
Erica 3-Merselo 7-8
Aspiranten klas A
Amby's K.-Spaurakkers 1-4
EKC-Gazelle Jun 1-1
Gazelle-Amby's Korfke 5-1
Spaurakkers-EKC 0-1
Spaurakkers2-Gazellejun 1-8
VIOD 2-VIOD 1-0
Gazelle-Vitesse 2—4
Spaurakkers 2-VIOD 0-0
VIOD 2-Vitesse 1-2

Overgangsklasse Afd. B
Nuenen-Geldrop 7-4
Bali-Velo2 10-1
Duinwijck 3-Victoria 6—5
Drop Shot 2-Gein 6-5
le klasse Afd. 4
Ritte 2-Bavel 7-4
Roermond-"S-ehijndel 2 9-2
Oss-Victoria 2 6-5
Unit.Velo-Papendr. 9-2
2e klasse Afd. 8
Boxtelse BC-WIK Sitt. 4-4
Weert-Whippet 3-5
Nuenen2-Victoria 3 6-2
Espe-Veghel 1-7
3e klasse Afd. 14
Bavel 2-Geldrop 2 5-3
Bali 3-Roat 3-5
Pellikaan 2-Gilze 3-5
Borobudur-Veste 2-6
3e klasse Afd. 16
Bocholtze-Geldrop 3 0-8
Roermond 2-Whippet 2 3-5
Kerkr.BC-Nuenen3 - 7-1
Unit.Velo 3-Weert 2 3-5
4e klasse Afd. 22
Drunen 2-Geldrop 5 1-7
Roermond 3-PSV 5-3
WIK 2-Stein 2 5-3
Olympia-Scarabee 3-5
4e klasse Afd. 23
Geleen-Challengers 6-2
Kerkr.BC 2-Victoria4 4-4
Unit.Velo 4-Scarabee 2 3-5
4e klasse Afd. 24
Stein-Whippet 3 5-3
Veghel 3-Bocholtze 2 8-0
Espe 2-Good Luck 0-8

Heren
TOP klasse
MEP-Tilburg 7-7
Tegenbosch-Oranje Zw. 9-9
MEP-Venlo 6-4
le klasse
Maastncht-Racing 7-H
2e klasse A
Geldrop-Blerick 7-7
3e klasse A
EMHC-Venray 5-7
HOD-HCAS 6-5
Sittard-Gemert ntk
4e klasse A
DVS-Heeze 7- 5
Bosdael-Groen Wit ntk
Deurne-Geleen 12-11
Geleen-Groen Wit 11- 8
4e klasse B
Mill-Mierlo 8-3
Dames
Hoofdklasse
HDM-HGC 0-0
Hilversum-Groningen 0-1
Den Bosch-Bloemendaal 3-1
Laren-MOP 2-2
EMHC-Amsterdam 0-3
Rotterdam-Kampong 0-2
TOP klasse
Push-MEP 4-9
Oranje Zwart-Rosmalen 7-7
MEP-Rosmalen 5-5
le klasse
HOD-Waranda 3-3
Maastricht-WereDi 11-3
2e klasse A
DVS-Concordia 6-2
3e klasse A
Geldrop-Blerick 4-6
4e klasse A
HCAS-Heeze 4- 5
Bosdael-Gemert 0-11
Bakel-HCAS 7- 9

Distrikts viertallen competi-
tie
Eindstand Hoofdklasse
VM 2Kamp.met prom. 161
Brok prom. 156
Mijnstreek 2 155
Sittard 2 146
Sittard 4 144
Miljoenenlijntje 140
Mijnstreek 140
TAM 106
VM3 97
Sittard 3 degr. 92
Eindstand le klasse
Groep A
VM 4 kamp.met prom. 164
Mijnstreek 3 prom. 162
ODS 153
VM6 145
Sittard 8 129
Mijnstreek 6 128
Coriovallum 2 122
Geleen 2 120

Sittard 6 degr. 117
Brok degr. 103
Groep B
Mijnstr.4 kamp.met prom 184
Sittard s.prom. 153
VMS 152
Coriovallum 142
Mijnstreek 5 139
Geleen 3 124
Brok 2 degr. 110
Sittard9 degr. 84

Hoofdklasse
4e ronde
VOS-MDC 13-7
Ridder 2-Philidor 12-8
DVZ 2-Kroonschijf 11-9
5e ronde
Philidor-DVZ2 6-14
DIOS-MDC 12- 8
VOS-Ridder2 14- 6
Stand
Vaste Zet 2 4-7-47
VOS 4-5-46
DIOS 4-5-45
Kroonschijf 4-4-39
Philidor 5-4-43
Ridder 2 4-3-37
MDC 5-2-43
le klasse
4e ronde
DIOS 2-DVZ 3 9-7
DVS2-Eureka2 12-4
Donderb.-Kroons.2 15-1
Stand
Donderberg 4-8-43
DVS2 4-6-41
Eureka 2 4-6-40
DIOS 2 4-2-25
Kroonschijf2 4-2-20
Vaste Zet 3 4-0-22

Uitsl.BC Hoeve de Aar Heer-
len.
Kwartetten-league.
Teo's Parad.-Wigrut 3-1
Onger Os-Roda 4-0
T.p.One-Stonebr. l/221/2
Marastima-KlimBim 0-4
SOS-Ladies 0-4
Stalm.M.-S'9l 2-2
Bedrijyen-league.
Transov.-Voll dr op 1-3
Un.Bears-ABP 2 4-0
FS Olymp.-SSOVH 4-0
Ultrasec-Webibo 1-3
SSOVH 2-Diana T. 4-0
CVGeleen-ABP 0-4
Stand.
SSOVH 2 26
United Bears 23
F.S.Olympic 23
B.V.H.dubbel-league.
Madrugada-Joemie 3-1
Golob-VOG 1-3
Brugm.Ass.-FS Olymp. 1-3
Kameleon-Sn.b.Aarv. 1-3
Terminat.-Lipi 4-0
R.Stap In-Pin Bust. 1-3
B.V.H.trio-league.
Pol.Bears-Koala's 1-3
Obies-Ice Bears 3-1
Kodiaks-Spoilers 0-4
UD 1-Roleja 1-3
UD 2-Teddy Beren 1-3
Stand.
Koala's 35/2-21848
Teddy Beren 33-21563
UB Ice Bears 30-21612
Dubbel-league 1.
Tik-Blind 4-0
Pinhunt.-Lablo's 1-3
Volh.-Good Luck 3-1
Missers-Fantasie 1-3
Trekv.-Optimist. 3-1
BZN-Riefie 3-1
Anco-Madonna's 2-2
Dubbel-league 2.
SOS-Return 1-3
WC-Midway's 4-0
VAI Om-Malgrat O. 4-0
Kapelhof-Pin Ups 2-2
Baanbr.-Bowl.An. 4-0

Heren le klasse.
Lutra-Schelde 3- 7
BZ&PC-Ganze 11— 5 'Treffers-RZ 6- 6
Hellas-Mosa 9-10
DEZV-TRB/RES 7- 7
Argo-RZ 8- 4
2e klasse.
deßog-ZVH 10- 5
Tempo-Glana 8- 8
Platella-Spio 3- 5
Punderman-ZEPS 8- 6
Hellas-DZT 3-10
Eszet-PSV 8- 6
Dames le klasse.
Vennen-Stormvogel 3-11
Krabben-DZT 7- 7
Treffers-Waranda 5- 4
Njord-Dokkelaers 15-4
MZ&PC-Breda 3-12
DEZV-TRB/RES 6- 7
2e klasse.
RZL-WZV 2-13
Zon/S&S-PSV 11- 9
Zeester-HZ&PC 12- 1
Argo-Heygrave 3-10
Nayade-Eszet 9- 5

Heren heugd B.
BZV-Zeester 10-4
Arethusa-Argo 13-8
Gorgo-Schelde 10-4
Hellas-Zegenwerp 6-8
Heygrave-TRB/RES 3-2
Treffers-Waranda 18-3
Hellas-Gorgo 17-8

Uitslagen.
Intermedia-de Halter Utr.
vrijestijl 29-11
grieks romeins 19/2-12/2
Hercules A'dam-SSS Alkm.
vrijestijl 16-20
grieks romeins 25-10
Olympia Utr.-Simson KDO
d.Haag
vrije stijl 19-18
grieks romeins 23—16
Stand.
Simson 9-18
Olympia 8-12
Internedia/Body Fit 9-12
de Halter 9-10
Simson K.D.O. 8- 4
Hercules 9- 4
S.S.S. 9- 2
Reserve klasse seniores.
Intermedia-Halter Utr.
vrije stijl 16—4
grieks romeins 16—4
Olympia Utr.-Simson KDO
vrije styl 20-0
grieks romeins 16—4
Stand.
Simson 7-14
Olympia 7-10
Intermedia/Body Fit 7-10
Hercules 7- 6
de Halter 7- 1
Simson K.D.O. 7- 1

lste terugvalronde over-
gangsklasse.
Pluim-Eagles 4-4
Survivors-DAT B. 8-0
lste terugvalronde eerste
klasse.
Cam.Boys 2-Smeed 5-3
Singel-G.Ridder 2-6
Miranda-Poart 2 4-4
Mariaveld-Barney B. 8-0
Sikie B-Dolomiet 7-1
Pigalle 2-O.Mert 2 4-4
Jokers-Da Capo 6-2
Borgharen-Bissjop 5-3
Tweede klasse A.
Heukske-Leeuwenh.2 4-4
Meetp.-Stadbr.2 6-2
Karrew.2-Mariaveld 2 8-0
Angel.B.2-Tamboer 5^3
A.Aelse-Suestra 7-1
Sjuffelke-Baekerb. 2-6
Stand.
A.Aelse 11-22
'tHeukske 11-18
Suestra 11-17
Karrewiel2 11-16
Tweede klasse B.
Suestra 2-Angel.B.3 3-5
Fun 8.-Keulen 2 6-2
Eek-H.de Vos 8-0
O.Mert3-Wien4 0-8
Karrew.3-Oranjeb. 5-3
Pr.Hendrik-Heukske2 4-4
CC Top-Muecherv. 6-2
Stand.
DrEek 12-24
CC Top 12-20
'tHeukske 2 12-19
Prins Hendrik 12-16
Fun Boys 12-15
Tweede klasse D.
Pitsers-Bl.Wit 2 6-2
Smid-O.Eijsden2 8-0
Crazy Pie-Dolomiet2 5-3
Annemie-Stadion 2 1-7
Centr.-Heer 2 1-7
Smeed 2-Boemerang 3-5
Stand.
Cramignon2 11-21
Pitsers 11-21
Stadion 2 11-16
de Smid 11-15
BlauwWit'62 2 11-15

Afdeling pluim.
Hoofdklasse.
Lambertus-SVK 838-817
SVH-Centrum 834-838
Missers 2-L.Raak 814-817
Juliana-W.Tell 823-819
Lambert.2-Hofke 819-828
Eerste klasse A.
Revanche-Diana 822-830
O.Mert-R.Hood 815-820
Centr.2-SVH2 812-814
Keulst.-Hattrick 803-817
Sjeet-Sparta 832-793
Boekan.-Raadhuis 816-805
Eerste klasse B.
Juliana2-Trefp. 826-827
Hubert.-L.Enfield 805-807
SVT-Prins 811-811
Reunie-Trepke 811-805
SVK 2-Treffers 809-799
Leeuw-Heros 815-802
Eerste klasse C.
W.Tell 2-Sjeet 2 801-819
Meuser-SVT2 804-802

Stadion-Treffers 811-802
Schutters-Hiltonneke 793-799
Diana 2-Brigid 798-809
Hofke 2-Limburg 813-812
Tweede klasse A.
RWB-Missers3 810-823
O.Rompe-RKWBCM 789-791
Tjoba-Fortuna ■ 598-810
Reunie 2-Merkelb. 789-799
Heros 2-Rheing. 782-780
Tweede klasse B.
Vizier-Emma B. 806-798
Hoensbr.-Hubert.2 798-814
Franciscus-Corner 762-805
Missers 4-Winchester 784-775
Brunssum-Lambert.3 784-793
SVH 3-Roos 789-792
Tweede klasse C.
SVE-Sjeet3 791-809
Trepke 2-Missers 5 797-773
Centr.3-SVT3 801-763
R.Hood 2-O.d.Kamp 777-803
Trianon-Gluck Auf 783-774
Prins 2-Heros 3 799-796
Derde klasse A.
L.Raak3-Keulsteeg2 789-786
Tjoba 2-Brigid 2 785-787
Leeuw 2-Valk 771-777
Emma 8.2-Revanche 2

779-764
Heros4-J.Wayne 781-793
Derde klasse B.
Wapen-Boekan.2 822-758
RKWBCM2-Stadion2 770-789
Hubert.3-Meuser 2 785-771
Diana3-Roos2 809-791
Derde klasse C.
Treffers 2-Fl.Dutchm. 747-751
Winchest.2-Schutters 2

753-783
Corner 2-O.Rompe 2 785-771
Nova 2-O.Mert 2 791-749
Sjeet 4-Juliana 3 794-776
Hofke 3-Rianon 2 769-783
Vierde klasse A.
Fortuna 2-Leeuw 3 734-769
Prins 3-Franciscus 2 755-758
SVT4-RWB2 746-757
L.Raak 4-SVE 2 775-745
Vierde klasse B.
Merkelb.2-Trianon 3 759-746
o.d.Kamp2-Tjoba3 771-768
Treffers 2-O.Rompe 3 772-762
R.Hood 3-Hubert.4 761-759
Stadion 3-W.v.Nuth 769-761
Vierde klAsse C.
Roos 3-Emma 8.3 531-767
Hattrick 2-RKWBCM3

702-749
Star Club-Centr.4 780-769
Schutters 3-Hoensbr.2 725-737
Boekan.3-Palet 2 745-783
Vijfde klasse A.
GluckAuf2-Keulst.3 767-751
Meuser3-Schutters 4 779-754
Sonjaß.-StarClub2 741-742
L.Enfield3-Nova3 735-762
Fl.Dutchm.2-Wapen 2 731-743
Vijfde klasse B.
W.v.Nuth 2-Reunie 4 664-727
Valk 2-R.Hood 4 749
O.Rompe4-Tjoba4 735-728
RKWBCM 4-Treffers 3 736-730
Rheing.3-Vizier 2 752-698
Afdeling Kogel.
Hoofdklasse.
Lambert.-Trefp. 854-850
Eerste klasse.
Trefp.2-Limb. 839-809
Lambert.2-Wapeng. 806-800
Diana 3-Trefp.3 793-806
Tweede klasse.
SVH-Roda2 791-794
Diana 4-Lambert.3 790-531

Ereklasse
BVO-Berg.Balke 5-1
Maasvallei-Pint 5-1
SNA-Pappegay 2-4
Dennenoord-Zuul 5-1
Kloth-Maasgolf 1-5
BVE-Br.Taveeme 5-1
Stand
Maasgolf 10-20
BVO 10-15
SNA 10-13
BYE 10-11
Brand Taveerne 10-11
Maasvallei 10-11
Berg.Balke 10- 9
GBC Kloth 10- 9
Pint 10- 8
Pappegay 10- 6
Zuul 10- 4
Dennenoord '89 10- 3
Distr. Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
BVC 2-Groene Dal 8-4
Olympia-Stem 7-5
Kroon-BGK 5-7
OBK-Hanneman 6-6
A genKirk-Tolhoes 5-7
le klasse
Berg.Balke 2-Monument 7-5
Eikske-Olympia 2 6-6
Pint 2-Kroon2 7-5
Sjörk-OBK 2 6-6
2e klasse
C.Corner-Eikske2 8-4
O.Voelender-Singel 9-3
ENBK-Sjutt 7-5
Hahneman 2-Pint 3 5-7
Tolhoes 2-Agen Kirk 2 9-3
3e klasse
Gr.Dal2-Voelender2 11- 1
Monument 2-C.Corner 2 8- 4

Pumpje2-Op'tGaat 6- 6
Pannesnop-OBK 3 6- 6
Höfke-Döpgere 2-10
District Urmond
Hoofdklasse
Pappegay 2-Almania 4-2
Br.Taveeme 2-Papp.V.A. 4-2
Hollandia-Vöske 6-0
Krietje-Meule 4-2
Fortuna-Maasvallei 2 4-2
le klasse
Törp-Fortuna 2 2-4
Almania 2-Sittardia 2-4
De Mert-Krietje 2 6-0
Sparta-Brandpunt 4-2
Bayern-Auwt Einek. 5-1
2e klasse
Pappeg.4-Schöpke 3-3
Br.Taveeme 4-Bayern 2 3-3
Schöpke 2-Pappegay 3 3-3
Meule 2-Barbou 2-4
Vöske2-Hollandia2 5-1
Papp.V.A.2-Br.Taveeme 3 3-3
District Echt
Hoofdklasse
Putbr.B-Deelgaard 7- 5
Centrum-Heukske 2 6- 6
Zuul 2-Montfort 3- 9
Greuske-Slek 2-10
Heukske-Village 9- 3
le klasse
Deelgaard 2-Spee 8-4
O.Genoegen-Centrum 2 7-5
Montf.2-Kerkzicht 5-7
Slek 2-Greuske 2 » 5-7
Aolders-Hingen 10-2
2e klasse A
Awt Deetere-Putbr.B.2 7- 5
Spee 2-St'oba2 8- 4
Donck-Montf.3 7- 5
Village 3-O.Genoegen 2 2-10
2e klasse B
Zuul 3-Village 2 4-8
Paerdstal-Donck 2 11-1
Hingen 2-Spee 5-7
District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Kwartel-Riva 6-6
3e klasse
Zwaan-Dennenoord 2 4-8
District Weert
Hoofdklasse
Vuulderke-Leike 5-7
Royal-Paol 8-4
Sch.hoeve-Stamgast. 7-5
Graswinkel-Boshoven 4-8
le klasse
Sw.Mill-Vriendenboom 7-5
Boshoven 2-Spijk 10-2
Anker 2-Laar 6-6
Luchtpost-Royal 2 3-9
2e klasse
Hook-BachelorClub 5-7
Anker 3-Hoppers 5-7
Royal 3-Spijk 2 5-7
Leike 2-Sw.Mill 2 9-3
Standen District Midden-
Limburg
Hoofdklasse
BVO 2 9-18
OBKK 9-13
BVE2 9-12
Jagerslust 9-11
Kwartel 9- 8
Bl.Pantalona 9- 8
Hukske 9- 8
Inrit 9- 6
Riva 9- 4
Dennenoord 9- 2
le klasse
Maasgolf2 9-17
Breer 9-12
BVN 9-H
Heytse 9-10
OadHael ' 9- 9
Berg 9- 9
Jagerslust 2 9-7
Lantaarn 9- 6
SNA2 9- 5
Hook 9- 4
2e klasse
BCW 9-17
BVO 3 9-14
BVE3 9-1 §
Berg 2 9-10
Eikske 9- 9
Hoove 9- 8
Klöss 9- 6
Jachthuis 9- 5
Hukske 2 9- 4
Riva 2 9- 3
3e klasse
BCW 2 9-16
OBKK 2 9-14
Kwartel 2 9-14
DenTup 9-12
Meijel 9-11
Leste Nal 9- 8
Dennenoord 2 9-7
Zwaan 9- 6
Breer 2 9- 2
BVN 2 9- 0

Ere-klasse.
Tunnelb.-SjteeUul 13- 3
Ziejspoar-Huizinga 13- 3
Boereslot-Coriovallum 7- 9
Vink-Schachtwiel 8- 8
WitteBal-W.Tell 4-12
Le Duc-Brunss.Nrd. 9- 7
Hoofdklasse A.
Eykenb.-Schachtw. 8- 8
W.v.Susteren-Witte bal 7- 9
Huizinga-Brandwapen 8-8
Spoorz.-Gebr.Hofke 16-0
Landgr.-Vogelzang 9- 7

Hermans-Hoafke 3-13
Hoofdklasse b.
Rolduc-Tunnelb. 9- 7
Landgr.-Koetsjhoes 8- 8
Gebr.Hofke-Keizer 10- 6
Boeresl.-Sjtee Uul 8- 8
Hermans-Pluimpje 10-6
Eerste klas a.
Stoufpot-Pierrot 3-13
Spoorz.-Vink 10- 6
Witte bal-Brunss.Nrd. 12- 4
A.Dorp-Eykenb. 7- 9
W.v.Susteren-Flesj 8- 8
Eerste klas b.
B.Shots-W.v.Susteren 13- 3
Gildemeest.-Coriovallum

8- 8
Keizer-Edelweisz 7- 9
Ruif-O.d.Kamp 5-11
Hofland-Landgr. 13- 3
Spoorz.-Brunss.N. 12- 4
Eerste klas c.
Sport-St.Kruis 6-10
Bokker.-Landgr. 8- 8
Schachtw.-Voske 6-10
Palet-W.Tell B. 9- 7
AmsteHHermans 8- 8
Br.wapen-Sjtoet 12- 4
Tweede klas a.
'tW.Niks-Treffers 9- 7
Poat-K.Keu 9- 7
Koetsjhoes-Kr.o.Tijd 6-10
Vaetje-Spoorz. 7- 9
Eykenb.-W.Bal 5-11
Stoufp.-Bongerd 11-5
Tweede klas b.
Draver-Pub 8- 8
Hoafke-Mijnzicht 9- 7
Spoorz.-Kr.o.Tijd 13- 3
Coriovallum-Romana 13- 3
Karrerad-O.'t Nippertje 14- 2
Bouman-Rolduc 14- 2
Tweede klas c.
Draver-O.'t Nippertje 12-4
Pub-Voske 8-8
Hulsveld-Rolduc 7-9
Coriovallum-Paddock 9-7
Hofland-Ruif 7-9
Tweede klas d.
Barrel-Fl.Dutchman 13- 3
Paddock-Prins 6-10
Pub-Romana 12- 4
Hilsveld-Candlel. 6-10
A.Anders-Gildem. 7- 9
Hoafke-Draver 4-12
Tweede klas e.
Br.wapen-Spoorzicht 11- 5
Carre-Hulsveld 3-13
W.Tell 8.-Hofland 8- 8
Bierpul-Barrel 7- 9
Schachtw.-Ziejspoar 9- 7
Tweede klas f.
Bongerd-M.Hoek 3-13
Duc-Stoet 5-11
Sport-Spoorzicht 8- 8
Karrerad-Ruif 5-11
Boumans-Stoufpot 9- 7
A.Anders-Mijnzicht 9- 7
Derde klas a.
A.Dorp-Sjteenberg 14- 2
Treffers-Barbou 5-11
Vink-Br.huis 4-12
B.Beukers-L.Labouter 8- 8
Pierrot-Poat 11- 5
K.Keu-Koetsjhoes 15- 1
Derde klas b.
O.d.Stamp-Smeets 6-10
O.Schaesb.-Gorissen 9- 7
Rolduc-Leeuw 7- 9
Neighbours-Edelweisz 10- 6
Stalletje-Sjteenberg 8- 8
Derde klas c.
Vogelz.-Smeets 8- 8
Paletti 8.-O.Schaesb. 11- 5
Fox-L.Kabouter 14- 2
Bokkerijder-Courage 8- 8
Trepke-O.d.Stamp 6-10

Hoofdklasse B
Los Band-Riva 2-4
OVU 2-Thorn 0-6
M'Beek-OVU 1-5
Herkenbosch-Joppe 2-4
Maasbracht-Nunhem 2-4
le klasse A
Ster-Maneslust 4-2
Roggel 2-DenHoek 4-2
Veldpoort-Blaakven 2 4-2
DLV-Wessem 4-2
KOT-Intemos 6-0
le klasse B
Crescendo-Maasbracht 2 3-3
Vriendenkr.-Wessem 2 4-2
Montfort 3-Carambola 6-0
TOP-Odilia 2 6-0
Beegden-OVU 3 4-2
2eklasse A
Robic-Stevel 6-2
Riva 2-ONA 2-6
Swalmen-Taveme 0-8
Walhalla-Montfort 4 3-5
Ketelbink-Roermond 84)
2e klasse B
Leveroy-Ramona 3-5
Wilhelminah.-Meijel 0-8
Tramhalte-Grathem 2 0-8
Allerhand-Crescendo 2 6-2
Klumpke-Beegden 2 6-2
2e klasse C
Boekoel 2-DDD 4-4
Oranjeteam-Baexem 1-7
Veldpoort 2-Horn 4-4
Wessem 3-Thorn 2 6-2
Joppe 2-Internos 2 5-3
2e klasse ü
OVS-KOT 2 2-6

Hongaars hoogstandje

Limburgs dagblad bulletin
Dinsdag 11 december 1990 18



Raymond Knoors, die in het compe-
titieteam van Willems Koeltechniek
qua keuvoering en 'geheime kneep-
jes' veel opsteekt van ploegmaat
Jean Bessems, voegde in Parijs de
zevende titel toe aan zijn totaal op
de grote matchtafel. Een onwaar-
schijnlijke verzameling voor een
jonge, Limburgse sportman, al
vindt hij het wat overdreven om nu
al als Raymond II te worden be-
stempeld.

Hij werd drie keer nationaal kam-
pioen libre. Een keer was hij de bes-
te bij de 47/2-kadristen. Vorig jaar
veroverde hij als 'groentje' de Ne-
derlandse titel in het 47/2 van nota
bene de ereklasse. Hij was op het
laatste moment opgeroepen om het
toernooiveld te completeren.

Volgend doel is het Europees kam-
pioenschap 47/2 in Athene. „Dat
speelt in april. Ik moet me eerst nog
kwalificeren via een eerste of twee-
de plaats tijdens het nationaal kam-
pioenschap in januari." Het EK
wordt zijn laatste wapenfeit bij de
junioren. „Tussendoor doe ik nu
ook al wat aan driebanden, maar ik
zal me er pas volledig op gaan toe-
leggen als ik mijn gemiddelden in
het libreen kader nogwat heb opge-
schroefd." Thuis in de garage.

Kneepjes
BERG AAN DE MAAS- Hij rijgt de ene titel na de andere aan
zijn keu en het valt niemand op. Afgelopen weekeinde werd
Raymond Knoors in Parijs voor de tweede maal in successie
Europees librekampioen bij de junioren, een feit dat door de
internationale sportmedia straal over het hoofd werd gezien,
waarschijnlijk omdat er 'slechts' een jeugdtitel op het spel
stond. Dat is een verkeerde taxatie, want de juniorencategorie
bevat de beste biljarters tot en met eenentwintig jaar. Op
grond van de moyennes is het niveau van de biljartende talen-
ten van hetzelfde kaliber als dat van de ereklassers. Ze maken
hun partijen van driehonderd caramboles net als de 'groten'
vaak in één beurt uit.

onder de tafel. Driehonderd punten
in vier beurten met een slotreeks
van 188.

jJïNHEM- Vitesse heeft ook na

'e winterstop de beschikking

'ver Frans Thijssen. De 38-jarige
°utinier heeft inmiddels de ba-
tos opgemaakt en besloten het
fizoen af te maken. „Ik heb in
* eerste competitiehelft nogal
*el wedstrijden gemist wegens
'essures. Vandaar dat ik het
°nde vind om tussentijds te
'oppen. Als het lichaam het toe-

ga ik door tot het eind van
et seizoen. Vanaf dat moment is
*t echt afgelopen. Ook als Vi-
(sse zich opnieuw voor Euro-

voetbal weet te kwalifice-
'l", vertelt Thijssen aan de
°oravond van de return tegen
Porting Lissabon.

Van onze sportredactie

Thijssen maakt seizoen afbij Vitesse Knoors springt uit de band
Raymond IIvan garage in Berg aan de Maas naarpodium in Parijs sport kort

zevende

" GEMERT- Bij de gewestelijke
kampioenschappen libre vierde
klasse behaalde Nandy Römgens
de titel met twaalf wedstrijdpun-
ten en moyenne van 1.97. Zijn
biljartende provinciegenoten
Groth (9 - I.Bs),Habets (8 - 1.74J
en Van deBrink (4 - 1.51) werden
respectievelijk tweede, vierde en

„Ik heb nu weer last van
{* blessure aan mijn linker
pmstring."

'e vrije verdediger ontbrak tot
toe in zeven van de veertienornpetitiewedstrijden. Thijssenampte lange tijd met een hard-

'kkige liesblessure. Daarnaast
'eeg hij nog af te rekenen meten spierkwetsuur. De jaartjes
Jan tellen en het gestel van dekldenaar raakt sneller geïrri-

Raymond Knoors, de 20-jarige
kasteleinszoon uit Berg aan de
Maas, is een zeldzame verschijning
in de biljarterij. Hij beoefent een
sport die, afgezien van de discipli-
nes driebanden en kunststoten,
nauwelijks nog enige uitdaging be-
vat.

Driebanden
Met dat 'later' bedoelt hij het spor-
tief en financieel lucratievere drie-
banden. Raymond Knoors ziet het
duffe monnikenwerk op de match-
tafel thuis in de garage als uitvalba-
sis voor 'straks. Af en toe treedt de
'stille kampioen' in de openbaar-
heid om zich te etaleren in de natio-
nale en internationale arena's van
het libre en kader. Zoals afgelopen
weekeinde in Parijs, waar hij weer
eens met kop en schouders uitstak
boven zestien tegenstrevers.

Na twee overwinningen in de voor-
ronden, met onder andere een serie
van 300 caramboles, troefde hij in de
halve finales de Duitser Stephan
Galla in drie beurten afmet een slot-
reeks van 296. In de finale manoeu-
vreerde hij de Belg Johan Claessen

In het libre en de kaderspelen valt
geen eer meer te behalen, omdat alle
limieten, records en grenzen zijn be-
reikt. Toch besteedthij elkvrij uur-
hij loopt stage voor zijn studie aan
de middelbare hotelschool - aan de
uitermate saaie série américaine of
het gepriegel met de ballen op de
kruising van de kaderlijnen. „Inder-
daad weinig prikkelend, maar ik
vind dat het moet," beseft hij. „Ray-
mond Ceulemans is ook zo begon-
nen. Als je het libre en kader over-
slaat, mis je later toch wat."

uit de voeten. Ik had pech in de
kwartfinale, want ik stond goed te
spelen," reageerde Custers. De twee
Limburgers hoeven pas donderdag
voor huneerste wedstrijd aan te tre-
den. Vandaag speelt de favoriet,
Paul Haarhuis, tegen Ralph Kok.

Gunstige loting voor
Nijssen en Custers

, Nijssen liet zich gisteren uitge--Nd behandelen en ontbrak-«arom op het trainingsveld. Vi--'sse-trainer Bert Jacobs gaat er;'°oralsnog vanuit dat de routi-. morgen tegen Sporting Lis-
-j*uon van de partij zal zijn. In-- jenThijssen fit is, wordt het zijn

'le Europacupduel, en zeer
Waarschijnlijk ook zijn laatste.. 'tesse moet in het hol van de
"^Uw namelijk een 2-0 achter-
"^nd ongedaan maken. lets dat
* welhaast onmogelijk be-
bouwd moet worden. „In prin-
!&e ben je kansloos", weet ook
Rjssen, „maar de wedstrijdWt eerst nog gespeeld wor-
***". Jacobs: „Het wordt geen

vieren en een beetje
Als we het taktisch

*>cd aanpakken, valt er mis-zien nog iets te halen".

j* cijfers spreken echter in het
j^eel.Nederlandse Europacup-
,etegenwoordigers waren tot

zelden succesvol in
j^tugal. Van de dertien ge-
belde uitwedstrijden gingen erJ^ar liefst tien verloren. Alleen
*V en Ajax wisten in een ver

'Weden een enkele keer een ge-
pspel of een overwinning uit
Jt vuur te slepen. In het seizoeni<4-1975 (Europacup II) won
l*V in Lissabon met 2-1 van

via doelpunten van Willy
*1 de Kerkhof en Willy van der>ijlen.

Blessure
Van onze tennismedewerker

DRIEBERGEN - De loting voor de
Audi Masters die vanaf woensdag in
de tennishal Hoenderdaal in Drie-
bergen gespeeld worden, is gunstig
uitgevallenvoor de tweeLimburgse
deelnemers.

Torn Nijssen moet in de eerste ron-
de tegen de Amsterdammer Paul
Dogger aantreden. „Ik vind het een
goede loting," aldus Nijssen, die gis-
teren trainde met Dogger. „Dat ging
erg goed. In het oefenpartijtje voor
de loting won ik gemakkelijk van
hem."

Ook over de tegenstander die hij na
winst ontmoet, is Nijssen positief.
„Het is een indoortoernooi. Als de
baan snel is, moet ik tegen Mark
Koevermans ook tot winst kunnen
komen, maar laat ik eerst maar van
Dogger winnen."

Armand Custers had het geluk dat
hij niet tegen een van de vier top-
pers lootte. Hij moet in de eerste
ronde tegen Michiel Schapers aan-
treden. „Het had veel slechter kun-
nen uitvallen. In Bussurn waar hij
gewonnen heeft, was de baan veel
sneller. Daarom kwam hij toen goed

Gijs Verheijen heeft de strijd in zijn
tweede toernooi in Frankrijk moe-
ten opgeven. In de kwartfinale van
het toernooi in Bucy le Long tegen
de in Frankrijk wonende Ecuado-
riaan Hugo Nunez kreeg hij bij 1-0
in de tweede set last van een spier-
verrekking in het bovenbeen. Bij
3-0 (na deeerste set.met 6-4 verloren
te hebben) gaf hij op.
In de eerste ronde had Verheijen
een 7-6, 6-4 overwinning geboekt te-
gen de Fransman Jean Claude Le-
clercq, waarna hij de tweede ronde
vrij was door het niet komen opda-
gen van zijn tegenstander.

sport in cijfers

SCHAATSEN
Calgary, wereldbeker, mannen; stand
5000 m: 1. Van der Burg 44 punten, 2,
Koss 41, 3. Sighel 38, 4. Gustafson 34, a.
Bos 33, 6. Veldkamp 31, 7. Visser 29, 8:
Tröger 25, 9. Radke 22, 10. Bengtsson.

Toernooiboek Interpolis 1990,
f 22,50; gironummer 34.24.094
t.n.v. Stichting Schaaknieuws
Eindhoven.Zeventien doelpunten bij FC Wierts - Bunga Melati

Festival in Weert
Van onze medewerker TJEU STEMKENS

HEERLEN - De zaalvoetbalcompetitie is gisteravond uit-
gegleden over het verse pak sneeuw. Omdat in een aantal ge-
vallen de scheidsrechters en teams de wedstrijdlocaties niet
konden bereiken, moest een goed deel van het programma
worden geschrapt. In de eerste divisie C vond maar één duel
van de vier doorgang, maar de wedstrijd tussen FC Wierts en
koploper Bunga Melati in Weert was dan ook meteen spekta-
kelstuk met zeventien treffers en een minieme zege voor Bun-
ga Melati: 8-9.

van der Steen, 3-6 P. Lenferink, 3-7 T.
van der Steen, 3-8 R. Hertogh, 4-8 E.
Aipassa, 4-9 J. van Zeelst, 5-9 en 6-9 G.
Goulding^7-9 en 8-9 L. Wassenberg. s
Stand: 1. Bunga Melati 11-17 (39-20); 2.
Hooghuis Sport 10-15 (31-19); 3. Dous-
berg Pare 10-15 (32-22); 4. Bouwfonds 10-
-14 (40-24); 5. Molier Intramast 10-10 (34-
-33); 6. FC Wierts 11-10 (35-35); 7. Schoe-
nenreus 10-9 (34-37); 8. Tongelreep 10-9
(26-33); 9. Stap in Entree 10-8(34-38); 10.
FC Brunssum 10-7 (28-31); 11. ZW Roer-
mond 10-5(30-42); 12. Normakoestiek 10-
-3 (15-43).

TWEEDE DIVISIE F
H. Meyers-Bekkers Carwash 5-1 (2-1) -
1-0 A. Geurts, 2-0 D. Virdis, 2-1 Schmitz,
3-1 A. Geurts, 4-1 D. Virdis, 5-1 R. Hac-
nen.
Luc/'t Brikske-Fermonia Boys 4-3 (2-1)-
-0-1 e.d. Bachaus, 1-1 R. Bachaus, 2-1 M.
Stoelers, 3-1 J. Winkens, 3-2 H. Maassen,
4-2 R. Offergeld, 4-3 S. Sarkol.
DC H. Anders-Cosmos 2-6 (1-0) - 1-0 R.
Rapati, 1-1 R. de Mey, 1-2en 1-3 R. Hor-
bach, 1-4R. de Mey, 1-5 F. Deguelle, 1-6
R. Meerman, 2-6 M. Ritzen.
't Haölke-Perey Verz. - 0-1 J. Golsteyn,
0-2 P. Paal, 1-2 e.d. A.Rutten, 1-3 G. Nac-
ken.

HOOFDKLASSE NOORD - 't Huukske-
EJA 1-4, Peters Geluidsbanden-FC Don-
derberg 3-1, RFC-Altweerterheide 1-16,
ZW Toyota Postert-Neeritter 1-2.
Stand: 1. EJA 11-17 (59-28); 2. Peters Ge-
luidsbanden 11-16 (45-28); 3. Amicitia 10-
-14 (46-22); 4. Toyota Postert 11-14 (44-34);
5. Neeritter 11-13 (29-23); 6. Altweerter-
heide 11-12 (56-40); 7. 't Huukske 11-12
(43-30); 8. FC Donderberg 11-11 (52-37); 9.
Nederweert 10-9 (45-35); 10. Wittenhorst
10-6 (31-39); 11. Baarlo 10-2 (19-58); 12.
RFC 11-2(12-109).

HOOFDKLASSE ZUID - Bouwkom-
pas-Bastings 2 2-4, B. Stap In-Sportclub
4-4.

Het veertiende Interpolisschaak-
toernooi was een van de best^van de moderne geschiedenis
van het schaakspel. De pas 16-ja-
rige Amerikaan Gata Kamsky
bewees datzijn hogeplaats op de
wereldranglijst terecht was.
Maar ook alle andere mogelijke
uitdagers van Kasparov en Kar-
pov deden mee in september.
Een evenement van dit kaliber
brengt altijd zoveel nieuws op
theoretisch gebied, dat iedereen
met spanning uitkijkt naar de
dag dat het toernooiboek gepu-
bliceerd wordt. Hoewel het ana-
lyseren van 56 partijen op we-
reldniveau heel wat tijd kost- ze-
ker wanneer gelijktijdig de
Olympiade en de tweekamp Kas-
parov-Karpov worden gehouden
- heeft eindredacteur Herman
Grooten binnen twee maanden-
een werk van formaat op de
markt gebracht. De analyses van
John van der Wiel en Manuel
Borsboom, de rondeverslagen
van onder meer Rudy Douven,
de journalistieke achtergronden
van Jules Welling, de bijdragen,
van Boudewijn Büch, Ignace van
Swieten en andere prominenten
maken het boek weer tot een
'must' voor iedere schaker.

In de tweede (Limburgse) divisie
was de situatie iets gunstiger. Hier
werden maar twee duels afgelast.
De koplopers Cosmos,Luc/'t Briks-
ke en H. Meyers maakten geen fou-
ten. Voor een verrassing zorgde het
laaggeklasserde Perey Verzekerin-
gen dat zijn eerste competitiewed-
strijd won bij het thuis nog ongesla-
gen 't Haöfke. In de hoofdklasse
zuid gingen slechts twee duels door.

winnaar was het publiek dat een
boeiend duel voorgeschoteld kreeg.
DC H.Anders kon de stijgende lijn
van de afgelopen weken tegen kop-
loper Cosmos maar een helft vast-
houden. Een kleine voorsprong
werd na de pauze snel tenietgedaan.
Het uitvallen van de weer pas her-
stelde spelers Herman van Hingel
en Roger Wijns betekende een te
forse aderlating. Cosmos voerde het
tempo meteen op. Met sterk spel liet
de Kerkraadse ploeg zien dat ze de
juiste koploper is.

Koploper Bunga Melati, met drie in-
ternationals in de gelederen, liep FC
Wierts in de eerste helft onder de
voet. Technisch was de Tilburgse
ploeg iets cleverder. Elke fout in de
Weerter defensie werd resoluut af-
gestraft. Pas vlak voor rust kon de
thuisclub een tegentreffer produce-
ren, 1-5.

Defensie!
Achtervolger H. Meyers maakte ook
geen fout. Onder aanvoeringvan de
technisch vaardige spitsen Geurts
en Virdis werd de defensief inge-
stelde Bekkersploeg in de tweede
helft naar een ruime nederlaag ge-
speeld. Volgende week ontmoeten
deze beide opponenten elkaar in
Geleen.

BILJARTEN
Zundert. Grand Prix driebanden, eerste-
ronde: Habraken-Van de Wurf 50-25 (47
beurten), Hermse-Dekker 50-36 (44>,
Belderbos-De Vries 50-34 (43). Janssen-
Van de Ouweland 50-41 (59), Vrede-
veldt-Van Manen 50-48 (546), Bollen-
Kuijt 50-42 (68), Burgman-Van Uum 50-
-26 (37), Wijnen-Bessems 50-21 (47), Ha-
vermans-Arnouts 50-32 (39), Verlouw-
Van Beek 50-19 (32). Koorevaar-Van de
Looy 50-35 (28), De Jong-Verkrjk 50-36
(54), Van Cromvoirt-De Wit 50-33 (53.),
Arkesteijn-Vet 50-39 (51), De Kleine-
Steures 50-42 (52), Van Arkel-Stemheim
50-29 (58).

EERSTE DIVISIE C
FC Wierts-Bunga Melati 8-9 (1-5) - 0-1 M.
Seitner, 0-2 R. Hertogh, 0-3 W. van Vijfey-
ken, 0-4 J. van Zeelst, 0-5 R. Hertogh, 1-5
L. Wassenberg, 2-5 G. Goulding, 2-6 T.

Inhaalrace
Na de pauze kwam Wierts iets na-
derbij. Een straftijd van vijf minu-
ten gooide Wierts echter weer terug.
Met nog een kwartier te spelen leek
de stand hopeloos, 4-9. De Weerte-
naren maakten vervolgens met een
vijfde veldspeler druk. Wierts be-
gon aan een formidabele inhaalrace.
Drie minuten voor tijd lukte de aan-
sluittreffer, 8-9. In de adembene-
mende slotminuten ontbrak de
thuisclub het nodige geluk. Paal, lat
en keeper Wenzel voorkwamen de
gelijkmaker en de nog mogelijk
winnende treffer van Wierts. Grote VOETBAL

Italië, twaalfde speeldag: Torino-Ju,-
ventus 1-1. Stand: Internazionale 12-18,
Juventus 12-17, Sampdoria 11-16, AC
Milan 11-15, Parma 12-14, Lazio Roma
12-13,Genua 12-13, Torino 12-13,Atalan-
ta 12-12, ASRoma 11-11, Bari 12-11, Na-:
poli 12-11,Lecce 12-10, Fiorentina 12-SC
Pisa 11-9, Cesena 12-8. Bologna 12-7,
Cagliari 12-5.

Amstelveen, Europacup 11, vrouwen,'
tweede wedstrijd tweede ronde: Martt-
nus-Alma Ata 3-1 (15-6 15-11 8-15 17-16).
Eerste wedstrijd: 1-3 (7-15 15-13 15-17
9-15). Alma Ata dankzij meer punten
(plus zeven) naar volgende ronde.

VOLLEYBAL

Bij de vrouwen passeerde Gunda
Kleemann, die zich bijna zeven
seconden op de drie kilometer
verbeterde (wereldrecord in
4.10,80), de vroegere kampioene
Karin Kania. De Duitse is nu der-
de. Zij moet alleen nog haar land-
genote Andrea Ehrig en Yvonne
van Gennip voor zich dulden.

Veldkamp (veertiende) en Ben
van der Burg (zestiende) in de
top-twintig.

ALGARY - Thomas Bos is na
e-' tweede wereldbekerweek-
v-!\de van het schaatsseizoen de
t Jfde Nederlander in de top-
j, 'ntig aller tijden. De 22-jarige
g

agenaar steeg door zijn pro-
fri o ie °P de 1500 en 5000 meter
He algary vijf plaatsen naar de
ijjëentiende positie op de lijst,
gr

e wordt samengesteld op
(wor*d van persoonlijke records
»? klassieke afstanden.. e* stip klom ook deItaliaan Ro-

Thomas Bos glijdt
top-twintig binnen

mas Gustafson en de Oostenrij-
ker Michael Hadschieff. Naast
Bos staan Leo Visser (zevende),
Gerard Kernkers (elfde), Bart

berto Sighel van de zestiende
naar de achtste plek. Ranglijst-
aanvoerder blijft de Amerikaan
Eric Flaim, vóór de Zweed To-

" Raymond Knoors, vijf nationale en twee Europese titels.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

(ADVERTENTIE)

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...
WBÊfflfci &$_________

W- il
ÏP"' '"■B WESP'? :^___K~____r ___

mWt^ HRs^-
______rPi

kontaktlenzen-brillenspeciaalzaak

/__^_N I—lornCCdr^ Honigmanstraat 37, HeerlenIfl HW I ld lOOtd I Telefoon 045-716705
\__^/ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist

door harry muré

" DEN HAAG - Bij bodybuil^
ding-wedstrijden van de Natural
Fitness Bond Nederland in Den
Haag vielen de vier deelnemers
van het Vaalser fitnesscentrum
California allen in de prijzen.
Tweede plaatsen waren er voor
Pascal Vanaschen (65 kg) en Ralf
Taubert (80 kg). Kay Willems
werd vijfde in de klasse tot 70 ki-
logram, terwijl Claus Schmidt in
de klasse tot 80 kilogram een zes-
de plaats behaalde.

" HEERLEN - In de derde ron-
de in de strijd om de NHV-beker
spelen vanavond de volgende he-
renhandbalteams: Loreal-Swift,
19.30 uur in Venlo, Caesar-Swift
2, 19.30 uur in Beek, AAC-Sittar-
dia, 20.00 uur in Arnhem.-

" BRUSSEL - De Belgische mo-
torcoureur Didier de Radigues
rijdt het volgende seizoen voor
Suzuki. Hij heeft de overstap ge-
maakt naar de 500 ce-klasse na-
dat hij de laatste twee jaar met
een Aprilia in de kwart liter-cate-
gorie uitkwam. Hij werd echter
herhaaldelijk geplaagd door ma-
teriaalproblemen. Het beste re-
sultaat van De Radigues, die een
team gaat vormen met de Ameri-
kaan Kevin Schwantz, was de
tweede plaats in de Grand Prix
van België.

" AVELLINO - De Italiaanse
voetballer Moreno Ferrario is
gisteren in het ziekenhuis van
Avellino weer bij bewustzijn ge-
komen. De 31-jarige verdediger
was zondag tijdens de wedstrijd
in de serie B tussen zijn club
Avellino en Cozenza buiten wes-
ten geraakt na een botsing met
een ploegenoot.

sportboek

" DJAKARTA- De schaaktweeT
kamp tussen Jan Timman en Ro-
bert Hübner in de eerste ronde
van het kandidatentoernooi, dat
uiteindelijk de uitdager van de
wereldkampioen moet opleve-
ren, wordt niet in Djakarta ge-
houden. De plaatselijke organi-.
satie liet de Grandmasters Asso-
ciation weten, dat ze toch niet in
staat is de match tussen de Ne-
derlander en de Duitser te orga-
niseren. Het treffen zou plaats-
vinden in januari.

Limburgs dagblad i sport
_Dinsdag 11 december 1990 119

" Tomas
Gustafson,

tioeede achterenc Flaim. De
31-jarige
veteraan

, dankt dieklassering aan
een

Voortreffelijke
op de

1500 meter in
Calgary.
Daarmee

stelde hij zich
nadrukkelijk

kandidaat
Voor een titel

l bij deoniende, grote
kampioen-
schappen.



Kimbria verliest
aansluiting met ton

Van onze medewerker
JEAN SNIJDERS

HAARLEM - In de strijd om de tweede
plaats in de overgangsklasse heeft Victoria
het onderspit moeten delven tegen Duin-
wijek: 5-6. In Haarlem moesten de Hoens-
broekenaren hun meerdere erkennen in het
derdeteam van Duinwijeken nemen nu met
een punt achterstand de derde plaats in op
deranglijst.

Ondanks de 5-6 nederlaag was trainerFranz-
JosefBreuer toch content. „Uit tw.ee belang-
rijke uitwedstrijden hebben we nu drie pun-
ten gehaald. Daar ben ik erg mee in mijn
nopjes". De start van Victoria was verre van
optimaal. Na de vier heren-enkelspelen
stond Victoria op een 1-3 achterstand. Al-

Victoria zakt af
leenRon Leunissen kon een vuist maken te-
gen Nuyten. In een spannende partij ver-
sloeg hij de Duinwijcker in de beslissende
set met 15-12.

De dames herstelden daarop de opgelopen
schade. Zowel Marga Notermans als Renate
Nolten versloegen hun respectievelijke te-
genstanders Bruil en Houthuizen in drie sets
waardoor de stand weer in evenwicht was.

De verloren gegane herendubbels werden
vervolgens door de dames weer rechtgetrok-

I ken. Na de eerste partij in het gemengddub-
bel wist Victoria zelfs nog langszij te komen.
Notermans en Leunissen ging echter kans-
loos ten onder tegen Bruil en Oei.

Whippet
In de tweede klasse moest het Maastrichtse
Whippet op bezoek bij Weert '67. In het
thuisduel enkele weken geleden waren de
Maastrichtenaren niet verder dan een 4-4 ge-
komen. Deze keer bleek Whippet sterker:
5-3.

Na devier enkel- en twee dubbelspelen leek
het erop dat de clubs wederom de punten
gingen delen. In de laatste twee mix-partijen
trok Whippet de wedstrijd echter alsnog
naar zich toe. Nadat het koppel Pieters/Wil-
lems gemakkelijk in twee sets won, waren
alle ogen gericht op het andere gemengd-
dubbel tussen Nieuwenboom/Noya en Lie-
rop/Wang. In een lange drie-setter trokken
de Maastrichtenaren uiteindelijk met 15-12
aan het langste eind en sleepten zo ook het
tweede wedstrijdpunt binnen.

„We wisten dat het een zware dobber zou
worden, zeker nadat Weert vorige week
WIK/Sittard op een 5-3 nederlaag trakteer-
de. Met een gelijkspel waren we vooraf al
dik tevreden geweest", blikte een tevreden
speler Paul Willems terug.

MAASTRICHT - Het gaat momen-
teel niet goed met Universal Bas-
ketbal in Maastricht. Door de ne-
derlaag tegen OSG (109 - 105) ver-
liest de ploeg van coach Jos Wolfs
de aansluiting met de absolute top.
In de dameshoofdklasse won kop-
loper Braggarts met 48-53 van PSC-
Almonte 2, terwijl Dunatos in Wer-
kendam met 48-40 verloor van Vir-
tus. In de heren-overgangsklasse
won Braggarts met 111 - 116 van
Selex 3. Kepu Stars, tegenstander
van Braggarts volgende week, was
dit weekeinde vrij.

In de overgangsklasse speefj
koploper Braggarts een van JK
moeilijkste wedstrijden van het]
pende seizoen. Al vrij vroeg in j
wedstrijd liep center Roger C<j
sten reeds tegen zijn vierde pj
soonlijke fout op, waardoor v<|
Braggarts een van haar produktik
ste spelers naar de kant moest 1
len. Roger Hollanders (30 pnt.) nr
de scorende rol van Consten go
over en samen met Jos Bams I
pnt.) zorgde hij diep in de 2de he |$
voor een ruime 20 punts vo
sprong!
Slordig balverlies, veel fouten e
balen die niet meer door de ri I
.wensten te gaan, waren er del .
aan dat de Weertenaren kanSj
kregen om terug te komen. Sel
hanteerde daarbij dermate de W
bijl dat Braggarts in de laatste '1|
minuten alleen nog maar vanaf
vrije worplijn mocht scoren.
el
De ruime voorsprong verdween i &
sneeuw voor de zon en Braggalö
coach Kersjes beleefde dan o*l
een van zijn moeilijkste middag*
van de afgelopen jaren, maar M
toch tevreden zijn met de behaal'
twee punten.

Volgend weekeinde staat de defj
in de Oostleijke Mijnstreek tusS.
Kepu Stars en Braggarts op 'g
programma. De dames van K 6.
Stars zorgden overigens voor if
stunt door in Gemert van koplol j,
Quo Vadis te winnen (59 - 63). L

VCH herstelt zelfvertrouwen
Topper eindigt in deceptie voor Heerlense reserves

In het grootste gedeelte van de
tweede helft, bleef Universal Kim-
bria achter de feiten aanhollen en
pas in de slotfase van de wedstrijd
kregen de Maastrichtenaren einde-
lijk vat op de moegespeelde OSG-
ploeg en kon van enige pressie
sprake zijn.

De Kimbria-defensie kon maar
geen grip krijgen op de aanvallend
sterk spelende OSG-ploeg. Met
name in de eerste helft kwamen de
gastheren maar al te vaak vrij on-
der het bord, wat resulteerde in een
bijna onoverbrugbare achterstand
bij rust (59-42).

Braggarts
De wederopstanding kwam helaas
enkele minuten te laat en eerlijk-
heidshalve moet worden geconclu-
deerd dat de OSG-overwinning dik
in orde gaat.

DIOS en De Kroonschij
zetten inhaalrace in

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

HEERLEN - De ontmoeting
tegen Symmachia stond voor
de volleybalsters van VCH in
het teken van rehabilitatie. De
nare nasmaak van twee zwak-
ke optredens diende in dit
thuisduel weggespoeld te wor-
den. Een streven dat de ploeg
van coach Jos Geraedts met
opvallend gemak in daden
wist om te zetten: 3-0 ( 15-4, 15-
-5, 16-14).

Zonder de nog voorlopig uitge-
schakelde Miriam Muermans(ge-
rekte kruisbanden), bood VCH de
equipe uit Roosendaal een warm
onthaal. De Noordbrabantsen wer-
den op tempo volledig zoekge-
speeld. Esther Haremaker en Sally
Dormans scoorden gemakkelijk,
terwijl de basis van de Heerlense
suprematie in de eerste twee sets
werd gelegd vanuit het serveervak,
met name door routinier Erna Spij-
kers. Slechts 35 minuten had VCH
nodig om 15-4 en 15-5 op het score-
bord te krijgen.

Krachtsverschil

Het enorme krachtsverschil kon
niet worden geprolongeerd in de
laatste periode. De thuisploeg
schakelde een tandje terug. Sym-
machia kreeg dodr de verminderde
druk kans om de verdediging te or-
ganiseren en de gevaarlijke aanval-
ster Cindy Jobse in stellingte bren-
gen. In twee opslagbeurten liep
Symmachia van 8-11 uit naar 9-14,
mede omdat VCH in die fase over
weinig aanvallende alternatieven
beschikte. Tot Erna Spijkers op-
nieuw aan service kwam. Haar ve-
nijnige, onberekenbare opslagen
sloopten, met steun van de net-
speelsters, het nu weer krampach-
tige verweer van Symmachia: 16-
-14. Keuzeheer Jos Geraedts blikte
terug met: „De punten waren van-
daag uitermate belangrijk. Niet al-
leen voor het zelfvertrouwen, maar
evenzeer om in de bovenste helft
van de ranglijst te kunnen blijven
meedraaien."

De topontmoeting in de tweede di-
visie tussen VCH 2 (nr. 3) en lijst-
aanvoerder Flamingo's eindigde in
een regelrechte deceptie voor de
thuisploeg: 0-3 (15-17, 14-16, 1-15).

BRUNSSUM - DIOS en VOS heb-
ben in de hoofdklasse van de pro-
vinciale damcompetitie de achter-
volging ingezet op koploper De
Vaste Zet uit Geleen. Het Bruns-
sumse DIOS won thuis met 12-8
van hekkesluiter MDC, terwijl
VOS (Kerkrade) met 14-6 duidelijk
een maatje te groot bleek voor De
Ridder. De reserves van De Vaste
Zet maakten echter ook geen fout
en blijven lijstaanvoerder.

Het is een groot vraagteken of
DIOS, VOS en De Kroonschijf
(Kerkrade) er nog in zullen slagen
de achterstand ten opzichte van de
reserves van De Vaste Zet goed te
maken. Verleden week leed De
Kroonschijf tegen de Geleense
ploeg een verrassende 11-9 neder-
laag.

Iason overvleugelt Wings
" Set up voor weer een aanval van VCH. De Heerlense volleybaldames wonnen overtuigend van Symmachia.

Foto: DRIES LINSSLjN

Het teleurstellende resultaat mag
geheel op de rekening van de Heer-
lense volleybalsters worden bijge-
schreven. Speltechnisch waren
beide teams aan elkaar gewaagd,
maar de titelfayoriet uit Gennep
was strijdvaardiger. De VCH reser-
ves verspeelden zowel in de eer-
ste(l4-10) als in de tweede door-
gang(l4-9) opgelegde kansen op
setwinst door een matige spelver-
deling en gebrek aan koelbloedig-
heid. Het laatste bedrijf werd een
regelrechte afgang. Flamingo's ser-
veerde de partij van 2-1 in één ser-
vicebeurt uit: 15-1.

De derby tussen VCH 3 en Gee-
vers/VCL eindigde in een 3-l( 13-
-15, 15-8, 15-4, 15-7) zege voor de
thuisploeg. Geevers/VCL, dat door
fraaie verdedigen de openingsset
had binnengesleept, zakte terug
toen halverwege de derde episode
Marlies Thevissen uitviel met een
acute migraine-aanval. VC Voeren-
daal verbeterde de ranglijstpositie
aanmerkelijk door Nuvoc met
3-0(15-10, 15-8, 15-13) terug te wij-
zen. Coach Huub Didderen: „Aan
deze overwinning lag de terugkeer-
de vechtlust in de ploeg ten grond-
slag."

DEN HAAG - Na een rampzalig
verlopen competitiebegin, zeven
nederlagen op rij, hebben de hand-
baldames van lason de smaak nu
goed te pakken. De eerste seizoens-
overwinning van vorige week kreeg
afgelopen zondag prompt een ver-
volg met de 11-17 zege op Wings.
Een vier-puntenduel, want de ploeg
uit Den Haag is in ieder geval een
kandidaat voor de degradatie die
lason wil ontlopen.

'Zal ontlopen', is de pertinente me-
ning van teammanager Wiel Crut-
zen. 'Ook toen we wedstrijd na wed-
strijd verloren, zag je dater vooruit-
gangzat in ons spel.Vergeet niet dat
we met een erg jongeploeg aan deze
competitie zijn begonnen. Tegen
Wings startte lason erg voortvarend
en na vier minuten wees het score-
bord een 1-4 stand.
Het op deze manier snel geereerde
verschil hield stand tot de rust (6-9)

en ook in de tweede helft kon de
thuisploeg nooit dichterbij komen.
Hoewel er zeker niet gesprokenkan
worden van een goede wedstrijd,
was lang voor het laatste fluitsig-
naal duidelijk dat lason de verdien-
de punten mee naar huis zou ne-
men.
Het werd uiteindelijk 11-17, waarbij
Mariette Crutzen (5), Ilona Essers (4)
en Fiona Bielders (3) de belangrijk-
ste schutters aan lason-zijde waren.

Verbale agressie domineert duel VCH-Flamingo's

Sterk eindschot VCL

VOS haalde tegen het BrunssuP1
De Ridder fors uit: 14-6. GorisS1
Heunen, Everduin, Nievelstein
Froels lieten allen een overwinn1

aantekenen.
Il
Opnieuw een uitstekende opstel t
voor de Kerkraadse ploeg die v)
voor de competitie nog overwo1'
zich terug te trekken. VOS kon " *op tijd tien spelers op de been W'
gen. (
Het Brunssumse DIOS is er dit 9

zoen erg op gebrand om het kaj j
pioenschap binnen te halen. 'een matige start begint het gevre* j
de Brunssumse tiental steeds V 1
mer te draaien.
Dat dit seizoen de krachtsverWj
dingen in de hoofdklasse minirnf
zijn, bewees ook het duel Dl'l
MDC. j
De titelfavoriet haalde in een sp
nende wedstrijd een benauwde
8 winst binnen.

Voor DIOS wonnen DerkS'
Gadjradj, Witjes en Meesters- 'ten Haaf scoorde voor Maastri'
tegen door Piet Kole, de kersve'
voorzitter van de Limburgse d*
bond, onderuit te halen. De twe*
winst van MDC kwam op naam *Max Schwiebert.

sport kort

DEN HAAG - De junioresvan $
stelvereniging Simson uit ScM
berg, worstelden zondag in 'J
Haageen in toernooivorm opge^|
competitie. Het gehandicapte 'i
son-team werd slechts vierde!
Halter Utrecht boekte 37 pun*
De Halter Zaandam, 31 pnt. SS?
Alkmaar 29 pnt. Simson 27 pnt-
Simson K.D.O. uit Den Haag'
pnt.

Eindelijk
winst EMRC

MAASTRICHT - De twee W** /
rust hebben de Maastrichtse "
byers kennelijk goed gedaan-^ i^goed, dat eindelijk de neg&K k
reeks is doorbroken, 17-13. Z'JljJ
heeft daarin ook het open geS.?3i.
meegespeeld dat afgelopen vri), t.
plaats had tussen spelers en j JJners. Een gesprek dat zeer verh^j *rend heeft gewerkt en dat er in' * |
geval toe heeft bijgedragen dat3),
lopen zondag EMRC binnen )
veld stond als een team.
Slachtoffer werd The Duck* ,
Boxtel. Een tegenstander waar pj
eerder dit seizoen ook al de mee <jl
re van bleek te zijn; met dien j

stande dat EMRC toen de lijs^i I*
voerder was en nu niet meer
een middenmotor. j
De gehelewedstrijd speelde zjf ,|
voor 80 procent af op The P^helft. En zeker de voorwaa^speelden zeer sterk in serums %
ne-outs. Na een try van Teun
tingh, en drie penalty-kicks J
Nick Peacefull werd met 13'
ruststand bereikt. A
In de tweede helft een ide^ibeeld. Een sterk Maastricht dJ
de voorwaartsen zelfs expef A
teerde met nieuwe taktische &U
opgedaan tijdens de district
ningen. . é
Mireck Wolff kon daaruit nog p
try drukken. Vijf minuten vooJ>
eind werd het nog even spal1 1 )
toen The Ducks terugkwam Wj

13. Maar EMRC bleef de zaaK fy
onder controle houden. Konl^zondag in Maastricht een to,_g|f
strijd als EMRC voor de v
ereklasser Bassets ontmoet.

Van onze
volleybalmedewerker

LANDGRAAF - In de ont-
moeting tegen Gevamij/WC 2
deed Geevers/VCL opnieuw
aan klantenbinding. Beide,
aan elkaar gewaagde teams
schotelden de toeschouwers
een uitermate boeiende
krachtmeting voor. De volley-
balcombinatie uit Landgraaf
bewees daarin nog eens ten
overvloede dat het rally-point-
systeem de ploeg op het lijf ge-
schreven is: 3-2 (14-16, 15-11,
15-13, 13-15, 15-12).

„Er had wat meer ingezeten, maar
negatieve conclusies zijn na zon
hoogstaande partij niet op zijn
plaats. Daarom stel ik dat we twee
punten gewonnen hebben, inplaats
van een punt afgegeven," luidde
het commentaar van coach Wim
Reinaerts na afloop. Zijn constate-
ring richtte zich vooral op de eind-
fase van de eerste set, waarin Gee-
vers/VCL een 14-12 voorsprong
verspeelde door eigen aanvalsfou-
ten: 14-16. Het posteren van Mare
Quaedackers op de libero-positie
resulteerde na de hervatting in een
duidelijk betere balans binnen
VCL gelederen: 15-11 en 15-13. Ge-
vamij/WC 2 wist evenwel via zijn
sterke middenaanvallers een barra-
ge af te dwingen. Daarin domineer-
den de betere aanvals- en blokca-
paciteiten van de thuisploeg.

De ontmoeting tussen de midden-
mootploegen VCH en Flamingo's

ontwikkelde zich tot een hard, door
veel verbale agressie ontsierd tref-
fen. De Heerlenaren lieten zich
meeslepen in de, door het provoce-
rende Flamingo's opgefokte am-
biance, maar beschikten over te
weinig munitie om de slag te win-
nen: 2-3 (12-15, 13-15, 15-7, 15-7, 10-
-15). Perry van Loosbroek, libero-
aanvaller in de equipe uit Gennep,
vormde de doorslaggevende factor
in de partij. Met zijn sprongservi-
ces en snoeiharde achterveldaan-
vallen bezorgde hij Flamingo's een
0-2 voorsprong in sets. VCH eta-
leerde vanaf de derde periode
zichtbaar meer inzet en taktische
discipline. Onder aanvoering van

Frank Benne riposteerde de thuis-
ploeg via twee maal 15-7. In de tie-
break meldde van Loosbroek zich
weer nadrukkelijk aan het front:
10-15. VCH coach Peter Arets: „De
wijze waarop de ploeg terugkwam
vanuit een 0-2 achterstand, was
veelbelovend. Uiteindelijk bleek
Flamingo's mentaal sterker, maar
ik denk dat wij vandaag in dat op-
zicht ook een en ander hebben bij-
geleerd."

In de derde divisie worden de uit-
zichten op klassebehoud voor de
drie teams uit de Oostelijke Mijn-
streek steeds somberder. VCH 2
beschikte tegen Facopa/VC Weert
nog steeds over te weinig teamco-
hesie en verspeelde in de tweede
set zelfs een 14-9 voorsprong: 0-3 (6-
-15, 16-17, 9-15). Geevers/VCL 2 mis-
te felheid en daadkracht in de ont-
moeting tegen Pegasus: 1-3 (12-15,
15-5, 6-15, 9-15). Slechts VC Voeren-
daal etaleerde enige progressie,
maar gaf tegen Ledüb winstkansen
weg door een te slordige aanvalsaf-

werking: 1-3 (15-10, 14-16, 12-15, 12-
-15).

NMS/Rapid
De volleybalsters van NMS/Rapid
bivakkeren na dit weekeinde nog
vaster op de weinig benijdenswaar-
dige laatste plaats in de eerste divi-
sie. In het duel uit de kelder van de
ranglijst verloor- het Maastrichtse
sextet na een rommelige ontmoe-
ting met 3-1 (15-7, 9-15, 15-9, 15-11)
bij nummer voorlaatst Nokia/VTC.

Het ontbreken van de zieke Margot
Copal decimeerde nog verder de
toch al niet ruim bemeten aanvals-
kracht bij NMS/Rapid. De zuidelij-
ke equipe beperkte zich in de ope-
ningsset tot louter verdedigen. De
defensie acteerde evenwel slordig,
waardoor opbouw en afwerking
ver onder de maat bleven: 15-7. De
aanwijzingen van coach Tjeu Ra-
ven zetten zoden aan de dijk in het
volgende bedrijf. De spelopvatting
van NMS/Rapid oogde stukken be-
ter. Vooral aan het net was er meer
overleg, resulterend in een 9-15 set-
zege, al had de ploeg liefst zeven
setpoints nodig. Nokia/VTC han-
teerde vanaf 4-4 in de derde perio-
de een simpel, maar effectief wa-
pen: de korte service. Tjeu Raven:
„VTC had al vijf punten binnenge-
haald voordat wij ons eindelijk op
die taktische zèt hadden inge-
steld." De kloof kon echter niet
meer worden overbrugd: 15-9. In
de laatste acte liep Nokia/VTC uit
tot 12-5. Rapid zette aan voor een
inhaalrace. Met veel direct gescoor-
de punten kwam men terug tot 12-
-11. In de eindfase beschikte de
Woerdense thuisploeg over de
langste adem: 15-11.

" De ijshockey-interlands tussen de damesteams van Nederland en Duitsland gingen bei-
de met ruime cijfers verloren voor de Nederlandse dames. In de Valkenburgse Geulhal
kwamen deNederlanders zaterdag zelfs niet tot scorenen verloren met 14-0(5-0,4-0,5-0). In

het Duitse Eschweiler werd verloren met 11-2.(3-2, 4-0, 4-0). Trainer Willy Zwarthoed over
het duel „ln Eschweiler ging het een stuk beter dan in Valkenburg. Wij waren toch de min-

dere van deDuitsers, dat was al van tevoren bekend. Zij liggen in de ontwikkeling van het

dames ijshockey een heel stuk op ons voor". De Valkenburgse ijshockeyster Marwn Pepels,
inZwitserse dienst, was speciaal voor dit duel uitZwitserland overgekomen. ,JAet was niet
zeker of ik kon spelen. In ons team in Lyss spelen ook twee Finse meisjes. Was een van hen
geblesseerd dan had ik 'thuis' moeten blijven", aldus de 30-jarige Valkenburgse.y FOTO FRITS WIDDERSHOVEN.
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