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Drie Britten
in tank naar
Roermond

ROERMOND - Na een avondje
lw,

Ppen zi Jn drieBritse militai-
bf van een kazerne in het
hvn Suitsë Bruggen zaterdag-

per tank richting Roer-
hor? 1 gereden- Met de nodige
hen op ramden ZÜ de kazer-!a p?°rt en reden dwars door

naar Nederland.
CpK m?al °P Nederlands grond-
|^oied realiseerden zij zich daten ander toch niet helemaal
hun ftaak was en stapten uitlliur yervoermiddel. Rond twee
benn 8 nacnts kwamen ze lo-
hroX b^ de grenspost Maat

tic Uane was al door depoli-
tnJ^'Pt dat er iets loos was
'« een Britse tank. De drie

ren a*co*I°l1°l ruikende militai-
bleLi, moesten blazen. Daarbij
r_.ni dat zij boven de 0,5 pro-mue scoorden.

Werden vervolgens met de
aan de mili-

in o Politie van de Britse basisn örüggen.

Zakkenrollers in
cafés Maastricht

- De gemeente-ene van Maastricht waar-
cnuwt voor zakkenrollerij tij-

v*ns_. carnaval in het centrum**n Maastricht. Vrijdag meld-n zich zeven gedupeerde car-
-"^alisten, die in cafés van hun
In e waren ontdaan.
f „totaal was hun ongeveer
J-°W ontstolen.

betrof het 11 gevallen
j.*1} zakkenrollerij. De totale

’ i4ftftDedroeg toen rond de, isterenmiddag werd een zak-
y^nrolster betrapt in café De

ogelstruys. Er waren toen al
s*" meldingen binnen. Een ge-
upeerde, een inwoner uit Rij-

nu "k Noord-Brabant kon ont-, "chterd naar huis, nadat zijnue«rs met ’ i.ooo was gerold.

Arbeidsplaatsen
Ankersmit kan op grond van de al
vergunde voorraden nog zon zeven
jaar vooruit. Bij het bedrijf zijn di-
rect en indirect 210 arbeidsplaatsen
in het geding.Er is op basis van eer-
dere besluiten van GS en Provincia-
le Staten overleg gaande tussen pro-
vincie en Ankersmit.

Op grond van de huidige Ontgron-
dingenwet stellen GS zich op het
standpunt dat zij het bevoegd gezag
zijn en derhalve de gevraagde uit-
breiding van de Nekami-groeve in
de buurtschap Het Rooth wel kun-
nen toestaan.

Met de aanvraag van Eerste Neder-
landse Cement Industrie (ENCI) in
Maastricht ligt dat anders. In 1977
wilden GS, mede gezien de slechte
werkgelegenheidssituatie in Zuid-
Limburg, toestemming verlenen
om 350 van de gevraagde 433 hecta-
re af te graven. Daar is nu geen re-
den meer voor. De werkgelegen-
heidssituatie is verbeterd en in het
zicht van Europa 1992 is het zeer
twijfelachtig of Nederland nog wel
behoefte heeft aan een eigen ce-
mentindustrie, aldus GS. Daarnaast
spelen aspecten als bodem- en
grondwaterbescherming alsmede
ecologische waarden nu een veel
grotere rol. De Enci kan overigens
nog tot ten minste het jaar 2005 ge-
noeg mergel winnen op de Sint-Pie-
tersberg in Maastricht.

Het weer
krac?}at'Se en nu en dan vrij
Voert zuidwesten wind
ftiaanri Vandaag, carnavals-
lueh: "ag, zachte en vochtige
in hLover onze streken. Er is
kin» 1 algemeen veel bewol-
fegfiyaaru't vanmorgen wat
lUur i-an va*len. De tempera-
°ok tn

gt rond de 10 graden.
We,n- orgen verandert er nog
type S aan net huidige weer-

tl*eff actuele informatie be-
kunf ende het weer in Limburg
Vav, U bellen 06-91122346."4NoïAAG:
"Ha...?' °B*l2 onder: 17.37

MORGEN* 083° """<nL°?: 08*10 onder: 17.39««anop; 08.46 onder: 19.29

Innen van boetes
root probleem

'ato-Q/....u kunt bij ons
doorvieren.

In Amersfoort
9 man ontsnapt

AMERSFOORT - Uit het huis van
bewaring in Amersfoort, Op den
Berg, zijn gisteravond rond zeven
uur negen gevangenen ontsnapt.
Het zijn lichtgestraften van wie de
meesten nog maar korte tijd hun
straf moesten uitzitten.
De negen zijn ontsnapt vanuit de
toiletruimte in de recreatiezaal.
Daar trapten ze een buitendeur
open en verdwenen van het terrein
na over een laag hek te zijn geklom-
men.

Minister dreigt weer met aftreden
Deetman wil niet
meer bezuinigen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Minister Deetman
van onderwijs heeft weer .gedreigd
met aftreden, als op zijn begroting
moet worden bezuinigd. „Verder-
gaande bezuinigingen zou ik niet
meer voor mijn verantwoordelijk-
heid kunnen en willen nemen", zei
de bewindsman zaterdag in een in-
terview met het dagblad Trouw. Al-
leen in het geval van een economi-
scheramp is het naar demeningvan
Deetman verantwoord om te snoei-
en op de begroting van onderwrjs.

Het is niet voor het eerst dat de mi-
nister zijn volle gewicht in de schaal
gooit om nieuwe bezuinigingen te
voorkomen. Toen Deetman nog
geen jaar geleden onder druk werd
gezet om de overschrijdingen bin-
nen zijn eigen begroting te compen-
seren, dreigde hij niet langer mee te
werken aan de uitvoering van het
regeerakkoord. In de politieke con-
sternatie die daarop volgde, kon hij

het hoofd boven water houden
Deetman lijkt met zijn stellingname
af te stevenen op een nieuw conflict
met minister Ruding van financiën,
die in de deze maand te verschijnen
'februarinota' nog een bedrag van
250 miljoen gulden moet invullen
aan nieuwebezuinigingen. Of de be-
zuinigingen doorgaan, is echter de
vraag. Ruding incasseerde afgelo-
pen week een meevaller van een
miljard gulden, als gevolg van een
lager financieringstekort (0,3 pro-
cent) dan was geraamd.

Voor Deetman is de grens nu in
ieder geval bereikt. „De kwaliteit
van het onderwijs en de rechtsposi-
tie van de onderwijsgevenden mag
niet worden aangetast", aldus de be-
windsman, die zegt in die opvatting
te worden gesteund door premier
Lubbers. De minister vindt dat hij
met de harmonisatiewet, de studie-
financiering en het weektakenplan
voldoende heeft bezuinigd.

Groeven Nekami en Curfs op 't Rooth bij Margraten

GS Limburg voor beperkte
uitbreiding afgravingen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Gedeputeer-
de Staten van Limburg zijn
vóór uitbreiding van de groe-
ven Nekami en Curfs op het
plateau van Margraten. „Uit-
breiding van de groeve 't
Rooth stuit niet op zodanige
bezwaren dat deze op voor-
hand dient te worden afgewe-
zen", aldus GS in een zaterdag
aan de leden van Provinciale
Staten aangeboden nota. Eind
dit jaar zal in het Ontgrondin-
genplan een definitiefvoorstel
over de uitbreidingen worden
gedaan.

Zoals bekend besloot minister
Smit-Kroes onlangs, dat het plateau
van Margraten nietverder mag wor-
den afgegraven voor de cementin-
dustrie. GS hebben inmiddels door
Broers en Partners een onderzoek
laten instellen naar de economische
aspecten van de cementindustrie.
Op grond van dat onderzoek stellen
GS nu het eens te zijn met de minis-
teriële beslissingvoor wat betreft de
aanvraag van cement-gigant Enci.
Voor de al op het plateau gevestigde
mergelwinbedrijven (Ankersmit)
voor de maalindustrie willen GS
echter enige soepelheid betrachten.

De aanvragen van Enci en Ankers-
mit zijn niet met elkaar te vergelij-
ken, vinden GS. „De schaal waarop
wi»ningten behoevevan de maalin-
dustrie plaatsvindt is van een ge-
heel andere orde dan de winning
voor de cementindustrie".

sport

" AC Milan dreigt
Barcelona met
actie.

" Brons voor
Yvonne
van Gennip.

" Basken bejube-
len Ben Johnson.

" Fortuna
uitgeschakeld

" Limburgse
atleten op dreef

" Het Weekeinde
van 'n
volleybalster.

Chauffeurs
verscherpen
hun acties
Van onze redactie economie

DEN HAAG - De acties in het weg-
vervoer worden deze week ver-
scherpt. In totaal 2.100 leden van de
Vervoersbonden CNV en FNV heb-
ben afgelopen weekeinde besloten
zich vooral op stakingen in de be-
drijven te concentreren. Bij 14 grote
transportbedrijven in de Rijnmond
en Noord-Nederland zijn volgens de
Vervoersbond FNV de chauffeurs
in staking gegaan. Die zullen mor-
gen worden uitgebreid.Limburg zal
in verband met het carnaval buiten
de acties vallen.
Een aantal internationale transport
bedrijven is nu al een week in sta-
king. Door bedrijfsstakingen, meer
acties op pleisterplaatsen en grens-
overgangen willen de chauffeurs
hun werkgevers dwingen weer te
gaan onderhandelen. Daarnaast
gaan de bonden verder met een ver-
rassingsestafette langs verschillen-
de ondernemingen.
De bonden willen zich vooral con-
centreren op de grote ondernemin-
gen, omdat die volgens hen het
meeste gewicht in de schaal leggen
in de werkgeversorganisaties. Toch
zijn het juist de kleine ondernemin-
gen die zich verzetten tegen de
CAO-eisen van de bonden (3 pro-
cent loonsverhoging en de invoe-
*-v»l* *w**w » >.« ""ü

b__._.i^ —** -bIV. 111»V^**_

ring van een onregelmatigheidstoe
slag).

Jeugdige dieven
bekennen ruim

70 auto-inbraken
VALKENBURG/MAASTRICHT -Twee afzonderlijk werkende groep-
jes auto-inbrekers hebben in totaal
meer dan 70 inbraken bekend. De
zaak kwam aan het rollen toen dé
rijkspolitie van Valkenburg twee
Heerlense jongeren op heterdaad
betrapte in de Plenkertstraat.
Het tweetal liet de verbaasde poli-
tiemensen tijdens het verhoor we-
ten dat enkele straten verderop een
viertal Maastrichtenaren 'aan het
werk' was. De jongelui uit Heerlen,
17 en 20 jaar, bekenden voorts 16
auto-inbraken in de hele regio.

" Meer nieuws en foto's van de
viering van carnaval op de pagina's 5 en 7

De zoektocht naar het tweede
groepje leverde in eerste instantie
niets op. Wèl bleek er ingebroken te
zijn in de auto van een man uit
Wahlwiller. Korte tijd later hield de
rijkspolitie Wittem/Gulpen het vier-
tal naby het kruispunt Wittem aan.
De drie jeugdige Maastrichtenaren
(16,17 en 18 jaar) en een man uit Vi-
sé (22 jaar) bekenden in totaal zon
40 tot 60 inbraken.
De politie heeft inmiddels twee per-
sonen uit Stem aangehouden omdat
zij als heler optraden. Bovendien
wordt binnenkort de arrestatie ver-
wacht van diverse andere helers.

" De viering van Vastelaovend is het afgelopen weekeinde
in alle hevigheid losgebarsten. Overal in Limburg trokken
gisteren optochten door steden en dorpen en was het een
drukte van belang. Helaas werkte het weer niet bepaald
mee. Het regende en miezerde langdurig, ondanks de an-
ders luidende voorspellingen van Meteo Beek. De echte caf-
navalisten lieten zich door een beetje regen echter niet van
de wijs brengen. Ook deze groep, gefotografeerd in het cen-
trum van Heerlen, leek zich kostelijk te amuseren. En 's
avonds zette hetfeest zich in huizen en kroegen van Eijsden
in het zuiden tot de Mokerhei in het noorden van de provin-
cieVOOrt... Foto: DRIES LINSSEN.

(ADVERTENTIE)

Heden,
carnavalsmaandag,
zijn al onze kantoren
de hele dag gesloten.
Opgeven van geboorte- en
overlijdensadvertenties voor
dinsdag 7 februari kan
uitsluitend in ons hoofdkantoor.

In de Cramer 37, Heerlen
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Terug naar Joodse traditie
Naar aanleiding van de vrijlating van de Twee van Breda wil ik
het volgende onder de aandacht brengen. Ik doe dit als overle-
vende van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, als
deelnemer aan het voormalig verzet (drager van het verzets-
herdenkingskruis), als psychiater/psycho-analyticus en als
voorzitter van de Stichting Leerhuis Limburg.

Indien een beslissing op staatsrech-
telijke, juridische en etnische gron-
den moet worden genomen is het
zinvol naar de wortelsvan onze wes-
terse beschaving terug te gaan, ze-
ker wanneer deze besüssing zoveel
commotie teweeg brengt. Terug-
gaan dus naar de Joodse traditie.
Immers, uit de rabbijnse traditie,
zoals die in de bijbel en de monde-
linge leer is vastgelegd, is onze be-

schaving voortgekomen.
Uit dien hoofde wil ik twee mijn in-
ziens belangrijke citaten citeren.
Een uit de Thora en de verwerking
daarvan in de Talmud; een tweede
uit de Babylonische Talmud. Ik
denk hierbij aan Leviticus 24-17 w
met de nadruk opvers 20. „Wanneer
iemand zijn medemens een licha-
melijk letsel toebrengt, dan moet
hem naar wat hij gedaan opgelegd

worden, breuk voor breuk, oog voor
oog, tand voor tand, zoals wat hij
iemand als letsel heeft toegebracht
moet door hem - in geldswaarde -
opgebracht worden. Wie een beest
dood slaat moet het betalen, maar
wie een mens doodslaat moet ge-
dood worden".
De rabbijnen hebben deze tekst uit-
gelegd als een wijze van recht doen
door schadevergoeding, respectie-
velijk isoleren uit de gemeenschap.
In het tractaat Jona- uit de Babylo-
nische Talmud - handelend over
Grote Verzoendag komt de volgen-
de uitspraak (Folio 85b):
„Overtredingen in de relatie tussen
de mens en God, die verzoent de
Grote Verzoendag. Overtredingen
tussen de mens en de medemens
verzoent de Grote Verzoendag niet,
tenzij hij eerst zijn medemens ge-
noegdoening heeft gedaan."
Het probleem met de twee van Bre-
da is, dat er nimmer van verzoening
sprake kan zijn, omdat degenen, die
vergeving zouden kunnen geven,
niet meer in leven zijn. De overle-
venden en de nakomelingen van de
overlevenden van de oorlogsjaren
zijn niet gerechtigd dit uit naam van
de doden te doen.

Evenmin zijn deze beide oorlogs-
misdadigers in staat de meer dan
100.000 joodse medeburgers die
door hen en onder hun leiding „op
transport" zijn gesteld, schadeloos
te stellen, omdat ze niet teruggeko-
men zijn uit de vernietigingskam-
pen. (Ik zelf ben getuige geweest
van het leeghalen doorAus derFun-
ten c.s. van het Ned. Isr. Ziekenhuis'
aan de Nieuwe Keizersgracht te
Amsterdam in 1943).
Men kan zich dus afvragen, op wel-
ke morele, ethische, juridische of
staatsrechtelijke gronden de Neder-
landse gemeenschap recht kan ont-
lenen om gratie te verlenen, terwijl
de enigen, die dat kunnen schen-
ken, niet meer in leven zijn.
„lemand, die een medemens doodt,
doodt de hele wereld. lemand die
het leven van een medemens redt,
redt de hele wereld".
WALEM
zenuwarts

M.Hamburger

" Plan Dekker
De collectieve ziektekostenverzeke-
ring - het „plan Dekker" - wordt
met de dag gekker. Werknemers
met middeninkomens die eveneens
hun gezin moeten medeverzekeren,
ondervinden daarin reeds hun na-
deel. Honderdduizenden zullen
nogmaals getroffen worden door
het feit de ziektekostenpremies niet
meer in aanmerking te laten komen
voor aftrek buitengewone lasten.
De voorgestelde belastingherzie-
ning „Commissie Oort" wordt voor
zieken en bejaarden moord.
VAALS Men Neuefeind

" Sterfhuizen
Sterfhuizen zijn zeer zeker nuttige
instellingen, men hoeft alleen maar
te denken aan mensen die niemand
meer hebben of wiens familieleden
niet in staat zijn om de stervende te
verzorgen. Ik begrijp dan ook niet
waarom sommige mensen zo nega-
tief reageren op dit soort instellin-
gen. Alles is beter dan te sterven in
een ziekenhuis waar men weliswaar
goed verzorgd wordt maar toch on-
persoonlijk. Soms moeten de men-
sen eens heel goed nadenken voor-
dat zij een brief schrijven, of het ar-
tikel nog een keer goed doorlezen
totdat zij begrijpen wat er eigenlijk
staat.
MAASTRICHT J. Nelissen

" Airport
Na reacties over de namenlijst in de
advertentie van de Vereniging
Vrienden van Maastricht Airport
van 5 januari j.L, een opmerking
over de inhoud. In de eerste alinea
van de oproep wordt aangedrongen
op het doorbreken van de impasse
in de procedures en wel met inacht-
neming van de geldende wettelijke
voorschriften en normen. Toepas-
sing van deze voorschriften kan ons
inziens verschillende resultaten
hebben, onder andere dat milieube-
langen vergen dat de Oost-westbaan
niet kan worden aangelegd. In de
volgende alinea's wordt de ver-
wachting uitgesproken dat de voor-
genomen aanleg van de baan zonder

uitstel zal plaats vinden. Na kriti-
sche lezing van de oproep blijkt
deze verwachting evenwel niet ge-
baseerd te zijn op een evenwichtige
belangenafweging volgens de gel-
dende wettelijke voorschriften,
maar uitsluitend op het economisch
belang voor de regio. Andere belan-
gen worden hieraan bij voorbaat
kennelijk zo ondergeschikt geacht,
dat zij het vermelden niet meer
waardzijn. Wanneer de vereniging
erkent dat de wettelijke voorschrif-
ten in acht genomen moeten wor-
den, is een benadering die uitslui-
tend uitgaat van economische be-
langen ongenuanceerd en onjuist.
MAASTRICHT mr J.J.A. Jetten

mr J.P. Jordaans " Dierenkwellers
„Hond aan de ketting in de vries-
kou", meldde het LD van 27 januari.
En wat krijgen de eigenaars? Een
proces-verbaal! Ik vind dat mensen
die dusdanig hun ongeschiktheid
om voor dieren te zorgen hebben
gedemonstreerd, tenminste het
dier, en eventuele andere huisdie-
ren moet worden ontnomen, en
voorts dat ze op een zwarte lijst die-
nen te komen zodat ze b.v. deeerste
tien jaar geen huisdier meer mogen
aanschaffen of bezitten. Het kan
met voetbalvandalen, dus waarom
niet met dierenkwellers! Helaas
worden in Nederland dierenbelan-
gen nog steeds ondergeschikt ge-
maakt aan het eigendomsrecht. Dit
eigendomsrecht zou gekoppeld
moeten zijn aan de plicht het dier
goed te verzorgen, en als dat niet ge-
beurt moet het eigendomsrecht ver-
vallen.
SITTARD W. Brasse

" Hirohito (2)
Om te bepalen wie naar de begrafe-
nisvan Hirohito gaan, wacht Neder-
land af wat andere westerse landen
doen. Dat lijkt me onjuist. Er zijn
door Hirohito en zijn clan meer bur-
gers met Nederlandse nationaliteit
omgekomen in de concentratie-
kampen dan dat er Britse, Ameri-
kaanse, Australische of Franse bur-
gers omkwamen (let wel ik heb het
hier over burgers van westerse lan-
den, want wat de Japanners met

Chinese burgers uithaalden, ging
nog verder). Het is dus onterecht als
Nederland afwacht wat de Britten,
Amerikanen, Australiërs en Fran-
sen gaan doen. We moeten juisteen
voorbeeld stellen en...niemand stu-
ren. Als Hitler gewoon was gestor-
ven, zouden we ook niemand naar
de begrafenis gestuurd hebben, en
de hele wereld zou dat begrepen
hebben.
LANDGRAAF

Bert Fermin, gedurende 3Va jaar
concentratiekampgevangene in
het voormalige Nederlands Indië

Begrafenis van Hirohito (1)
Open briefaan regering en parle-
ment van Nederland.
In vervolg op het brieftelegram
van 9 januari 1989 van het be-
stuur van CENSIO, de Centrale
van Samenwerkende Indische
Organisaties, terzake van de Ne-
derlandse vertegenwoordiging
bij de begrafenis van keizer Hiro-
hito van Japan, willen wij het
volgende onder uw aandacht
brengen.

1. Gezien de gevoelens van vele
Nederlanders, waaronder zeker
die van de Indische gemeen-
schap, willen wij bij deze nog-
maals ten zeerste aanbevelen om
bij de begrafenisplechtigheid te
Tokio van de overleden keizer
-van Japan op 24 februari a.s. te
volstaan met vertegenwoordi-
ging op ambassadeursniveau.
2. Met de Indische gemeenschap
wordt bedoeld een groep Neder-
landse onderdanen, die geduren-
de de tweede wereldoorlog aan-
wezig was op Nederlands grond-
gebied n.l. het voormalige Ne-
derlands-Indië en derhalve zal
dan ook hetgeen in deze brief
wordt gesteld, niet alleen deze
groep betreffen, maar het gehele
Nederlandse volk aangaan.
3. Er is geen geallieerd land, dat
in de tweede wereldoorlog zo-
veel slachtoffers onder mannen,
vrouwen en kinderen heeft ge-
had tengevolge van het Japanse

oorlogsoptreden in Zuidoost-
Azië, als onder de gezinnen van
de toenmalige Nederlandse
staatsburgers en onderdanen in
het Verre Oosten. Bij de overwe-
gingen ten aanzien van een be-
slissing inzake de vertegenwoor-
diging gaat dan ook elke vergelij-
king mank met hetgeen andere
landen hieromtrent besluiten.
Dit temeer omdat ook heden ten
dage het aantal onderdanen, dat
de oorlog in Zuid-Azië aan de lij-
ve heeft ondervonden in Neder-
land nog steeds relatief groter is
dan in welk land ook.

4. Voorts moet worden gewezen
op het aspect van normverva-
ging, die met name'voor de jeugd
van groot belang moet worden
geacht. In dit verband dient er
duidelijkheid over te bestaan,
dat degeen die als hoogste verte-
genwoordiger van het instituut,
dat eraan meewerkte een wereld-
oorlog te ontketenen en bij het
voeren daarvan in meerdere op-
zichten de mensenrechten met
voeten heeft getreden, persoon-
lijk verantwoordelijk is en blijft.

Dit valt nooit en te nimmer weg
te praten ook al zijn daar jaren
van vrede onder het bewind van
dezelfde keizer op gevolgd. Als
voorbeeld voor de jeugd dient er
danook thans voor te worden ge-
waakt, dat de keizer bij zijn be-
grafenis een eer wordt bewezen,

die zich met eerder genoemd
oorlogsverleden niet laat rijmen.
5. Het is duidelijk dat de dood
van keizer Hirohito een bepaalde
periode afsluit. Het is van het
grootste belang, dat de afsluiting
van deze periode gebeurt op een
wijze, die geen verdere onnodige
frustraties teweeg brengt en
daardoor de mogelijkheid zal
kunnen openen om in de periode
daarna te kunnen komen tot een
open dialoog met Japan.
6. De Nederlandse regering zou
een rol kunnen spelen om deze
dialoog op internationaal niveau
op gang te brengen teneinde on-
der meer Japan te confronteren
met zijn oorlogsverleden en te
komen tot een juiste geschied-
schrijving inzake de tweede we-
reldoorlog.
7. Tenslotte zij vermeld, dat het
voor de Indische gemeenschap
ondenkbaar zou zijn, dat een lid
van het koninklijk huis Neder-
land op debegrafenis van de kei-
zer van Japan zou vertegenwoor-
digen.
U wijsheid en kracht toewen-
send bij het nemen van een ver-
antwoorde beslissing, tekent met
de meeste hoogachting,
namens het bestuur van de Cen-
trale van Samenwerkende Indi-
sche Organisaties,

" Hirohito (3)
Premier Lubbers zei dat dè vrijla-
ting van de „Twee van Breda" niets
te maken had met de afvaardiging
die gestuurd wordt naar de begrafe-
nis van Hirohito. Mijn inziens heb-
ben deze twee gevallen wel degelijk
met elkaar te maken. Japan is een
belangrijke handelspartner, net zo-
als West-Duitsland. Er moet weleen
representatieve afvaardiging naar
Japan gestuurd worden om onze be-
trekkingen met dat land niet te be-
nadelen. Duitsland, een soortgelijke
handelspartner met oorlosverleden
- ook ten opzichte van Nederland -
kon niet voor het hoofd gestoten
worden. Dus de „Twee van Breda"
moesten vrij, wat volgens mij dus al
eerder besloten was.
Oud-premier Van Agt zei dat op zn
minst de minister van buitenlandse
zaken naar de begrafenis afgevaar-
digd moest worden. De overheid wil
ons immers leren dat morele belan-
gen boven financiële belangen
staan. Door dit soort beslissingen
wordt deze stelling te niet gedaanen
duizenden Nederlanders gekrenkt.
Is het niet zo dat deze volksverte-
genwoordiging het voorbeeld moet
geven; in dit geval een slecht voor-
beeld! Ze moeten niet vergeten dat
o.a. ook in de criminele sfeer morele
en financiële belangen heel dicht brj
elkaar staan.
HEERLEN R. Berwers

VOORBURG
C.M. Meek-Eysma, voorzitter

W.O.Th. Kervel, secretaris

recept
Zuurkoolstamppot
Benodigdheden voor 4 personen: 1
kg aardappelen, 3 dl water, 750 g
zuurkool, 300 g mager zuurkool-
spek, 1 rookworst van ca. 300 g, 50 g
boter, */_. dl melk, zout en versgema-
len zwarte peper naar smaak.

Breng de aardappelen met eèn snuf-
je zout aan de kook.

Voeg na 5 minuten de zuurkool toe
en leg daarop het spek en de rook-
worst. Breng weer aan de kook,
temper daarna het vuur en laat alles
zachtjes 15 minuten stoven. Haal
het vlees uit de pan, houd het warm
en giet zuurkool en aardappelen af.
Doe de boter en een deel van de
melk erbij, stamp zuurkool en aard-
appelen fijn. Is stamppot te droog,
gieter dan derest van de melkbij en
roer alles nog eens goed doorelkaar.
Breng op smaak met zout en peper.

Laat stamppot enkele minuten (met
deksel schuin opdepan) op een laag
vuur trekken. Snijd het vlees in
plakken. Schep de zuurkoolstamp-
pot op een schaal en schik er het
vlees over.
TIP: Deze stamppot is ook goed te
combineren met gehaktballetjes,
gebakken lever met ui, goelash, var-
kenslapjes in tomatensaus en casse-
lerrib.

hub meijer

kunst
in gesprek ln dezerubriek neemt de redactie brieven van lezers op. De re-

dactie hoeft het niet eens te zijn met de inhoud. De brieven dienen
betrekking te hebben op publikaties in deze krant. Zij dienen kort
en zakelijk te zijn. Brieven die te lang zijn worden ingekort of gere-
tourneerd. Discussies tussen lezers via brieven in dezerubriek wor-
den niet toegestaan.

MAANDAG
SAFARI 3000 (1982-USA)
23.15-00.45 uur - 90 min - Duitsland 1

Graaf Lorenzo Borgia is vast van plan
een internationale Afrika-rallye te win-
nen en deinst daarbij voor niets terug.

DINSDAG
LE PEUT BAIGNEUR (1967-FR/l)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Scheepsbouwingenieur André Castag-
nier wint onverwachts een grote zeil-
wedstrijd in een boot die hij zelf ge-
bouwd heeft. In de consternatie rondom
zijn overwinning heeft hij niet in de gaten
dat de Italiaan Marcello zich zelf tot An-
dré's manager benoemt en alle bestel-
lingenvoor de boot in ontvangst neemt.
Door een ongelukkig toeval wordt André
ontslagen bij de werf waar hij werkt en
korte tijd later verschijnt Marcello op de
werf met een order voor 200 exempla-
ren van André's boot. André is echter al
vertrokken.

WOENSDAG
DESORDRE (1986-FR)
23.10-00.40 uur - 90 min - Duitsland 2

Yvan, Henri en Arme breken op een
nacht in een muziekhandel in om instru-
menten voor hunrockband te stelen. Ze
worden echter op heterdaad betrapt en
in het handgemeen dat volgt doodt
Yvan de winkeieigenaar. Hoewel de po-
litie het drietal niet op het spoor lijkt te
komen, worden ze toch uiteengedreven
door wantrouwen, jaloezie en haat.
Yvan kan de misdaad niet vergeten en
pleegt uiteindelijk zelfmoord.

DONDERDAG
DAS WEISSE GEHEIMIIS
23.00-00.25 uur- 85 min - Duitsland 1

De rijke industrieel Henri is met zijn
vrouw en drie vrienden op wintersport.
Tijdens devakantie laat Henri zijn vrouw
weten dat hij op de hoogte is van het feit
dat zij een verhouding heeft met één
van zijn vrienden. Hij zegt daar echter
meteen bij dat hij zich niet van haar wil
laten scheiden. Kort daarna komt één
van de mannen bij een lawine om het le-
ven. Zijn dood wekt argwaan.

VRIJDAG
Z/w ER KANN'S NICHT LASSEN
(1962-D)
20.15-21.45 uur - 90 min -
Duitsland 1

Pater Brown is overgeplaatst naar het
eiland Abbotts Rock. Tot leed van zijn
bisschop haalt hij daar de krantekoppen
als hij een stel schilderijdieven hun buit
ontfutselt. Een nieuwe overplaatsing is
noodzakelijk, maar de pater stuit met-
een weer op een grote zaak.

LA FAMIGLIA (1986-l/FR)
20.30-22.40 uur - 130 min - BRT 2

In een appartement van een grote Ro-
meinse familie wordt in 1906 Carlo ge-
boren. Via een aantal scènes uit zijn le-
ven volgen we Carlo tot in 1986, binnen
de ruimte van het appartement.

z/w KINDER, MÜTTER UND EIN GENE-
RAL (1954-D)
22.55-00.40 uur - 105 min - Duitsland 2

In maart 1945 verlaat een zestal jon-
gens van veertien en vijftien jaar de
kostschool waar ze verblijven om aan
het front mee te gaan vechten. Hun
moeders gaan op eigen houtje naar de
frontlinie om hun zoons te zoeken. Daar
aangekomen weigeren de jongens mee
terug te gaan.

ATLANTIC CITY, U.S.A. (1980-USA)
23.30-01.15 uur - 105 min - Nederland 1

Lou, een oude ex-gangster, werkt als
bodyguard-minnaar van de rijke Grace.
Als hij verliefd wordt op Sally raakt hij
weer betrokken bij gangsteractiviteiten,
ditmaal rond drugs en een casino.

THE BOY FRIEND (1977-GB)

23.40-01.40 uur - 120 min - Duitsland 1
De vrouwelijke ster van een toneelgroep
valt uit en regieassistente Polly Brown
moet invallenom de showte redden. Als
dat beter lukt dan iemand had durven
verwachten heeft dat grote gevolgen.

ZATERDAG
Z/w UNGEKÜSST SOLL MAN NICHT
SCHLAFEN GEHEN (1936-OOSTENR)
14.30-15.55 uur - 85 min - Duitsland 2

Film met Heinz Rühmann, Theo Lingen,
Hans Moser en anderen.

LOVER COME BACK (1961-USA)

16.00-17.45 uur - 105 min - BRT 1
Jerry leidt een reclamebedrijf. Carol,
een accountant, is het niet eens met zijn
manier van handelen. Uiteindelijk daagt
Carol Jerry zelfs voor de Raad voor Re-
clame. Ze heeft Jerry echter nog nooit
gezien en dat leidt tot grote verwarring.

DADAH IS DEATH - deel 2 (AUSTR/USA)

20.25-21.55 uur - 90 min- BRT 2

De Australische Kevin Barlow is in Ma-
leisië ter dood veroordeeld wegens
drugssmokkel. Zijn moeder probeert
wanhopig hem vrij te krijgen en wendt
zich daarvoor tot president Reagan, de
Britse premier Margaret Thatcher en
zelfs tot de paus. Als blijkt dat haar po-
gingen tevergeefs zijn, brengt ze ten
einde raad vergif naar Kevin.

THE DAY OF THE JACKAL(1972-GB)

22.20-00.35 uur - 135 min - Duitsland 1
Een Engelse beroepsmoordenaar krijgt
van een terreurorganisatie in 1963 de
opdracht om de toenmalige president
van Frankrijk, Charles deGauile, te ver-
moorden.

YOUNG DOCTORS IN LOVE (1982-USA)
22.35-00.10 uur - 85 min - Nederland 2

Film met Michael McKean, Sea/v
Hector Elizondo en anderen.)!
Garry Marshall.

videospoor
Maandag 6 tot en met zondag 12
februari 1989

(Z/w: alleen in zwart/wit)
RIDE THE HIGH COUNTRY (1961)
-23.25-00.55 uur - 90 min - Duitsl,

Rond de eeuwwisseling on»
twee oude vrienden elkaar weel
cramento: Gil Westrum en Steve1
Ze hebben de opdracht om paf
ven goud veilig naar Sacrantf
brengen. Ene Heek Longtree g*
hen mee. Gil en Heek zijn van (f
goud voor zichzelf te houden cd
ze weten dat Steven daar nooit i
mee zal gaan, besluiten ze hem»
de weg te ruimen. :

VIOLETTE ET FRANÇOIS (1977-B)
00.15-01.55 uur - 100 min - Nedei

Violette en Frangois zijn een et
met twee kinderen dat er een
ventje op na houdt. Ze weigert
aan te passen aan de maatsch»
doen graag verboden dingen. D<
wordt geconfronteerd met hun
gens, de kinderen, hun ouders
dingen die hen bezig houden.

ALL THE BROTHERS WERE
(1953-USA)
00.35-02.05 uur - 90 min - Duitsl*

Film met Robert Taylor, Stewart
ger, Arm Blyth en anderen. Re<j
chard Thorpe.

ZONDAG
DOWN AND OUT IN BEVERLY
(1986-USA)
20.15-21.55 uur - 100 min - Duitd

Film met Nick Nolte, Richard Dr<
Bette Midler, Tracy Nelson en af
Regie: Paul Mazursky.

ONE FROM THE HEART (1981-USA)
21.10-22.55 uur - 105 min - Duitst

Frannie en Hank zijn in de vijf jaar
getrouwd zijn langzaam van elk»
vreemd en ze besluiten uit eIK
gaan. Al gauw komen ze alleb*
nieuwe partner tegen, maar oi
blijkt geen ideale situatie te zijn.
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officiële mededeling
SMfifg WATERSCHAP
■♦wö ZUIVERINGSCHAP
|ffö LIMBURG
K_J>^ BEKENDMAKING

Het dagelijks bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt bekend dat op 23 februari
1989 om 10.00 uur in het gebouw
van voornoemd zuiveringschap, Ka-
pelaan Sarsstraat 2 te Roermond,
een openbare vergadering zal wor-
den gehouden van het algemeen be-
stuur.
Voorts wordt medegedeeld dat op
het kantoor van voornoemd zuive-
ringschap. Kapelaan Sarsstraat 2 te
Roermond, vanaf7 februari 1989 ge-
durende 14 dagenvoor een ieder ter
inzage zijn neergelegd ontwerp-be-
sluiten tot wijziging van de begro-
ting voor het dienstjaar 1989.
Desgewenst zijn deze stukken, te-
gen betaling van de verschuldigde
legeskosten, verkrijgbaar.
Gedurende de termijn van de terin-
zageligging kunnen belanghebben-
den tegen de genoemde stukken
schriftelijk bezwaren inbrengen bij
het algemeen bestuur.
Roermond, 6 februari 1989

Het dagelijks bestuur vnd.,
ir. B.C.E. Janssen, voorzitter,
mr. C.Th. Smit, secretaris.

Maandag 6 februari 198£2

Limburgs dagblad

puzzel van de dag

de speelgoedspiegel panda en de roddeltante



Simonis bij paus
ï^TICAANSTAD - Paus JohannesUius II heeft zaterdag kardinaal
„.'?*-r: Simonis in particuliere
"P'entie ontvangen. Simonis ver-in op dit moment in Rome in ver-

■’■ met een gezamenlijke verga-
Alng van de Congregatie voor de
i °°fsleer en de raad voor de een-
jader christenen. Hij is lid van de

fa. die wordt geleid door kardi-#* Willebrands.
r"*emers in het Vaticaan ver-
" Qen dat onder meer is gespro-
" over het standpunt van het
r^s-katholieke St. Radboudzie-

* nuis in Nijmegen tegenover
f. s"hatige donor-inseminatie engeerbuisbevruchting. Het zie-
»r k

S maa-ite m november vorig
'bekend door te gaan met rea-

ondanks een
gend advies van de Nederland-. *sschoppen daarmee te stoppen.

i T v°ortzetting van kunstmatigel '"inseminatie beraadt het zie-;nhms 2ich nog
g>o"gregatie voor de Geloofsleers bijna twee jaar geleden elke
i *T* van kunstmatige bevruchting
(Voortplanting mag alleen ge-
'h w- 1 d°or geslachtsgemeen-
'aP binnen het huwelijk, aldus de
jrlP?gatie, die waakt over de zui-nei°- van het RK geloof.

Mislukt
Een commentator van de Sovjet-te-
levisie verklaarde gisteren dat alle
pogingen van Moskou om te komen
tot een vredesakkoord tussen het
bewind van president Najibullah en
het islamitische verzet zijn mislukt.
Kennelijk moet nu het slagveld de
beslissing brengen in de negen jaar
oude oorlog, zo concludeerde hij.

In Kaboel verblijven nog zon 500 a
2000 Sovjet-militairen ter bewaking
van het vliegveld. Onder het ak-
koord van Genève moeten ook zij
voor 15 februari zijn teruggetrok-
ken.

Het grootste deel van de Sovjet-
strijdmacht heeft reeds via een
luchtbrug Afghanistan verlaten.
Zondag bereikte een groot konvooi
de grens met de Sovjetunie bij de
grensplaats Hayratan. Volgens mee-
reizende journalisten werd het kon-
vooi met rust gelaten door het ver-
zet tijdens de tocht over de 600 km

lange Salang-route. Wel ondervon-
den de 250 militairen veel hinder
van het barre weer en de sneeuw.

Een van de leiders van de Afghaan-
se opstandelingen, Gulbuddin Hek-
matyar, zei zaterdag dat de moedja-
hedien de macht in Afghanistan
zonder bloedvergieten zullen over-
nemen zodra de laatste Sovjet-mili-
tairen het land verlaten zullen heb-
ben. „Wij hebben voorzieningen ge-
troffen dat Kaboel van binnenuit zal
vallen. Geloof me, de regering-Naji-
bullah zich zal overgeven", zei hij.

Intussen heeft Sovjet-minister van
buitenlandse zaken Edoeard Sje-
vardnadze zijn bezoek aan Pakistan
met een dag te verlengen. Hij zou
oorspronkelijk gisteren zijn ver-
trokken. Er werd geen reden opge-
geven voor het uitstel. Niet uitgeslo-
ten is dat Sjevardnadze alsnog van
het Afgnaas verzet wil proberen ge-
daan te krijgen dat leden van het
huidige Afghaanse bewind zitting
mogen nemen in de toekomstige re-
gering van Afghanistan.

Vlaams Blok:
gastarbeiders

wee uit EG
*, USSEL - Het uiterst rechtse

' Blok, dat met twee Kamer-en en een senator in het Belgi-, Parlement vertegenwoordigd
ca zich nu ook op Europees ni-
iit u gaan manifesteren. Dat bleek

Weekeinde in Antwerpen, waar

'_art-'ongerenorganisatie van deze
gT IIJ haar congres hield.

'J*x Vlaams Blok, wist tot ontzet-
__ief Van poutici van de traditioneleïaa<f' SCne Partijen, bij de gemeente-
»i„ SVerkiezingen van oktober vo-

g5Jaar, in en rond Antwerpen bijna
e ur,ocent van de stemmen binnen

■''oo fn' Het bereikte dat resultaat
[a ral "iet erop te hameren dat alle
...rï*rbeiders uit het land moeten

-leh van de Volksunie afge-
>ok Urde Vlaams Blok dat 'ideaal'
ten °i? *-*ur°pees niveau wil uitdra-
Lj bliJkt uit het feit dat het zijn
-'Her uPese campagne gaat voeren on-
öf_. l "lotto 'Europa aan de Euro-
f. t*nen'.

zal de Gemeenschap haar
--""dst gsnulp en die van haar
fet. "leer moeten concentre-
er! TP }anden als Marokko, Tunesië
beici ' waar de meeste gastar-
ier<j vandaan komen. „Dat is be-
fandl die nulp te geven aan andere
Pel en ' Waar ze toch maar een drup-

°P een gloeiende plaat is".

Man overleeft
tweeaanslagen

UitpD,sOP - Een 25-Jarige man
VriiH p *leeft in de "acht van

Jaag 0p zaterdag een dubbele
üti °rdaanslag overleefd. De po-
te p

eeft ziJ"21-jarige echtgeno-
met een 23-Jarige Eindhovenaar
dp-kwie de vrouw een relatie on-
ben i' aangehouden- Ze heb"
le j\a"ebei een bekentenis afge-

tiiri Weetal beraamde al geruime
drorf armen om de man uit Gel-
a P om het leven te brengen,
sla kankeliJ k wilden ze het
etkp tQffer bedwelmen met
bak aarna zou zijn arm in een
die met water worden gehangen
\Vr.„y.ervolgens onder stroom zou
Pla gezet Het duo vond dit
ge

n echter te ingewikkeld en te
de pa[-k en zag er vanaf' aldus

tjap *? "acht van vrijdag op zater-
het , loten de verdachten dat
gas acnt°fter met behulp van
br (?m het leven zou worden ge-
Toe Maar dit Plan mislukte,

t^ .de vrouw en haar vriend
te ï ls**-wamen, bleek de man nog
Venn- Daarop stak de Eindho-
"ek

ar cm met een mes in de
het Polc die aanslag overleefde
ove ?'achtoffer. In plaats van te
To jden werd de man wakker.
\_ en bij merkte wat er aan de
W r>Was zette hiJ het °P een gil-

**" Uaarop vluchtte de Eindho-
ge"aar weg.
aae'den konden later worden

Het slachtoffer
ke Gkl Z*Cn weliswaar in een zie-
ho2fLvis laten behandelen, maar"etde daar niet te worden opge-loken. FS

Moskou nodigt
Amnesty uit

LONDEN - Amnesty International
heeft voor het eerst een uitnodiging
ontvangen om de Sovjetunie te be-
zoeken. Sinds de oprichting in 1961
had Amnesty tot nu toe steeds ver-
geefs verzocht de situatie van de
mensenrechten in de Sovjetunie te
mogen bestuderen.
In december vorig jaar schatte de
mensenrechtenbeweging nog dat
140 mensen op grond van hun gewe-
ten in Sovjetgevangenissen of psy-
chiatrische inrichtingen verblrjven.

Minister waarschuwt
steden voor plannen
met identiteitsbewijs

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - MinisterKorthals Al-
tes van justitie heeft de gemeenten
gewaarschuwd, dat de produktie
van een eigen identiteitsbewijs op
een financieel debaclekan uitlopen.
„Als zon kaart niet wettelijk wordt
erkend, is het weggegooid geld", al-
dus de bewindsman gisteren voor
de NCRV-radio.
De grotere gemeenten, de steden
met meer dan 100.000 inwoners,
hebben vorige week plannen be-
kend gemaakt om zelf een identi-
teitskaart naar Zwitsers voorbeeld
te ontwikkelen. Zij reageerden
daarmee op het voornemen van
Korthals Altes om met het oog op de
openstelling van de grenzen binnen
Europa een identiteitsplicht in te
stellen. Maar de minister vindt de
huidige identiteitsbewijzen, zoals
het paspoort, het rijbewijs, de ov-

kaart, de 65-plus-kaart en het post-
identiteitsbewijs daarvoor voldoen-
de.

De uitvoering van de plannen van
de gemeenten gebeurt volgens
Korthals Altes op eigen risico. „Als
de wetgever het identiteitsbewijs
niet erkent, zijn de investeringen
door de gemeenten vergeefs ge-
maakt", waarschuwde de bewinds-
man.

Hij gelooft niet dat een identiteits-
bewijs het nieuwe paspoort overbo-
digzal maken. Premier Lubbers liet
zich vrijdag na afloop van de minis-
terraad in soortgelijke bewoordin-
gen uit. Wel denkt de premier datbij
invoering van een identiteitskaart
minder paspoorten nodig zullen
zijn, waardoor de kostprijs van het
paspoort, nu vastgesteld op ’ 27,50,
hoger zou kunnen uitvallen.

Ultra rechts
in Duitsland
steekt kop op

STUTTGART- Extreemrechtse bewegingen
en partijen zijn volop in opkomst in de
Bondsrepubliek Duitsland en hun ledenaan-
tal blijft stijgen, aldus de voorzitter van de
Westduitse Verfassungsschutz zaterdag in
een vraaggesprek met het dagblad 'Stuttgar-
ter Nachrichten'.
De Verfassungsschutz behoort tot een van de
vele geheime diensten die de BRD rijk is.
Voorzitter Eduard Vermander liep in het
vraaggesprek vooruit op de publicatie van
het jaarrapport van zijn dienst die de laatste
jaren vooral links-extremistische groepen
goed heeft gevolgd. Informatie over neona-

zi's en dergelijke moest daarentegen vaak
van particuliere organisaties en journalisten
komen.

Ten opzichte van 1987 zou het ledenaantal
van rechtsextremistische organisaties met 10
procent zijn gestegen. De stijging was het
spectaculairst bij de Deutsche Volksunion
(DVU) die in een jaar tijd van 3.000 naar
15.000 leden groeide, aldus Vermander.
Bij deregionale verkiezingen in West-Berlijn
kregen de rechtse Republikaner tot verba-
zing van sommigen 'opeens' 7,5 procent van
de stemmen. Daar werd gisteren overigens
weer tegen deze partij gedemonstreerd.
In Rotenburg kwam het tot schermutselin-
gen, toen ongeveer 200 neo-nazi's als groep
door de straten trokken.

PPR vindt bevindingen 'eenzijdige medische theorievorming'

Vragen over onderzoek
hersens homoseksuelen
DEN HAAG - De PPR wil van mi-
nister Deetman (wetenschapsbe-
leid) weten of hij het wetenschappe-
lijkverantwoord vindt om op grond
van onderzoek op vijftien aan Aids
overleden mannen enige conclusies
te trekken over de oorzaak van ho-
moseksualiteit. Dit blijkt uit schrif-
telijke vragen die vandaag door het
PPR-Kamerlid Lankhorst worden
ingediend.

Aanleiding tot de vragen zijn be-
richten over een onderzoek naar

mogelijke biologische oorzaken van
homoseksualiteit door de Amster-
damse neurobioloog prof. dr D.F.
Swaab. Hij is directeur van het her-
seninstituutbij het Academisch Me-
disch Centrum in Amsterdam.
Volgens de bevindingenvan Swaab
is eenklein centrum van het hersen-
deel hypothalamus bij homosek-
suele mannen groter dan bij hetero-
seksuele mannen. Dit gegeven is
ontleend aan onderzoek van vijftien
aan Aids overleden mannen. Swaab
meent dat het niet onwaarschijnlijk

is dat er een verband is, maar acht
het te vroeg om te stellen dat hier de
oorzaak van homoseksualiteit ligt.
Het PPR-Kamerlid vraagtDeetman
of hij vindt dat de directeur van het
herseninstituut voldoende zorgvul-
digheid in acht heeft genomen bij
de presentatie van zijn theorievor-
ming over homoseksualiteit. Verder
wil hij weten of de minister de me-
ning deelt dat de „eenzijdige medi-
sche theorievorming" van Swaab
het gevaar inhoudt dat homosek-
sualiteit weer louter als een mcdi-

sche afwijking wordt gebrand-
merkt.

De Nederlandse Vereniging tot In-
tegratie van Homoseksualiteit
(COC) zegt met verbijstering kennis
te hebben genomen van de onder-
zoeksresultaten. Het COC kan geen
enkele verklaring vinden voor het
nut van het publiceren ervan.
„Over de oorzaak van homoseksua-
liteit wordt immers geen enkel
nieuw feit op tafel gelegd. Het ge-
volg van de publiciteit is dat op-
nieuw discriminatie van homosek-
suele mannen en lesbischevrouwen
en negatieve tendenzen rond eman-
cipatie van homoseksualiteit wor-
den bevorderd", aldus de vereni-
ging-

Ook hoofdredacteur Krol van de
Gay Krant, een opiniebladvoor ho-
moseksuelen en lesbiennes, is be-
paald niet gelukkig met het onder-
zoek.

binnen/buitenland

Harde confrontatie met verzet gevreesd

Afghaans bewind
graaft zich in

KABOEL/MOSKOU - Nu de meeste Sovjetrussische troepen
Afghanistan hebben verlaten, bereidt het bewind in Kaboel
zich voor op de confrontatie met het verzet. Het Sovjet-persbu-
reau Tass meldde gisteren dat in de Afghaanse hoofdstad feite-
lijk een staat van beleg heerst.

Volgens het nieuwsagentschap heb-
ben de communistische autoriteiten
wapens uitgedeeld onder alle partij-
afdelingen in Kaboel. Verder heb-
ben het Afghaanse leger en' de
volksmilitie de controle op het bin-
nenkomende verkeer verscherpt en
patrouilleren er helikopters boven
de stad.

Tass citeerde Daud Razmyar, de
eerste-secretariè van het partijcomi-
té van Kaboel, volgens wie de span-
ning in de hoofdstad sterk is geste-
gen met het vertrek van de meeste
Sovjet-troepen. In de buitenwijken
weerklinkt het geluid van de be-
schietingen die het Afghaanse leger
uitvoert op de posities van de op-
standelingen rond de hoofdstad.

" De Russische minister van buitenlandse zaken, Edoeard Sjevardnadze, in geanimeerd ge-
sprek met premier Benazir Bhutto van Pakistan. Sjevardnadze bleef onverwachts een dag lan-
ger in Islamabad om te proberen een gesprek te arrangeren met het Afghaanse verzet, datvanuit
Pakistan opereert.

Afgezette president Stroessner naar Brazilië

Paraguay: binnen drie
maanden verkiezingen
ASUNCION - President Andres
Rodriguez van Paraguay, die vrij-
dag door een staatsgreep tegen Al-
fredo Stroessner aan de macht
kwam, zal binnen 90 dagen verkie-
zingen uitschrijven. Stroessner, die
na een bewind van 35 jaar werd af-
gezet, is gisteren op een vliegtuig
naar Brazilië gezet. Aanvankelijk
werd gezegd dat de afgezette presi-
dent, die in een kazerne van het le-
ger vastzat, naar Chili zou worden
uitgewezen.

Generaal Rodriguez, die ruim 30
jaar een trouwe aanhanger van
Stroessner was, beloofde vrijdag bij
zijn beëdiging als opvolger van
Stroessner, dathij de democratie zal
herstellen.
Rodriguez heeft een nieuwe rege-
ring benoemd. De leden ervan zijn
allen lid van de regerende Colorado-
partij.
Verscheidene tientallen demon-
stranten kwamen zaterdag nog in

het centrum van de Chileense
hoofdstad Santiago bijeen om tegen
een mogelijke komst van Stroess-
ner naar Chili te protesteren.
Het was dit weekeinde rustig in
Asuncion, waar vrijdag bij gevech-
ten tussen opstandige troepen en
eenheden, die trouw waren aan
Stroessner, zon 300 doden zouden
zijn gevallen. De meeste slachtof-
fers vielen in dekazerne van de pre-
sidentiële lijfwacht, waar Stroess-
ner dekking zocht toen zijn paleis
met tanks, mortieren en machinege-
weren onder vuur genomen werd.
De meeste winkels waren weer
open en het openbaar vervoer func-
tioneerde normaal. Overal in de stad
werden portretten van de afgezette
dictator van de muren verwijderd.

Verscheidene Zuidamerikaanse
landen spraken na de afzetting van
Stroessner de hoop uit dat nu in Pa-
raguay een democratisch proces op
gang komt.

" De nieuwe sterke man van Paraguay, generaal Andres Ro-
driguez.

Chansonnier
Wim Hogenkamp

doodgeschoten
AMSTERDAM - De chansonnier
Wim Hogenkamp (41) is gistermid-
dag dood in zijn woning in Amster-
dam aangetroffen. Hij is door scho-
ten uit een vuurwapen om het leven
gebracht. De politie sluit niet uit dat
roof het motief was.
De politie werd gealarmeerd door
de moeder van de chansonnier. Zij
was naar de woning in de Nicolaas
Maasstraat gegaan, toen haar zoon
telefonisch niet te bereiken was. Zij
vond het stoffelijk overschot in de
woonkamer.
Wim Hogenkamp, vertolker van het
Nederlandse chanson, heeft in 1978
de Louis Davidsprijs ontvangen. Hij
kreeg deze onderscheidingvoor zijn
liedje 'Afscheid. In 1979 kreeg hij
uit handen van de toemalige D66-
-voorman Jan Terlouw de Edison
voor zijn langspeelplaat 'Heel ge-
woon

Gorbatsjov
medio mei
naar China

PEKING - Sovjet-president Michail
Gorbatsjov brengt medio mei een
bezoek aan China. Dat heeft de Sov-
jet-minister van buitenlandse za-
ken, Edoeard Sjevarnadze, zaterdag
bij de afsluiting van zijn driedaags
bezoek aan China in Peking be-
kendgemaakt. Het is de eerste top
tussen de twee communistischelan-
den sedert dertig jaar.

Sjevarnadze had zaterdag in Shang
hai een ontmoeting met Deng Xiao
ping, de 'sterke man' van China
journalisten zeiden dat Deng een
fitte en geanimeerde indruk maakte
in tegenstelling tot de geruchten als
zou zijn gezondheid te wensen over-
laten

Oostenrijk zet
vuilverbranding
Noordzee stop

WENEN - Oostenrijk wil niet langer
deel uitmaken van de landen die de
Noordzee vervuilen. De minister
voor milieu, Marilies Flemming,
maakte zaterdag bekend dat de ver-
brandingsschepen Vulcanus en
Vesta op de Noordzee niet langer
van Oostenrijk gevaarlijke en gifti-
ge afvalstoffen ter verwerking aan-
geboden zullen krijgen.

De op stapel staande uitvoervan 22
ton halogeen-houdende oplosmid-
delen ter verbranding op de Noord-
zee wil de Oostenrijkse bewinds-
vrouw verbieden. Oostenrijk wil
volgens mevrouw Flemming een
voortrekkerspositie ten aanzien van
afvalverbranding op de Noordzee
innnemen, nu met de London Dum-
ping Convention van vorig jaar
reeds goede stappen zijn gezet in
het tegengaan van devervuiling van
de Noordzee.

Auto op dak
WINTERSWIJK - Een 25-jari-
ge man uit het Oostgelderse
Groenlo heeft dit weekeinde
met zijn auto zijn woede ge-
koeld op de belastingdienst in
Winterswijk. Hij reed in volle
vaart het vanaf de grond schuin
oplopende glazen dak van het
belastinggebouw op. Nadat hij
met zijn auto op het hellende
dakmuurvast was komen te zit-
ten, ging hij er van door.

Aan de hand van het kenteken-
nummer kon hij later door de
gemeentepolitie van Winters-
wijk worden aangehouden. Bij
zijn arrestatie was hij nog zo op-
gewonden, dat hij verzet bood
tegen de politie. Bovendien
verkeerde hij onder invloed
van alcohol.

" Oppositie
In Zuid-Afrika hebben drie
blanke partijen die oppositie
voeren tegen de regering-Botha
aangekondigd te gaan fuseren.
De nieuwe partij gaat 'Demo-
cratische Partij' (DP) heten en
bestaat uit de Federale Pro-
gressieve Partij (PFP), de Na-
tionale Democratische Bewe-
ging (NDM) en de Independant
Party (IP).

" Ramp
De Volga, de belangrijkste ri
vier in de Sovjetunie en de'
langste in Europa, staat op de
rand van een milieuramp. Dit
zegt het Comité voor de Red-
ding van de Volga, dat bestaat
uit journalisten, schrijvers en
wetenschappers. Dezen noe-
men als hoofdoorzaak voor de
bedreigingvan de rivier de „on-
doelmatige, onverstandige en
ecologisch schadelijke econo-
mische activiteit" langs haar
bijna 3.700 kilometer lange
oevers.

" Record
In 1988kwamen bijna40.000 in-
woners van de DDR naar de
Bondsrepubliek, om daar
„voor altijd" te blijven. Dit
staat in het gisteren verschenen
Westduitse dagblad „Berliner
Morgenpost". De krant baseert
zich op cijfers van het West-
duitse ministerie van binnen-
landse zaken in Bonn, waaruit
blijkt dat het aantal emigranten
uit de DDR in 1988 bijna twee-
maal zo hoog lag als een jaar
daarvoor

" Stenen
De gemeentepolitie van
Utrecht heeft twee jongens uit
Utrecht aangehouden die ervan
worden verdacht al de hele
week 's avonds vanafviaducten
grote stenen te hebben gegooid
naar passerende automobilis-
ten. Daarbij zijn in ieder geval
twee auto's zwaar beschadigd.
Er zijn geen gewonden geval-
len.

" Vakantie
Koningin Beatrix en prins
Claus zijn zaterdagochtend
naar Oostenrijk vertrokken. Ze
zullen in Lech de wintersport-
vakantie doorbrengen.

" Dronken
Nog heel wat Belgische auto-
mobilisten stappen in hun auto
na teveel alcohol te hebben ge-
dronken. Dat blijkt uit gege-
vens die Rijkswacht en politie
verstrekt hebben na een veilig-
verkeerscampagne die ander-
halve maand geduurd heeft. In
de laatste maand van vorig jaar
werd er in België een intensie-
ve veilig- verkeerscampagne
gevoerd. Onder het mottd
'Bouw een feestje, met chauf-
feur' trachtte men het publiek
te bewegen in gezelschappen
ministens één man of vrouw
'droog' te houden. Ondanks die
campagne waren er meer dron^
ken rijders dan in dezelfde pe-
riode een jaar eerder.

punt uit
" Aanbod
De regering in Angola heeft de
leden van de opstandige bewe-
ging UNITA amnestie aange-
boden. Voorwaarde is dat de
opstandelingen het geweld af-
zweren en het gezag van de
linkse autoriteiten in Angola
erkennen.

" Overleden
Mr H. Linthorst Homan, diebij-
na 25 jaar commissaris van de
koningin in Friesland is ge-
weest, is op 83-jarige leeftijd in
zijn woonplaats Wapenveld
overleden. Linthorst Homan
was al een jaar ziek.

" Overleden (2)
De Amerikaanse acteur en re-
gisseur John Cassavetes is op
59-jarige leeftijd overleden in
Los Angeles. Cassavetes over-
leed in een ziekenhuis waar hij
verpleegd werd wegens com-.
plicaties die waren opgetreden
bij een levercirrhose. Zijn
vrouw Gena Rowlands, die een
rol speelde in de meeste films
die haar man geregisseerd
heeft, was aan zijn zijde.

" Referendum
Het kabinet van de Algerijnse
president Chadli Benjedid
heeft zaterdag aangekondigd
dat het tweede referendum
over grondwetswijzigingen zal
plaatsvinden op 23 februari.
Volgens het perscommuniqué
gaat het bij dit referendum om.
invoering van „volledige, on-
aantastbare garanties voor de
uitoefening van individuele en
collectieve vrijheden," „een so-
lide organisatie en scheiding
van de uitvoerende, wetgeven-
de en rechterlijke macht" en
„preciese vaststelling van de
politieke, economische en
maatschappelijke terreinen
waarop staatsinstellingen en
-structuren mogen ingrijpen."
Tijdens het eerste referendum
op 3 novemberwerd formeel de
macht van het parlement en de
premier vergroot ten koste van
partijorganisaties en president.
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Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, grootvader, overgrootvader, broer, zwager,
oom en neef

Sjeng Schmitz
weduwnaar van

Trouwtje Rademaekers
op de leeftijd van 78 jaar.

In dankbare herinnering:
Nieuwenhagen: Heiny en Irene

Schmitz-Szlanina
Heksenberg: Tilla en Werner

Wigman-Schmitz
Blerick: Tiny en Corneel

Vranken-Schmitz
New-Plymouth

Nw.-Zeeland: Liesbeth en Wim
Waanders-Schmitz
de klein- en
achterkleinkinderen
Familie Schmitz
Familie Rademaekers

3 februari 1989
Reestraat 35
6414 CD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 8 februari om 11.00 uur in de St.-Gerar-
dus Majellakerk te Heksenberg-Heerlen, gevolgd
door de begrafenis op de begraafplaats Heerlerhei-
de.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance.
Dinsdag as. om 18.45 uur avondwake in voornoem-
dekerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dinsdagvan 14.00tot 15.00 uur en
van 19.00 tot 20.00 uur.

! Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

■ Heden overleed, na een langdurige ziekte, thuis, in
zijn eigen omgeving, in de leeftijd van 65 jaar

Janek Pekosz
echtgenootvan

Theresia Esser
Th. Pekosz-Esser
M. Brull-Pekosz
J. Brull
Cindy en Diana
G. Melchers-Pekosz
W. Melchers
Familie Pekosz
Familie Esser

6471 BA Eygelshoven, 4 februari 1989
Dautzenbergstraat 5
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 8 februari as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk St. :Jande Doper te Eygelshoven, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Dinsdag 7 februari zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.

De Heer is mijn herder,
mij ontbreekt niets.

Heden overleed, op de leeftijd van 67 jaar, mijn lie-
ve man

Pieter Hoefman
echtgenootvan

Fenny van Herpen
In dankbare herinnering:
F. Hoefman-van Herpen

6431 HG Hoensbroek, 5 februari 1989
Kouvenderstraat 20

' De rouwdienst zalworden gehoudenop donderdag
9-februari as. om 14.30uur in de aulavan het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10, gevolgd
door de crematie aldaar.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar ge-
legenheid tot schriftelijke condoleance in de ont-
vangkamer.
Mijn man is opgebaard in derouwkapel van hetDe
Weverziekenhuis te Heerlen; bezoekuren dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.

—"—————■ —————————————m

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, vrij plot-
seling,voorzien van het h. sacrament der zieken, op
de leeftijd van 78 jaar, onze goede en zorgzame va-
der, behuwd- en grootvader, broer, behuwdbroer,
oom en neef

Mathijs JozefKeulen
echtgenoot van wijlen

Maria Elizabeth Sijben
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Heerlen: Tiny Knols-Keulen

Hub Knols
Gido, Marcel

Eygelshoven: José van den Bongard-Keulen
Jan van den Bongard
Suzan, Daniëlle
Familie Keulen

Kerkrade, 3 februari 1989
Wilhelminastraat 22
Corr.adres: 6411 RV Heerlen
Kasteel Ter Worm 5D
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 8 februa-
ri as. om 14.00uur de parochiekerkvan de H. Jozef
en Norbertus (O.L. Vrouwestraat).
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vooraf
gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Dinsdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
de overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek; bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Aan hem die intens de eenvoudige
dingen in het leven wist te waarde-—— —— ren, altijdvoor anderen klaarstond,
onverbrekelijk en innig verbonden
met vrouw, kinderen en kleinkind,
familie en vrienden, zullen wij al-
tijd de gelukkigste herinneringen
bewaren. Zo is hy, in de leeftijdvan
61 jaar, van ons heengegaan.

Alex Pas
echtgenoot van

Tilly Brauers
Vaals: O.M. Pas-Brauers

Groenlo: Jenny en JanDohmen-Pas
Ruud

Heerlen: Sanja en Olaf Pelt-Pas
Familie Pas
Familie Brauers

6291 BK Vaals, 3 februari 1989
Tentstraat 114
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 9 februari om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van St.-Paulus te Vaals, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op der.-k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondmis zal worden gehouden op woensdag 8
februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheidtot afscheid nemen in derouwka-
pel van hetDe Weverziekenhuis te Heerlen; bezoek
aldaar, dagelijksvan 16.00 tot (17.00 uur.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Op 1 februari 1989 is, na een liefdevolle verzorging
in de verpleegkliniek A, afdeling 3 te Heerlen, van
ons heengegaan, gesterkt door de h.h. sacramen-
ten, in de ouderdom van 89 jaar, onze lieve, zorgza-
me moeder, schoonmoeder en oma

Dina Koppenens-
Jonkergouw

weduwe van

Jan Koppenens
Heerlen: D. Roeks-Koppenens

W. Roeks
en kinderen

4 februari 1989
Corr.adres: Oude Lindestraat 31, 6411 EH Heerlen
De plechtige uitvaartmis en de begrafenis hebben
in besloten familiekring te Heerlen plaatsgevon-
den.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het vele goede dat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten, onze zuster en tante

Maria Catharina
Hubertina Hameiers

op de leeftijd van 90 jaar.
In dankbare herinnering:
L. Kemp-Hameiers
Haar neven en nichten

4 februari 1989
De Doom 9, Heerlen
Corr.adres: Marconistraat 30, 6431 CG Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 8 februari om
14.00 uur in de St.-Martinuskerk te Welten-Heerlen, gevolgd door de cre-
matie te Heerlen. Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van De Universele,
Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid nemen heden,
maandag, van 19.00 tot 20.00uur en dinsdagvan 14.00tot 15.00uur en van
19.00 tot 20.00 uur.

t
Bedroefd, doch dankbaar voor de mooie jaren die
wij samen mochten zijn, ging, gesterkt door de h.h.
sacramenten der zieken, in het De Weverzieken-
huis te Heerlen, op de leeftijd van 74 jaar, van ons
heen, mijn lieve man, onze goede, zorgzame vader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jacobus Marinus
van den Berk

echtgenootvan

Maria Angelina Kengen
De bedroefde familie:

Valkenburg a.d. Geul: M.A. van den Berk-Kengen
Alphons
Bert

Sittard: Peter van den Berk
Familie Van den Berk
Familie Kengen

3 februari 1989
6301 CS Valkenburg aan de Geul
Maternusstraat 3
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doorde begra-
fenis, zal plaatshebben woensdag 8 februari as. om
11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand te Valkenburg aan de Geul.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor de zielerust van de overledene zal dinsdag 7
februari om 19.00 uur de avondwake worden ge-
houden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg aan de
Geul; bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Na een moedigen waardig gedragen lijden,heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze broer, zwager,
oom en neef

Johan Curfs
echtgenoot van

Gerda van Veen
op de leeftijd van 62 jaar.

In dankbare herinnering:
Gerda Curfs-van Veen
Familie Curfs
Familie Van Veen

3 februari 1989
Prins Willemstraat 62A
6433 HD Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
woensdag 8 februari om 10.30 uur in de aula van het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Johan is opgebaard in een derrouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gelegen-
heid tot afscheid nemen maandag van 19.00 tot
20.00 uur en dinsdag van 14.00 tot 13.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, geheel
onverwacht, voorzien van het h. oliesel, op de leef-
tijd van 77 jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze goe-
de en zorgzame vader, behuwdvader en grootva-f
der, behuwdbroer, oom en neef

Theo Hendriks
echtgenootvan

Lucia Maria Brouns
Wij bevelen zijnziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Eygelshoven: L.M. Hendriks-Brouns

Pijnacker: Corrie en Hans
Leidelmeyer-Hendriks

Huybergen: Kees en Trudy
Hendriks-van Dijk

Übach o. Worms: Ria en Chris
ten Napel-Hendriks

Eygelshoven: Ted en Anja Hendriks-Ploum
en al zijn kleinkinderen
Familie Hendriks
Familie Brouns

6471 AZ Eygelshoven, 4 februari 1989
Bockhoutstraat 13
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 9 februari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Johannes de Dooper te Eygelsho-
ven, waarna de crematie in de naaste familiekring
zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Woensdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur,
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek; bezoekuur van 18.00 tot 19.30 uur.

«

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons g»
voor de tijd dat wij hem in ons midden moei
hebben, maar ook zeer bedroefd om het plots*
afscheid, delen wij u mede dat van ons is he«
gaan, onze lieve broer, schoonbroer, oom en nf,

Sjeng Coumans |
Hij overleed in de leeftijd van 51 jaar, voorzien[
deh.h. sacramenten.

Beek: t Wiel en Maria Coumans-Huijo*
Genhout: Lambert en Tiny Coumans-Seni

Schimmert: Louise en Jan Huynen-Coumaiu
Genhout: Jac en Mien Coumans-Beckers
Genhout: Gerda en t Jac Bogman-Coumai
Genhout: Martin en Nelly Coumans-Bons

Sittard: Hub en Marjo Coumans-Hameri,
Klimmen: Joen Tiny Coumans-Corten

Schimmert: Paula en Jo Custers-Coumans .
en al zijn neven en nichten
Familie Coumans

Genhout-Beek, 3 februari 1989
Hogenweg 13 i
Corr.adres: Putbroekerweg 6, 6191 PL GenhoU
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de b«
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 8 februari
11.00 uur in deSt.-Hubertuskerk te Genhout.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avond*
gehouden in voornoemde kerk.
Geen condoleren. Bijeenkomst in de kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcent!
Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek;
zoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen.
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen

i t !
Na een liefdevolle verzorging in het verpleeg]
Schuttershof te Brunssum, is, op 69-jarige leefl
na een langdurige ziekte, toch nog onverwacht
ons heengegaan,voorzien van de h.h. sacramen
der zieken, onze dierbare zus, schoonzus, tant*
nicht

Tiny Hermans
weduwe van

Jan Vonk
In dankbare herinnering:

Roermond: Annie en André Cox-Hermans
Brunssum: Piet en Kathie Hermans-DerkS
Brunssum: Zef en Annie Hermans-Plas
Schinveld: Wilma en Math Eggen-Herman

Neven en nichten
Familie Hermans
Familie Vonk

Brunssum, 4 februari 1989
Bejaardenhuis De Kruisberg
Corr.adres: Vroedschapstraat 29
6441 EM Brunssum
Gelegenheid om van onze overledene afscheid
nemen dagelijks in het mortuarium van het ziel*
huis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in de hiern*1
noemen kerk.
In de St.-Gregoriuskerk te Brunssum zal de pi'
tige uitvaartdienst worden gehouden op woens*
8 februari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de al
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat-
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen

———————m——m———mw————————mm—————— —mm—^

Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
KLEURENTV'S met tele-
tekst gevr. Ook VHS vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.

Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333.
BRUNSSUM: gem. zit-
/slaapkamer met eigen in-
gang, douche, wc, rustig
gel., 3 min. v. ziekenhuis.
Laanderstraat 85, Heerlen,
na 15.00 uur.

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

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.

Ford Scorpio 2.0 GL, 5-bak
'85 en automaat, '86, vanaf

’22.500,-; diverse Ford
SIËRRA'S 2.0, 1.8, 1.6,
5-drs., 3-drs. en combi, '83,
'85, '86 en '87, vanaf
’12.500,- t/m ’21.000,-;
Ford Sierra diesel 2.3,
5-bak, '86, ’17.500,-; Ford
ESCORT 1.1 Laser, 5-bak,
'85, ’ 12.500,-; Opel Ascona
1.8 LS, '87, ’ 17.500,-; Opel
Ascona 1.6 LS, 5-drs., auto-
maat, '85, ’16.500,-; Opel
Ascona 1.6 S Luxus, 5-drs..
div. ace, '83, ’ 11.500,-; Opel
Kadett 1.2LS, div. ace, rB6,

’ 15.750,-; Opel Corsa 1.3 en
1.2 LS, 2- en 3-drs., '87,

’ 14.750,-: Peugeot 505 GL,
5-bak, '85, f 15.500,-; Re-
nauit 25 GTS, 5-bak, '86,

’ 13.000,-; Mitsubishi Ga-lant 1.6 GL, 5-bak, '86,
’16.500,-; Mazda 626 1.6,
4-drs., '83, ’9500,-; Subaru
Justy, 3-drs., 5-bak, '86,

’ 9750,-; Subaru Jumbo
Mini bus, '84, ’4750,-- Nis-
san Stanza 1.8 GL, 3-drs.,
'83, ’9500,-: Nissan Blue-
bird 1.6 GL. '81, ’3750,-;
Volvo 244 GL diesel, '80,
’3750,-. Inruil, financieren
en Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf P. van Dijk en
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf (Schaesberg-Ka-
kert), tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.

mm—————————————mm
Mini METRO '84, klj
luxe uitv. Als nw. ’llTel. 04490-27578. J
AUDI 100 CC 2,2 inj."l
eig., kl. d.blauwmetaW
w.st. ’ 13.750,-. 04492J1
MITSUBISHI Colt C\
'81, kl. met.rood, 58.001

’ 3750,-. 045-420650. J
LADA 1200 S dec."^eig., kl. rood, 50.000
’4500,-. 04492-3234. J
Ford FIËSTA 1100 S\val, bj. '83. Dassenlaai
Landgraaf.
VW GOLF 1.3 MX, A
zeer mooi, APK, sufl
radio-cass., ’ 4250,-, dn
tra's. Tel. 045-454087^

Zoekt u een serieuze.
LATIE? Bel dan naar'
.rel.buro Levensgeluk
211948. I
Eenzaam? Bel huW-'
.bureau "GELUK".
04498-54604. ___j

Jonge VROUW, \_
lang, 25 jaar, 2 kind
laat in dekrant weten'
ik jebereiken kan, liet'
terdag. ___,

1

■.■■ril
Steenhouwerij Tffffffi./
MOONEN-WANDERS B.V. f JflWijngaardsweg 10 - Hoensbroek /7mTwiTelefoon 045-227700 >(// / X?i

i'rrn|» T - H OudweeralsnieuwT_L I I binnen één dag!
[ "<°"^ I Maakeen keuze uitl^-Jr meer dan 100 mo-IjMlpl' gelijkheden. Houl-

ó»^uA motieven of wit en
RZ/V/Z/InnlUml .''ismethoutstruc-Hy!lil _i"_ull tuur °** nmt"***
l ven vMfflevcesl

Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
tront (kastdeurtjes. werkbladen
enz.)wordt verwijderd. Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat. Het voordelige alternatief
vooreen nieuwe keuken.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 »e«r_»

Bunde 043-647833 g£

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-TIMM., mets. en ijzervlech-
ters. Ook col. Ned. verz. Tel.
045-229529 of 229548.

NEW LOOK BV., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122

STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-462428. Na 18.00 uur.

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: KallenStabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.

Bouw Carnaval, ut schmin-
ke cc probleem? Bel 045-

-i454182 vuur eng afsjpraak.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.
Goede KLEURENTV'S.Het juiste adres voor een
goede tv met gar. Philips

frootb. nu reeds vanaf
145,-; ook veel tv's in ho-

gee prijsklasse. TV Occ.
Centr. Geel, Grasbroeker-
weg 25 Heerlen. Tel. 045-
-724760.
KLEURENTELEVISIE, 12
tiptoetsen, mooi toestel.
Tel. 045-270083.
STEREO VIDEO VHS met
afst.bed. en stereotoren te
koop. Tel. 045-727669.
COMMUNIEJURKEN te
koop, coll. 1989, nieuw, ook
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's.
Voor informatie: 045-
-272516.

I

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’ 298,-. Emly H.0., Handelsstraat 348,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295,- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf ’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Fender GITAAR met ter-
sterker voor ’3O,- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muzielthuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdag koopavond tot 21.00
uur).

BANKSTEL te k., z.g.a.n.
Te bevr. tel. 045-256741, na
17.00 uur.
VOORDEURLUIFELS,
div. modellen uit voorraad
leverbaar. Ook compleet ter
plaatse aangebracht. Geur-
ten, 045-212531, Hoens-
broek, Hommerterweg 27.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.

„Piccolo's..."
zijnkleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

Heerlen
Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VW Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

O.K. Hal. Zwaar massief
eiken, met rundleer,
BANKSTEL, ’ 995,-; barok
eethoek. ’ 795,-; barokbankstel, ’ 1495,-; barok
commode, ’ 595,-; pracht
bankstel, echt mohair bekl.,
f 595,-; nik gestoken jacht-
kast, ’ 595,-; massief eiken
wandmeubels, ’ 795,-,
’395,-, ’595,-, bijz. mooie
Wiener Biedermeier eet-
hoek, noteh., ’395,-, eiken
eethoek ’ 295,-, ’ 395,-,
’595,-, enz. en! wegens
stoppen van onze afdeling
moderne meubels, top-koopjes: o.a. schitterende
eethoek, ook in messing
met glas, marmer met glas,
rundl. banken en! bankstel-
len, pracht wandmeubels,
enz. enz. Supergoedkoop,
enorme keuze en! inruilen
oude meubels mogelijk.
O.K. Hal, Agnes Printha-
genstraat 22-24, Geleen,
(vlak bij Albert Heijn).

Te k. BOERDERIJ met
tuin en garage. Prijs
’226.000,-. Ook als beleg-
ging. Tel. 045-720350, Heer-
len.

Voor bemiddeling
zoeken wij met

spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km rond Geleen-
Sittard, tussen ’ 100.000-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners
Makelaars en Taxateurs
0.g., Agnes Printhagenstr.
36, 6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dein u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door
Jan des Bouvrie

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.
VOORDEUREN, tuindeu-
ren, buitendeuren, inbraak-
werende deuren, in elke
maat en houtsoort. Ook
compleet ter plaatse afge-
hangen. Geurten, 045-
-212531, Hommerterweg 27,
Hoensbroek.

Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516, ook 's avonds.

CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie) Tenelenweg
8-10. tel. 045-750187.

POEDELTJES en tek-
keltjes. Div. kleuren. Tel.;
04459-1237.

_____________________________________________
i

■ Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van

' 50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-■ 19679 of 25611.

I- Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.. Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik bc-

* taal de hoogste prijsinLim-; burg. Tel. 045-254049.
[ Inkoop AUTO'S. Contant

feld. Joosten, Scharnerweg, Maastricht, tel. 043-
-' 634978.

IVoor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. gevr. alle merken
AUTO'S, tel. 045-416239.
Te k. Opel ASCONA 2.0 S
bj. '79, 4-drs., ’ 1950,-. Tel.
045-259664.
Mooie RENAULT 4 GTL,
1981, nw. banden en trek-: haak, voor minder dan

[ ’2000,-. Tel. 045-216218.
■ OpelKADETT Sedan Club■ 1300, sept. '87, km.st. 15.000,

prijs ’20.500,-. Tel. 04406-
-' 15417.

Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop■ loop-, sloop- en schadeau--1 tos. Tel. 045-273177.. Te k. VW GOLF 1100, '78,
APK, 100% in orde,

’ 1850,-. Tel. 045-728454.

' Te k. BMW 320 automaat,

' bj. 11-79. met APK,
’3650,-. Tel. 045-728454.
Te k. 2 BMW'S 732 I en 528
I, bj. '81 en '85. Caumerweg

j 38, Heerlen.
Gebr. AUTO-ONDERDE-

-1LEN van o.a. BMW, Ford,
1 Opel, VW, enz. Robby'sAuto-onderdelen, Akerstr.

Nrd. 350. Tel. 045-224123.
■ Terugname van financie-

ringsbank: RENAULT Tra-
fic-bus Diesel T 1000, '85.
’12.500,-. Emly H.O. Tel.

j 04490-23738 of 04498-54510.
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045-222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: Seat Ibi-
za 1.5 GLX, '88; Ibiza 1.2
GL, '87; Ibiza 1.2 GL Del
Sol, '86- Ibiza 1.2L '86; Seat
Ibiza Van diesel, 86; Ibiza. Van, '85; Seat Marbella L,
'87; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.2 L, '88; Seat

' Ronda 1.2 GL, '85 en '84;
Seat Fura GL, '84; Subaru
1800 GL 4WD, '88; Subaru

" 1800 GL, '85; Subaru 1300,- '81 en '80; Subaru 1300, '86:5 Seat 133Luxe, '80; Alfasud- 1.5, '81; Renauit R5, '85 en- '81; Honda Civic, '80-Lada
2105 GL, '83 en fB2; Talbot

I Solara 1.6 GLS, '81; Opel
_

Kadett 1.2S,'B4 en'77; Opel. Corsa 1.2 S, '84; Fiat Ritmor diesel, '80; Fiat Panda 45,

' '81; Fiat 127, '78; Austin Al-

Ilegro, '78; Mazda 1300, '77;
Sunbeam 1000, '79; Toyota
Corolla, '80; Fiat Polski, '77.. Inruil en financiering mo-: gelijk; 's donderdagsTcoop-
avond.

80 nieuwe Amerikaanse wagens van alle merK*
voorraad. Lease/financiering binnen 24 uur gerd
Speciale Chrysler lease-actie. Globemaster luxe
importeur. AMERICAN Cars H. Bastings Schirflf
tel. 04404-1888, fax 2048. GM - Crysler - Jeep - p
Globemaster. 1
Seat-dealer A.C.H, biedt te
koop aan SUBARU 1600
coupé, nieuw, met aantrek-
kelijke korting. Jeugrub-
benweg 20, Hoensbroek,
tel. 045-222455.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
Ford SCORPIO GL 2.0 '85 .
le eig. kl. wit. get.glas, ABS
etc. 1.5t.v.nwJ18.250,-.
04492-3234.
MITSUBISHI Galant com-
bi '81 le eig. kl. bruin, i.n-
w.st. ’4750,-. 045-454217.
VOLVO 240 DL '83, Ipg, kl.
rood, le eig. ’9750,-. Tel.
04492-3234.
CITROEN BK 14RE '85, le
eig., kl. met.grijs, 5-bak

’ 10.500,-. 04492-3234.
Opel CORSA '84, kl. rood,
i.z.g.st. ’8750,-. Tel. 04492-
-3234.
RENAULT 4 GTL '84 le
eig., kl. beige, i.st.v.nw.

’ 4750,-. 045-421207.
VOLVO 240 GL '81, kl.
grijs, i.z.g.st. ’6700,-. Tel.
04492-3234.
Opel SENATOR 3.0 E, '78,

’ 3750,-; Ford Granada, '82,
’5750,-- Toyota' Carina
Combi D, '83, ’ 4250,-; Vol-
vo 240 GL. '81, ’6750,-;
Honda Prelude, '79,
’3000,-; Fiat 131 1.6, '81,

’ 2500,-; Peugeot 504
Comb., '80, ’3500.-; Re-
nauit 4 GTL, '80, ’ 1500,-;
Opel Commodore, '80,
’4750,-; Opel Ascona, '78,
’1250,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Te k. FORD Granada, bj.
'78. APK. Koelmoer 72,
Schaesberg, na 19.00 uur.

Man, 44 jr., z.k.m. JlDAME, geen uitgaanSjl
liefst van ± 40 jr., *■HBO-niveau. Br. m- I
br.ond.nr. SB 047 J
Frans Erenslaan 4, 637*1
Landgraaf. J

Te k. jonge HEN^J
bruin, tegen de leg. V^f
de 43. tel 045-241284.J

St. Maartenszee, BÜ^lLOW bij zwempar'*!
Weekend v.a. ’225," 1
02246-3109. A

JAARSTALLING (a*s
ten), voor caravans. £,
e.d., te Sittard. ’150'
btw. Tel. 04492-2601^
CARAVANS 1989.
wagens: Alpen-Ki*j|
nieuwe kleurcomb**^ (
in grijs en bruin, nV-ji
winterkorting tot I_\
Caravans: Burstner ■ *by - Knaus, nog e |i
overjarige modellen j
extra korting. Voort*?.^
Brand, Gerjak, l&%Trio, Walker. CaraV^port Feijts HoofdstrafAmstenrade, tel.
1860. __^

mMÉkÊmmW
GEBIT gebroken? Frterwijl u wacht. Bof»
en Moers, StreeperSH
Schaesberg. 045-3159^



DSM
Lurvink üet het Geleens ongenoe-
gen verder-op ludieke wijze uitdra-
gen door....twee topfiguren van
DSM. De door hem uitgenodigde
heren Geerards enDe Bree, respec-
tievelijk directeur en lid van de
Raad van Bestuur van DSM, moes-:
ten een door Lurvink geschreven
protestlied over dit onderwerp
voorzingen. De Bree na afloop: „Nu\
begrijp ik waarom Lurvink gisteren,
driemaal heeft geïnformeerd of ik
hier vandaag zou komen."

Politie op zoek naar vijfmannen met traangas

Landgraafse jongen
ernstig mishandeld
Van onze verslaggever

'^DGRAAF - De politie
t1 Landgraaf zoekt naar vijf

die in de nacht
J?zaterdag opzondag een 19-
Se jongen uit die gemeente
st-g mishandeld hebben.'J slachtoffer werd na zijnz°ek aan een friture op het

|nPlein door het vijftal opge-
l"cht en in elkaar geslagen. In
? ziekenhuis constateerde

11 bij de Landgraver een
en een ge-

°ken neus.
" sVIJf jongeren zouden daarna, al-j een woordvoerder van de poli-
l'^°g meer carnavalisten in het
lyfjpaafse centrum hebben lastig
In w ll en ze'^s met traangas heb-
CJ gestookt. Tot nu toe onbreekt
$L"*h echter elk spoor. De politie
v uaarom een dringende oproep
L^yentuele getuigen, om zich in
fa^ding te stellen met het Land-
je***korps (328333).

",n~*ezelfde nacht deed zich in
I 'ingraafoverigens nog een vecht-
f/*j voor tussen automobilisten,
Celkaar zonder duidelijke aanlei-
f Sm de haren vlogen. Door tijdi-
f lUssenkomst van een patrouille,
jL£°6 net de kentekens van de
phtende boosdoeners opteken-
i" konden de vechtlustigen even
Lr *n Heerlen worden aangehou-

roblemen
Lr*ikspolitie van Bom heeft in de
tont, van zaterdag op zondag be-
f.r»ijke problemen gehad met de
klar'ge K. uit Bom. Allereerst
[?g de man met zijn hand op een
u^uillewagen, waarvoor hij werd
Lerbaliseerd. Vervolgens gaf hij

valse naam op, en werd ook
Jïoor op de bon geslingerd. Toen

zo kwaad dat hij een ruit
J het politiebureau aan de Markt
_t?°ide. Ook dit kwam hem op een

öaal te staan.

nacht moest de rrjkspo-_ f uitrukken naar de woning vanarnilie H. in Susteren. J. uit die
J?ts klopte om 0.45 uur op de ruit

de woning waarna enkele men-
„j*aar buiten stoven. Daarop trok
j *} mes en bedreigde H. De poli-

de verhitte gemoederen teMaren.
verschaften zich afge-

weekend toegang tot een
ibS aan de Schutterskwampweg

rn en gingen aan de haal met
slijptollen en een grasmaaier,

goederen waren eigendom van

echtpaar Thorn
wint Ron's

Honeymoonquiz
b^ORN - Het Thorner echt-
§iai' Ton Deumens (35) en
iw*h Deumens-Lalieu (30)
Jj^ft dit weekeinde de vijfde
j-j/J'teymoonquiz van Ron
H^hdsteder gewonnen. De in
tf Vember van het vorig ge-

Uwde Thorner echtelieden
juinen naast een auto zes
lii°*>dprijzen, een reis naar Ita-
t; en 1 miljoen lires (cira vijf-
tj honderd gulden). De reis en
ij0 geldprijs werden uigereikt
h.°r Rocco Granata.
y, ah is in het dagelijkse leven
<}6rkzaam als wachtmeester bij
{^:. afdeling jeugdzaken van de
"jjkspdjtie in Limburg. Ton
l(e rkt als maatschappelijk wer-
Ht»t -i e gemeente Brunssum.
jiy Werd een spannende aan-
s^egenheid, want toen de laat-
tf opdracht vervuld was - het

'■sport van een aantal goede-
KJ, Per bakfiets naar jurylid
j^uy Dobbe - hadden ze nog
ji^-ieséén secondevan de toe-
övi ne tijd van tien minuten

Vinder Hoejgeet weeek te gast in Schinveld

'Wonder dat ik de
geit heb gevonden'

Van onze correspondent
SCHINVELD- „Wat een wonder
dat ik die geit heb gevonden,"zei
Waldimar Florczyk, de twintigja-
rige Pool, die met zijn 19-jarige
zus Henrica gast is van het
Schinveldse hoejhoej-comité en
ondergebracht werd bij de fami-
lie Daemen aan de Emmastraat
in Schinveld.

Eindelijk kon Waldimar zijn ver-
haal doen, zonder daarbij ge-
remd te worden door slechte te-
lefoonlijnen of brieven die we-
kenlang onderweg zrjn.
„Ik kan het nog steeds niet gelo-
ven dat ik het was, die vorig jaar
op Aswoensdag in de weilanden
van Domacino, een van de der-
tien kerkdorpen van de Poolse
kustplaats Karlino, in een boom
een vreemd maar kleurrijk voor-
werp zag hangen."
Bij nadere inspectie bleek het de

Schinveldse Hoejgeet te zijn, die
de dag ervoor vanaf het Schin-
veldse Wilhelminaplein door de
toenmalige miss Holland Angeli-
que Cremers was gelanceerd.
Het kartonnen beestje werd mee
naar huis genomen en de bijbe-
horende brief was onderwerp
van langdurige studie in Doma-
cino. In vier talen stond er van al-
les op, maar niet in hetPools. En
dat is nou juist de enige taal, die
de familie Florczyk machtig is.

Waldimar: „Het was natuurlijk
heel vreemd wat ik daar vond.
Een neef van mij die Duits kan
lezen, heeft de briefvoor me ver-
taald en ik voelde me verplicht
om het comité in Schinveld te
antwoorden. Intussen waren er
slimmerikken in het dorp, die in
de gaten hadden dat er wellicht
een reisje naar Nederland aan
deze vondst vastzat. Die wilden

de brief dan ook afkopen, wat ik
niet gedaan heb."
Het kartonnen geitebeest met
'een gestrikt udder' staat sinds-
dien als mascotte in de woonka-
mer van de Florczyks.

Het had echter niet veel ge-
scheeld of het reisje naar Schin-
veld was niet doorgegaan. Zoals
bekend weigerde de Poolse over-
heid in eerste instantie om bank-
werker Waldimar een paspoort te
geven. Maar via allerlei relaties
en door tussenkomst van de
Poolse radio, lukte het hem toch
om toestemming te krijgen.

Zodra de jonge Pool volgende
week in eigen land terug is, moet
hij zich meteen melden om ver-
volgens twee jaar lang in het
Poolse leger te dienen.

Waldimar: „Normaal gesproken
zou ik dan een jaar lang na mijn
diensttijd niet naar het buiten-
land mogen, maar door deze reis
zal ik vijfjaar lang het land niet
meer mogen verlaten. Mijn
ouders en een oom, oud-hoofd
van de politie hebben een verkla-
ring moeten ondertekenen dat
Henrica en ik ook vast en zeker
zullen terugkeren."

" Gistermorgen werden de twee jeugdige Polen ontvangen door loco-burgmeester Goos-
sens van Onderbanken. Komende dinsdag zal Waldimar vanaf het Wilhelminaplein de
dertigste Hoejgeet lanceren. FOTO: CHRISTAHALBESMA

Gerechtshofhaalt streep door grootste deel strafvervolging

Jurist uit Hulsberg
etaleert martelgang

DEN BOSCH - „'Een moedwillige
aanslag op mijn reputatie en ge-
zondheid, op mijn gezinen huwelijk
en op mijn bedrijf en broodwin-
ning." Zo kwalificeerde mr Wim E.
(42) uit Hulsberg vrijdag voor het
gerechtshof in Den Bosch de lange
reeks tegen hem ondernomen justi-
tiële en tuchtrechterlijke stappen
waaraan hij tien jaar lang heeft
blootgestaan.

Op aandringen van zijn raadsman
mr Chr. Noordhuis uit Roermond
haalde het hofvrijdag na beraad een
streep door debehandeling in hoger
beroep van ten laste gelegde vals-
heid in geschrifte, verduistering en
één geval van belastingfraude we-
gens nietigheid van de beschuldi-

ging en niet-ontvankelijkheid van
het Openbaar Ministerie.
Voor wat in deze strafzaak overbleef- verdenking van bedriegelijke
bankbreuk en inkomstenbelasting-
ontduiking - vroeg procureur-gene-
raal mr J. Jansen om Wim E. alleen
met drie maanden vrijheidsstraf,
waarvan twee voorwaardelijk, te
straffen voor de bankbreuk. In de
tweede fraudezaak vroeg hij vrij-
spraak omdat hij er het bewijs er
voor niet had kunnen vinden.

Op 10 februari 1987 veroordeelde de
Maastrichtse rechtbank Wim E.
voor al die feiten tot een boete van
20.000 gulden en een gevangenis-
strafvan zes maanden waarvan vier
voorwaardelijk. De vordering van

de officier van justitie was toen
40.000 gulden boete en twaalf maan-
den cel geweest.
Langdurig en diep spitte het hofen
vooral ook mr Noordhuis in de ver-
wikkelingen rond het faillissement
van een in de jaren zeventig door
Wim E. in het leven geroepen incas-
sobureau in Heerlen. In dat faillisse-
ment zou Wim E. andere schuldei-
sers tekort hebben gedaan door en-
kele tienduizenden guldens op te
strijken. De twee curatoren in dat
faillissement - waarvan de aange-
stelde curator-deskundige ten on-
rechte de titels doctorandus en ac-
countant had gevoerd - een kan-
toorjufrouw, een vroegere compag-
non en een belastinginspecteur
spraken als getuigen elkaar tegen

en verschaften over beide overge-
bleven strafbare feiten weinig hel-
derheid.
Wim E. begon na een loopbaan als
assurantie-vertegenwoordiger en na
"een rechten-studie in 1978 eenadvo-
catenpraktijk in Hulsberg. Al gauw
stichtte hij een tweede advocaten-
kantoor in Valkenburg waar hij en-
kele collega's en drie secretaresses
aan het werk kon zetten. Maar door
de verwikkelingenrond het fallisse-
ment van het toen inmiddels aan
zijn vrouw en een compagnon over-
gedragen incassobureau liep hij
eerst een schorsing uit de advoca-
tuur van vier maanden op en werd
later zelf voor het leven uit de advo-
catuur geschorst.

In een op schrift gesteld aan het hof
aangereikte 'laatste woord' lietWim
E. de mislukte acties van het Open-
baar Ministerie in Maastricht om
hem in het algemeen belang bank-
roet verklaard te krijgen en de
langslepende strafvervolging nog
eens de revue passeren. Hij liet niet
onvermeld te vermoeden dat alles
zijn oorsprong vindt in het feit dat
hij in korte tijd een bloeiende advo-
catenpraktijk opbouwde. Het hof
wijst op 17 februari arrest.

provincie

Burgemeester Lurvink geeft openlijk steun

'Ik sta vierkant
achter Gilissen'

>ej Van onze verslaggever
"LEEN - „Ik sta vierkant en on-
rwaardelijk achter mijn collega
'alkenburg". Dat zei burgemees-
pi- Lurvink van Geleen afgelo-
I zaterdag over burgemeester P.
issen van Valkenburg.

j£-lr!k stak zi Jn collega tijdens de
,i lele overdracht van de stads-

aan de stadsprins van Ge-
ji een hart onder de riem. In zijn
s uur durende 'buut' voor zon
rs*h°r*derd genodigden kraakte

een voor carnaval onge--ikelijk serieuzenoot. Hij zei: „El-burgemeester in elke Nederland-
.emeentezou - zelfs tweemaal op

' uag - hetzelfde hebben gedaan
in die onderhandelin-

u. ueed. Ook ik zou zo hebben ge-
Beerd in het belang van zijn ge-
cpnte en de inwoners. En niet an-
■>=" De manier waarop anderen in
* met hem zijn omgegaan, vind*»°nduit verwerDeliik."

Lurvink deed de uitlatingen naar
aanleiding van een geruchtmaken-
de reportage in het weekblad Nieu-
we Revu, die vorige maand ver-
scheen. Daarin beschreven twee
journalisten van het blad hoe ze,
vermomd als zakenman van de al
evenmin bestaande firma Abel Con-
sultants, met Gilissen hadden on-
derhandeld over de komst van een
recreatieve attractie in Valkenburg.
Volgens NieuweRevu had Gilissen

in een gesprek daarover zonder
meer het natuurgebied achter de
Wilhelminatoren aangeboden. Hoe-
wel Gilissen erkent dat hij met de
beide 'zakenmannen' heeft onder-
handeld, ontkent hij stellig buiten
de geldende wetten ofregels te heb-
ben gehandeld.

Lurvink greep zijn speech verder
aan om DSM zijn vet te geven. Ge-

leen is boos op het bedrijf omdat het
enkele grote divisie-kantoren niet in
Geleen, maar in Sittard wil gaan
bouwen. De gemeenteGeleen heeft
dit voornemen scherp aangevallen
omdat ze behalve op 'vuile' werkge-
legenheid (chemische installaties),
ook aanspraak meent te kunnen
maken op schone arbeidsplaatsen
(kantoren).

Autoriteiten 'getoekt' door Tempeleers

'Haagse School'
in Maastricht

van onze verslaggever
MAASTRICHT - 'Het
kabinet moest dit jaar
kiezen tussen de Keizer
van Japan en de Prins
van Maastricht. Daarom
hebben ze Koning ge-
stuurd', grapte zater-
dagnamiddag burge-
meester Philip Houben
van Maastricht tijdens
de carnavaleske zitting
ten stadhuize. Niet al-
leen staatssecretaris
Henk Koning van Fi-
nanciën was naar de
stad van de Tempeleers
gekomen, om daar met
schertsende spot om de
oren te worden gesla-
gen ('getoekt' zoals dat
heet in het Maastrichts
dialect), ook zijn collega
van Volksgezondheid
Dick Dees deelde in de
vreugde.

Dat gebeurde volgens
een oude traditie op het
plein (de hal) van het
stadhuis, bij de over-
dracht van de macht
aan de Prins der Tem-
peleers, dit jaar Robert
I.
De bijbaantjes van het
Maastrichtse college,
het Europese jaar 1992,
de cultuurnota van wet-
houder Peters, de Men-
senrechten-beschilde-
ring van het hoekpand
aan de Tongersestraat

en andere stedelijke ac-
tualiteiten van het afge-
lopen jaar waren voor
opperceremoniemees-
ter Bert Beenkens
dankbare onderwerpen
om als 'otoriteite-toe-
ker' naar het aanwezige
stadsbestuur uit te ha-
len.
Na zijn humoristische
kapitteling was het de
beurt aan Philip Hou-
ben die op magistrale
wijze de schimpscheu-
ten pareerde. Hij zei op

staande voet twee bij-
baantjes neer te willen
leggen, namelijk die
van beschermheer van
De Tempeleers en het
voorzitterschap van de
Protectaörs (bescher-
mers) van de Me-
streechter Vastelao-
vend...

Na zoveel culturele op-
doffers in de rede van
de ototriteite-toeker
kon het niet anders of
de genode notabelen
van de drie overheden
werden uitgemonsterd
als kunstschilders,
compleet met vest, ba-
ret en palet. Prins Ro-
bert, met eigen schil-
derkunstige ambitie,
overhandigde hun het
bijhorend tekenstift als
onderscheiding van de
Tempeleers.

0 De staatssecretarissen vormden in hun vermomming als kunstschilders een tafereel van
de Haagse School. Links staatssecretaris Koning, midden gouverneur Kremers, en rechts
staatssecretaris Dees. Foto: wiDDERSHOVEN

Carnaval geen
'televisiester'

SITTARD - De Sittardse carna-
valsoptocht hebben we gisteren
tweemaal gezien. Eenmaal met
de eigen ogen en enige tyd later
door bemiddeling van de tv-ca-
mera's. De eerste keer op straat
waren we enthousiast, de tweede
maal begonnen we wat te twijfe-
len aan de juistheid van ons en-
thousiasme. Het is uiterst moei-
lijk in de huid van de neutrale tv-
kijker in Oegstgeest ofDelfzijl te
kruipen, maar we kunnen ons
bijna niet voorstellen dat die kij-
kers bijna twee uur aan het
scherm gekluisterd hebben geze-
ten.

Natuurlijk, Ad Pfennings pro-
beerde wel veel duidelijk te ma-
ken, maar door een soms tpch
erg rommelige regie was dat "bij-
na onmogelijk en waren sommi-
ge onderwerpen al lang weer in
de Limbrichterstraat verdwe-
nen. Ad had overigens nog moei-
te genoeg om Venlonaar Hub
Mans de Sittardse folklore en
zijn dialect uit te leggen, waar-
mee maar weer eens gezegd is
dat Limburg meer (carnavals)ge-
zichten heeft. „Alles wint", riep
Mans op een gegeven moment
blij uit bij het zien van de kapel
die vertaald als 'alles went' door
het leven gaat... We bedoelen
maar.

Ook veel tradities en gebruiken
bleven door die snelle camera-
wisselingen de kijker onthouden
en de groep die speciaal voor de
tv alle onderwerpenkeurig in het
'Hollands' had vertaald kreeg te
weinig aandacht, want geef toe,
'Krombroodrape' vertalen in

'boemerangbroodjeswerpen' is
een vondst...

Of het door de aanwezigheid van
de tv-camera's kwam, dat de Sit-
tardse optocht dit jaareen klasse
beter leek dan voorafgaande ja-
ren, is moeilijkvast te stellen. Op
de Markt leken de vreugdekre-
ten wat meer gekunsteld, de han-
denvol snoep en sinaasappelen
wat voller en de inzet van mu-
ziekkorpsen wat groter, maar dat
is begrijpelijk. Gelukkig dat vrij-
wel alle deelnemers ook na de
doortocht op de Markt beseften
dat de tienduizenden kijkers in
de Sittardse straten minstens
evenveel recht op hun volledige
inzet hadden. Voor ons mag detv
de komende jarenzijn heil elders
zoeken, wij kijken gewoon langs
de kant van de weg. Carnavalvie-
ren laat zich niet registreren of
overbrengen, dat heeft deze fe-
bruarizondag wel geleerd.

Rob Peters

'Eindelijk iets fatsoenlijks op
de televisie...'

Foto: PETER ROOZEN

Uitslag
optocht
Heerlen

HEERLEN - De uitslag van de
Heerlense optocht, die gister-
middag door de binnenstad
trok, is als volgt:

Harmonie en fanfare: 1. Drum-
fanfare Molenberg, 2. St. Jozef
Heerlerbaan, 3. TOG Weiten.

Sjpaskapelle: 1. Noets Nieks, 2
Doet Geweun, 3. VeulKabaal.

Drumbands: 1. Drumband en
Majorettenkorps Olympia.

Kleine groepen: 1. De -Duij-
driekse, 2. Jaze Neeë, 3. 't gilde
van de lachende Eëzel.

Grote groepen: 1. Kappes, 2
Sjelme va Heële, 3. Ut Veerde.
Grote wagens: 1. Kiebele, 2. De
Hingste, 3. Gene Noam.
Einzelganger: 1. Van der Does
(Chinees).

Zorgen over
wachtlijst

hartoperaties
MAASTRICHT — Verenigingen
van hartpatiënten in en rond Maas-
tricht maken zich, ondanks de ver-
ruiming van het aantal hartopera-
ties voor 1989, zorgen om de be-
staandewachtlijst van enkele maan-
den. Joop de la Fonteijne, die het
woord voert namens de organisa-
ties, zegt dat er ook een hartchirurg,
verplegend personeel en bedden
moeten komen, willen alle patiën-
ten tijdig geholpenkunnen worden.
Het ministerievan WVC maakte on-
langs bekend, dat het Academisch
Ziekenhuis in Maastricht in totaal
ongeveer 750 hartoperaties zal mo-
gen uitvoeren. Vergeleken brj het
aantal van ruim 800 dat steeds werd
gezien als noodzakelijk voor de re-
gio, is dat nog niet helemaal vol-
doende. De leiding van het zieken-
huis en de afdeling cardiopulmona-
le chirurgie zijn er niettemin tevre-
den mee, te meer omdat het zieken-
fonds ZZL in december al toezegde
de financiering van een hoger aantal
operaties niet te zullen tegenhou-
den. Het hoofd van de afdeling,
prof. dr Olav Penn, deelde desge-
vraagd mee kans te zien de achter-
stand nu in te lopen, hoewel daar
feitelijk 800 operaties voor nodig
zijn.
De hartpatiënten zijn van mening
dat de verruiming van het aantal
operaties alleen gestalte kan krijgen
door verruiming van de faciliteiten
op deafdeling. Waarbij de patiënten
uitdrukkelijk meedelen niet op de
stoel van de cardioloog te willen
gaanzitten. Maar zij wijzen er op dat
een wachtperiode met name voor
hartpatiënten niet erg prettig is.

Zonnebloem
KERKRADE - Het feest van de
Zonnebloemin deRodahal inKerk-
rade is op zaterdag 25 februari, en
niet, zoals wij abusievelijk meldden,
op 15 februari.

(ADVERTENTIE)

KLEURKOPIEËN
Perfekte kleuren en vele
mogelijkheden. A-4 en A-3
en zelfs groter.
Bij de kleurenprofs:
Apollolaan 13 Heerlen
Telefoon 045-711460
KOFHESNELLER
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Met behulp van proefboerderij Wijnandsrade

GS subsidiëren
erosie-onderzoek

Luiks
dievenduo

veroordeeld
MAASTRICHT - De rechtbank te
Maastricht heeft vrijdag twee jonge
Luikenaren van 20 en 21 jaar ieder
tot twaalf maanden onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf veroordeeld
voor diefstal gepaard gaande met
bedreiging. De officier had eerder
anderhalf jaar gevangenisstraf te-
gen beiden geëist.

In een Maastrichtse drogisterij had
een van de mannen de kassa leegge-
haald terwyl zijn makker de winke-
lierster met een alarmpistool onder
schot hield. De buit van 140 gulden
werd kort daarna omgezet in verdo-
vende middelen. De oudste van het
tweetal werd vrijgesproken van
hem telastegelegde poging tot af-
persing in een banketbakkerszaak
aan de Scharnerweg in Maastricht.

Direct na zijn binnenkomst had hij
de winkeljuffrouw daar een pistool
tegen het hoofd gedrukt. Hjj maakte
echter rechtsomkeert toen de
vrouw begon te schreeuwen. Tot
vrijspraak had ook de officier van
justitiegeconcludeerd op grond van
het feit dat de juiste bedoelingen
van de man niet duidelijk aan het
licht waren gekomen.

Van onze verslaggever

WIJNANDSRADE - GS van
Limburg zijn bereid tachtig
mille uit te trekken voor ero-
sie-onderzoek door de proef-
boerderij in Wijnandsrade.
Met dit geld kan de proefboer-
derij komend jaar blijven zoe-
ken naar mogelijkheden om
de erosie via aangepast grond-
gebruik, nieuwe gewassen, be-
tere voorlichting en alternatie-
ve teeltmethoden terug te
dringen.

De subsidievan GS, die de helft van
de door de proefboerderij op jaarba-
sis geschatte onderzoekskosten
dekt, is slechts eenmalig. Aan de
medefinanciering koppelde GS bo-
vendien de voorwaarde dat bij het
hanteren van alternatieve teeltsys-
temen niet mèèr chemicaliën ge-
bruikt worden, dan bij de huidige
methoden het geval is en dat de pro-
vincie als coördinator van het on-
derzoek optreedt.

Volgend jaar bekijken GS dein op-
nieuw in hoeverre financiering door
de overheid gewenst is voor de aan-
pak van dit probleem.

De proefboerderij in Wijnandsrade
is al enkele jaren, grotendeels voor
eigen rekening, bezig met onder-
zoek naar en voorlichting over ero-
sie, de gevolgen daarvan en midde-
len om deze achteruitgang in bo-

demkwaliteit en grondkwantiteit te
bestrijden. In het verleden hebben
de onderzoekers zich veelal gericht
op algemene erosie-effectenvoor al-
gemeen voorkomende landbouwge-
wassen

Door de subsidie van de provincie
kan de proefboerdery zich nu meer
gaan toeleggen op het onderzoek
naar de gevolgen van (water)erosie
voor de Zuidlimburgse lössgrond
en de gewassen, die daar op geteeld
worden. Bovendien kunnen door de
extra gelden nieuwe Zuidlimburgse
proefvelden worden aangekocht,
waardoor het onderzoek gevarieer-
der wordt en meer landbouwbedrij-
ven/instellingen profijt kunnen
trekken uit de bevindingen van de
onderzoekers.

Buschauffeur
beroofd van

dagopbrengst
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Een onbekende
man heeft gisteravondrond tien uur
in Landgraaf de chauffeur van een
VSL-bus met een wapen bedreigd
en hem van ruim 250 gulden(dagop-,
brengst) beroofd. De chauffeur
werd overvallen, nadat hy aan de
Reeweg langs de kant was gaan
staan om een hapje te eten. De da-
der kon ontsnappen. Van hem ont-
breekt voor zover bekend elk spoor.

De politie van Landgraaf wou gis
teravond niets kwijt over de affaire

Weer vechtpartij
bij disco in Echt

ROERMOND/ECHT - Bij disco
Spee in Echt is het weer tot een
vechtpartij gekomen tussen enkele
Echtenaren en Belgen. Twee weken
geleden werden een drietal disco-
gasten in elkaar geslagen met honk-
balknuppels. Dit keer werd een
meisje van een Zaate Hermenie on-
zedelijk betast door een Belg waar-
op wederom een flinke vechtpartij
ontstond. De politie verrichtte en-
kele arrestaties.
Op tal van plaatsen werd in het afge-
lopen weekeind ingebroken. In
Roermond in een flat aan de Meu-
lenberg, in Weert op drie plaatsen
waarbij uit een woning aan de Wil-
lem de Rijkestraat enkele duizen-
den guldens werden buitgemaakt.
Aan het Oranjeplein in Weert wer-
den uit een stomerij 20 gereinigde
kostuums gestolen.

In Nederweert werd uit en café en
een friture aan deKerkstraat wissel-
en fooiengeld weggehaald. Aan de
Berkenlaan in Roggel bleef het bij
een poging tot inbraak omdat de da-
der de sloten niet open kreeg.

Ook had de politie het druk met car-
navalvlerders die teveel aan Bac-
chus geofferd hadden. In Neer leid-
de dat tot de aanhouding van twee
inwoners van Kessel, S.P. (18) en
A.T. (25). Zij waren zaterdagavond
uit geweest in Neer maar hadden 's
nachts geen vervoer naar huis. Om
toch voor de nacht een droog onder-
komen te hebben sloegen zij bij een
garagebedrijf aan de Napoleonsweg
een ruit in en sliepen ze hunroes uit
in de winkelshop bij de garage. De
politie maakte hen daar 's morgens
wakker.

Veel schade bij
brand in woning

Van onze verslaggever
BEEK - Een brand heeft gisteravond veel schade
aangericht in een woning aan de Bosserveldlaan in

Beek. De brand brak door tot nu toe onbekende
oorzaak uit om 19.15 uur en werd bestreden doorde
brandweer van Beek.

Niemand van de gedupeerde familie was op het
moment van de brand thuis. Geruchten als zou het
vuur door indringers zijn aangestoken wilde een
politiewoordvoerder bevestigen noch ontkennen.
De technische recherche van de rijkspolitie heeft
een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de
brand

" Een brandweerman en een politie-agente bekijken de schade in het geblakerde pand in
Beek. Foto: PETER ROOZEN.

Met bierglas
neus afgesneden

MAASTRICHT- De 26-
-jarige J.V. uit Maas-
tricht is vrijdagavond in
het Academisch Zie-
kenhuis van Maastricht
opgenomen, nadat
iemand hem met een
bierglas in zyn gezicht
had geslagen en daarbij
het onderste gedeelte
van zijn neus had afge-
sneden. Met een spoed-
operatie kon zijn neus
weer hersteld worden.
In café De Gysbregt op

de hoek van deWycker
Brugstraat/Wycker
Grachtstraat kreeg het
slachtoffer het tijdens
het feestgedruis rond
21.00 uur aan de stok
met een onbekende, die

hem een glas bier in het
gezicht gooide, omdat
V. hem per ongeluk
aanstootte. Dat liet V.
niet op zich zitten. Hy
betaalde de dader met
gelijke munt, waarna

deze in woede ontstak
en het bierglas aan
scherven sloeg op V.'s
gezicht.

De Maastrichtse ge-
meentepolitie vraagt
getuigen contact op te
nemen. De dader is naar
schatting tussen de 30
en 40 jaar, is fors van
postuur, donkerblond
en heeft een snor. Hij
droeg een gebroken-
witte trui.

Limburger onmiddellijk vrij

Milder straf voor
drugssmokkelaar

ROERMOND - De Roermondse
rechtbank heeft vorige week met
twee jaar gevangenisstraf een aan-
zienlijk milder vonnis wegens
drugssmokkel uitgesproken dan de
Zweedse collega-rechters. Een Lim-
burger kon om die reden onmiddel-
lijk uit de gevangenis worden ont-
slagen.

De 50-jarige vrachtwagenchauffeur
W.D. uit Herkenbosch kreeg in
Zweden vijfjaar cel aan zijn broek
wegens smokkel van 5,2 kilo amfe-
tamine. Tweederde van die straf
heeft de man al in Zweden uitgeze-
ten. De rest mocht hij in Nederland
uitzitten.

Twee weken geleden heeft de Roer-
mondse rechtbank zich over de
zaak gebogen om het vergrijp aan
de Nederlandse strafwet te toetsen.

Dit is mogelijk krachtens een inter-
nationaal verdrag en een Neder-
landse wet uit 1986. Nederlanders
die gedetineerd zitten in landen die
dit verdrag hebben ondertekend
kunnen hierdoor hun straf in Ne-
derland uitzitten.

De officier van justitie eiste twee

weken geleden drie jaar gevangenis
tegen de man. Een aanzienlijk stuk
lager dus dan de Zweedse collega.
Derechtbank deeder gisteren in het
vonnis nog een jaarvan afwaardoor
de man onmiddellijk naar huis kon
worden gestuurd.

Een 43-jarige Weertenaar, die voor

eenzelfdemisdrijf zeven jaar gevan-
genisstraf kreeg in Zweden, moet
nog even op het Roermondse von-
nis wachten. De" officier van justitie
eiste 4,5 jaar cel. Indien de recht-
bank deze straf overneemt dan zou
de Weertenaar in april aanstaande
weer vrij mankunnen zijn en wordt
hem een gevangenisstraf van twin-
tig maanden in een Zweedse cel be-
spaard.

De rechtbank heeft echter bij tus-
senvonnis de zaak terugverwezen
naar de officier van justitie. De
rechtbank wil het authentieke von-
nis van de Zweedse rechtbank eerst
bestuderen en pas daarna uitspraak
doen. De advocaat van de man, mr
Dierichs in Herkenbosch, is niet ge-
lukkig met het tussenvonnis omdat
het de zaak drie maanden kan ver-
tragen.

Man overvall
in Maastrich

MAASTRICHT - Terwijl de _\ge H.B. uit Maastricht visdag*
rond 18.45 uur over de Lol
gracht liep, werd hy opeen!
achteren besprongen door ccl
gemah die hem op de grond V
daarna op hem gingzitten, roei
Ik moet geld hebben, geef me
De overmeesterde man gaf m
zijn portefeuille met ’ 45,- en <
se bescheiden, waarna de i
vergezeld van twee companel
een oogje in het zeil hadden êl
den, op devlucht sloeg.

De jonge overvaller is ongevefl
m lang, tussen de 16 en 18 jaar-i
lichtbruin krullend haar, droö
rood-groene gestreepte trui efl
te jeansbroek en lichte sporta
nen. Getuigen wordt gevraag**
met de Maastrichtse gemeen»
tic in verbinding te stellen.

Steekpartij
Maastricht

MAASTRICHT- Bij een vecht!
op de Markt in Maastricht, di*
de Boschstraat, is gisteravond
21 uur een nog onbekende ma*1een mes neergestoken. Hij liep)
bij een diepe wond op in zijn »
man werd per ambulance na^Academisch Ziekenhuis vervo*

Grimeur
SITTARD - Bij het verhaal ov»?
mevr Sasja Jans, in onze carna
bijlage van afgelopen zaterd»
een vergissing gemaakt. Op *het verhaal geplaatstefoto staa1

Sasja Jans, maar een van haaf
sisten.

Gestolen
Mercedes

aangeboden
Van onze correspondent

LANAKEN - Een MercedJ280LS, met een waardevan "geveer 90.000 gulden, die döj
enkele Belgen aan een garas
houder in het grensdofPJ
Veldwezelt te koop werd a*Jgeboden, bleek korte tyd &
der in Maastricht gestolen-
De garagehouder kreeg '*mwaan toen hij de loshang*?l^
bedrading zag en daarop ze' p
.de koop niet doorkon gaan _.
Belgen probeerden de g3**3^
houder toen over te halen .*

de Mercedes voorlopig in %
garage te stallen. Bij die onf*
handelingen werden ze cC ijj]
gestoord door een toevaj^
voorbij komende patrouiUe p<
de rijkswacht in Lanaken-
rijkswachters herkenden j,|
middellijk de vanuit Maast*"1.,,
als gestolen gemelde wager>
namen de drie mee. j
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Antieke KEUKENKAS-
TEN vanaf ’475-, 3-drs.
eiken kasten vanaf ’ 475-,
.oogkasten vanaf ’975-,
cylinder bureaus ’ 1375-,
slaapkamers vanaf ’ 1275,-.
Souren (witte boerderij bij
Makro) te Nuth. Tel. 045-
-243860.
INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-drs. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
hureaus enz. Alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logenj. frmstr. 64,
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Antiekhandel SIMONS
biedt u een ruime keuze in
antieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.
Dorpstraat 45a, Nuth. Tel.
045-243437. T.o. kerk, naast
Chinees restaurant.

TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Deskundige invulling van
uw BELASTINGAANGIF-
TE, belastingadviesburo
Drs. Timmermans 045-
-752284.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen,
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.
Tössje Eijsdne en de Mook-
erhei, Lik nog Cimmer GE-
VERIK. Alle daag leavende
mèziek mit orkes ..Cruise".
Café-zaal Willem-Teil.
Lik neet te zanikke en gank
auch neet noa Danikke mèr
kóm noa GEVERIK. Alle
daag leavende mèziek mit
orkes „Cruise". Café-zaal
Willem-Teil.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328,Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Deskundige invulling van
uw BELASTINGAANGIF-
TE, belastingadviesburo
Drs. Timmermans 045-
-752284.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

Bloedheet meisje
Bel haar! 50 et/min.

06-320.322.26

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zie Rosie

50 et/min. 06-

-*320.330.70*
06-sex

50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

★★★★★★★★★★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★★★★★★★★★★★★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag
06-320.320.08

★★★★*★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

Voor echte sexcontacten
bel je de „BANALE SEX-
BOX" 06-320.325.13 - 50
c.p.m. Echt pervers, echt
banaal! Ook mannen mo-
gen bellen!.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch 06-320.320.45

Hetero 06-320.320.26
Wet-Sex 06-320.320.47

Live 06-320.320.60
Fanmail 06-320.320.48

Viditel pag. 611,
0,50 p.m.

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.
Gevr. MEISJE voor privé-
huis, zeer goede verdien-
sten, 045-425101, vragen
naar Kim.

Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

zat. van 10.00-18.00 uur
Tevens meisjes gevraagd.
Ook open op zat. en zond.

van 14-24 u.,
ma. t/m vr. 11-24 u.

Club
2000

Rijksweg Noord 22a,
Geleen

Tel. 04490-42315
Diana Escort 045-

-320905-213142
Diana Escortservice

045-215113
Gezellige dames

bezoeken u discreet!
045-311895.

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.

Nieuw privé
045-321038

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24
Live^SexiVßox

50 et/min. bel 06-

-320.325.30
S.M. Justine

Tel. 045-425101
Op zoek naar 'n lekker
GAY! Gay! Date! Live! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).
Hij sleurde mij aan mijn ha-
ren tegen de grond en
dwong mij, tot ik het lekker
vond! 06-320.325.12 - 50
et. per min. 't NYMPHO-
MAANTJE.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

Erotheater
Lekker genieten voor

maar 50 cent p.m. Bel 06-

-★ Topsex! ★

320*325*25
★ Hardsex! ★

320*325*35
★ Blacksex! *320*324*24

KATJA, Nicky en Tamara
pri\£é en escort vanaf ’ 50,-
Tel. 045-423608.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen, tel. 04490-50921. Ge-
leen.
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak snel nieuwe
vrienden! 06-320.330.21
(50 c.p.m.).
Zin in 'n wip? Bel dan snel
de TIPPELLIJN! 06-
-320.330.66 (50 c.p.m.).
Heb je al kennis gemaakt
met de KLODDERBOX? 'n
Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof!Alles
mag! 06-320.325.14; 50 et.
p.m.
Glibberen en glijden doe je
bij de GLIBBERBOX. 06-
-320.325.36, 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje? Vraag dan

Bobby of hij jullie even apart zet.
Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam
06-320.323.01

Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen maar om
sex? Bel de de JEUKBOX.
06-320.325.16, 50 et. p.m.

WWw\Razendsnel echt spannende!
sexskontakten leggen! &L

Zoveelkans~ maakte je nog nooit.
&06-320.324.90}
Ys£-_7 50cent per minuut

Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
De Box Voor Mooie Meiden & Leuke Jongens

Flirt-Box 06-320.330.01 (50 c.p.m.)
Gezellig met zn allen,flirten en...

Flirt-box 06-320.330.01
De Pretbox

Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan, hob-
by's, vrijen, avontuurtjes en
verliefd zijn. 50 et. p.m.

06
320.325.44

TELESEX, Natasja 06-
-320.320.70. 50 et. per min.

Heren v. harte welkom bij
BARBACELLA vanaf 10
u. 045-721759.
06-06-06-06-06-06-06-06- .

320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68 "320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

320.324.01...50ft
320.324.02...p0tten

320.324.03...1ive
320.324.05...1ive hot

320.325.02...heet
320.325.03...macaber

50 c.p.m. Pb 157 z'voort

Sex Hotline
06-320.320.22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

Wat ons betreft l_y\J_f\
kan je je tanden *^ "»
erin zetten... en hou 't droog.
Na 21.00uur gaan alleremmen los.

06-320.322.22
50cent per minuut '

Neem 'ns een jongen of
meisje bij de BEURTBOX.
06-320.325.34, 50 et. p.m.
Sexcontacten zonder fran-
je! Probeer 't!!!

Nieuw privé
045-321038

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Rosi, Regina,
Karin, Heike, Areane en
Matina. Ma. t/m zo. van
20.00 tot 04.00 uur, 045-
-463943, alleen 6-2-'B9 ge-
sloten,
(B)analitciten?? Je hoort
van alles op 06-32032355
voor de hele gekke SEX-
BEKENTENISSENÜ Zelf
smaak bekennen. Bel onze
tape: 010-4297085.
Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas op voor
kortsluiting. 06-32032569.
50 et. p.m.

Voor 'n goede
beurt-lijnü!

06-32032533
Sex!! Sex!! Sex!!
50 et. p.m. Pb. 208 Utrecht.

Jong, jonger,
jongst!

Callcutta
06-32032013
Lolitasex 18 jr.

50ct.p.m. Pb. 208Utrecht.
MICHÉLLE 06-320.320.76
50 et. per min.
JOLENE 06-320.320.78.
50 et. per min.
VICKY 06-320.330.90. 50
et. per min.
ELSJE 06-320.330.91. 50
et. per min.

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen
met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wanneer je

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de O-toets).

('s Nachts alleen voor volwassenen)so ct./min.
Postbus 185, R'dam

06-320.330.02

Lik!!! Lik!!! Lik!!! Mmmm...!!
06-32032511 50 c. p/m .t
STOEIPOESJE , 'n stoei-.poesje.

iNieuw! Nieuw!

Aaaahh!
06-320.321.66

"CLUB 2000: carnavals-- zondag en -maandag ge-
sloten. Dinsdag open van
11.00 tot 24.00 uur. Tel.
04490-42315.

„Zoek je 'n lekker ding?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel 06-320.320.33
(50 c.p.m.).
„Maak 'n sex-afspraak..."!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!".
Bel 06-320.320.55 (50
c.p.m.).
Voor jouw sex-vriend(in)
„ERORISCHE-Afspraken-
lijn" 06-320.325.80 (50
c.p.m.).

I ■— II 1

En als zon lekker ding
te intiem wordt, neem je toch
een lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 ct./min.

Postbus 185, R'dam.
06-320.330.03

\ Sex Society's. Jonge meisjes.06-32032121 h. vinden de spanning voelbaar; va. 7-15 en 15-231
's Nachts live sex.o6-32032121

" v.a. 23 tot 7 uur (boven 18 jaar).
De liederlijke lijn.o6-32032521
alleen voor tuig.
Let it be-zar. 06-32032421. een natte rit.. Sexschandaal.o6-32032451
in spin - de bocht gaat in.

J Live spektakel.o6-32032441, eigenlijk gaan ze te ver, maar toch, 50 cent per "
Tieners I Roiiuikeij

t Nieuw -06 - Nieuw Jaloezieën: 320.320.10 Zonneschernj
f Bel voor gratis Vrijblijvende prijsofl

"■
tienerposterkalender 1989, IVIïCel Raansteker en stickers _ "jJ; Nieuw -06 - Nieuw ZOtlWeflCj1 320.323.10 Showroom!
10 meisjes, 100 verh. p.d. "Heerlen IViditel p. 34010, 50 c.p.m. Tel.: 045-72165J
Nu wordt reinigen een kinderspel

" hogedrukremigers warm- enkoudwater /vl^^^^^^H
" stof- en waierzutflers im

" tapi|lrein«gers /M W ■ -——
" veegmachines *-^__w*W /___- _Jt_t^.
" onóenjelen'einigers ~~~^*^!__l^ fyjfaflg ' "'-':-§
" vkwnetrugingsautomaten &
" seH-service apparaten r_
" toebehoren arreogmgsnwJöeten W.a» V^ J^ri!

_■ Ollf*§ «REPARATIE V**^
<WmZT.___.T ~Ü*5 OOK IN UW DIRECTE OMGEVH*{

°^ SITTARDV ___n_Hf*_iCt
KONINC-_O-CH.S_N_r.__H 10} i\JA)\\*tWV

Reinigingssysterf
Nusterweg 90 - 6136 KV Sillard(Ind. park Noofd) - Tel 04490-19960 I

J
Bedrijfswagen nodig?

Combie nodig?

KOOP HEM BIJ
CROMBAG

Grote keuze!!! Bedrijfszeker!!!
Al ruim 25 jaar!!!

Rijksweg Zuid 240, Geleen
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10[familieKMdreuitMerkeUleek .

" De huisvrouwen van Rimburg maken zich zorgen over de uittocht van winkeliers.

" De problematiek van een Heerlense carnavalist.

" Slogan van een Heerlense malloot: don't worry, be happy.

" In Übach over Worms haakte deze hondebezitter in op de re-
cente vergiftigingen van huisdieren.

# De kleintjes vooraan in de optocht van Simpelveld.
FOTO'S: DRIEPOOT

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

Mijnstreek afgeladen met malloten

n9e.en uit Nuth op weg naar het vliegveld.

in Nuth.



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 ««AVRO Service Salon. Fami-

liemagazine. Presentatie: Catherine
Keyl en Amanda Spoel.

17.32 Chinese Chef. Culimair maga-
zine. Afl. 18: Eten op straat.

18.02 ««Ontdek je plekje. Vandaag:
Brugge.

18.12 Van huisschaker tot club-
schaker. 12-delige cursus schaken.
Presentatie: Hans Böhm. Afl. 10.

-18.32 The real ghostbusters. Teken-
filmserie. Afl.: Egon door het dolle.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Nacht-

werk.
19.00 Wordt vervolgd. Stripmagazi-

ne. Presentatie: Han Peekei.
19.25 AVRO's sportpanorama.

Rechtstreeks vanuit Almere. Presen-
tatie: Robin Albers.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 AVRO Wedden dat....? Spel-

programma. Presentatie: Jos Brink
en Myrna Goossen.

22.15 AVRO's Televizier. Actualitei-
tenmagazine. Presentatie: Ria Bre-

Mer, Karel van de Graaf, Pieter Vare-
kamp en Cees van der Wel.

22.55 Jonge mensen op het con-
certpodium. Speciaal Belcanto-pro-
gramma. Bruce Ford, tenor, Chen Qi
Lian, sopraan, Patricia Bardon, alt en
Harry Peeters, bas-bariton zingene
bekende opera-aria's. Muzikale be-
geleiding: Radio Symfonie Orkest
0.1.v. Woldemar Nielsson. Presenta-

tie: Cees van Drongelen.
23.35 European Business Weekly.

Wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen. Presen-
tatie: Leontien Ceulemans en Peter
Hobday.

00.10-00.15 Journaal

" Prunella Scales in 'Hotel op stelten. (Nederland 1 - 21.45uur)

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Vandaag: Fall

auf Fall: Recht für jeden.
10.00 Heute.
10.03 Kölner Schuil - und Veedels-
zög. Commentaar van Jan Brüggel-
mann en Dr. Gérard Schmidt. Aansl.:
Rosenmontag am Rhein, Carnavals-
optochten in Mainz, Düsseldorf en
Keulen.

12.00 Aus Mainz. Fastnacht 89: Korz,
aber Maanzerisch. Commentaar:
Günter Jung, Bernd Mühl en Hans-Ul-
rich Stelter.

13.40 Aus Düsseldorf.. Dat mer dat
noch erlawe dürfe. Commentaar:
Manfred Erdenberger en Heinz
Schweden.

15.15 Aus Köln. Wir machen Musik -
met Vill Harmonie. Commentaar: Max
Schautzer en reinold Louis.

17.15 Tagesschau.
17.25 Flug in die Holle. Serie. Afl.:

Das Ende einer Ewigkeit.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Grosstadtrevier. Serie. Afl.:
Die Geisel.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Karneval in Köln. Hoogtepun-

ten uit de zitting van het feestcommité
van het Keulse Carnaval.

22.45 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.15 Eine irre Safari. Amerikaanse

speelfilm uit 1982 van Harry Hurwitz,
met David Carradine, Stockard Chan-
ning, Christopher Lee e.a.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" David Carradine en Stockard Channing in 'Eine irre Safa-
ri. (Duitsland 1 - 23.15 uur)

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Vandaag. Fall

auf Fall - Recht für jeden!Presentatie:
Tilman Steiner.

10.00 Heute.
10.03 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Afl.: Herzstillstand. (herh.).
10.50 Bln die Falie gelockt. (herh.).
12.25 Globus - Die Welt von der wir

leben.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Warum Christen glauben. Se-

rie over religie. Afl.6: Geburt daheim.

14.15 Die Kord war zu korz. Ein Ge-
schichte aus Mainz, met Beate Hase-
nau, Hans-Karl Friedrich, Thomas
Dehn e.a. Regie: Peter Ada. (herh.).

15.45 ""Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Boomer, der Streuner. Jeugd-

serie. Afl.: Das Testament.
16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Unser Freund... das Pferd. Se-

rie over paard en mens. Afl.: Glück
muss das Pferd haben. Presentatie:
Pierre Brice'

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

17.10 ""Tele-lllustrierte. Sport, ac-
tualiteiten en amusement.

17.45 SOKO 5113. Serie. Afl.: Rache
18.20 SOKO 5113. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Sport-Reportage. WK Alpi-

ne skiën te Vail in de V.S.: slalom
voor dames, 1e en 2e afdaling. Com-
mentaarL Bernd Heller.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal.
22.10 lm Himmel ist die Holle los.

Komedie met Billie Zöckler, Ditk
Bach, Barbara Valentin e.a. Regie:
Heimer von Lützelburg.

23.35 ZDF-WM-Studio Vail. Samen-
vattingen van de WK skiën.

00.05-00.10 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie scnema exploitant

■ = zwart wit programma

" " = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1:5 26. 29 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33, 35. 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34. 43, 48. 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tëlé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

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 19 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 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV1
15.00 Home, sweet home. Australi-

sche komische serie van Michael Mil-
les. Afl.4: Gezellige zondag.

15.30 Steek-er-wat-van-op-show.
(Herh.).

16.30-17.00 Terloops, (herh).
17.30 Johan en Pierewiet. Tekenfilm-

serie naar verhalen van de Belgische
striptekenaar Peyo. Afl.B: De rattento-
venaar.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af 1.72.

(herh.).
18.05 Plons en de zilverden, (herh).
18.10 Kameleon. Doe-programma
voor kinderen. Vandaag: Poppenhui-
zen (1). Presentatie: Danny Verbiest
en Ellen Sleuwaegen.

18.35 Willem Teil. Amerikaanse-Brit-
se jeugdserie. Af1.23: Bloedbroeders.

19.10 Uitzending door derden. Licht-
punt, programma van de Vrijzinnige
Verenigingen.

19.25 Mededelingen. Programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie.

Af1.56.
20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen-

teert nieuw talent. Vandaag: lllusion,
met Fading away.

20.30 Captain James Cook. Australi-
sche serie. Afl.s.

21.20 Kijk uit! Verkeerstips.
21.25 Labyrint. 1000 jaarCatalonië
22.15 Intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.

22.30 Nieuws.
22.45 Huizen kijken. 20-delige serie

over bouwen, verbouwen en wonen.
Afl.3.

23.10-23.15 Coda. Weer alleen in mijn
nest, bek-af, van Hugo Claus.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.671.
19.23 2x7. Tv-spelletje met Mark De-

mesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Extra time.
20.30 Uitzending door derden. Pro-

gramma van de Katholieke Televisie-
en Radio-Omroep.

21.20-22.40 Parlando...ma non trop-
po. Fred Brouwers praat met de
kunstschaatser Katrien Pauwels over
muziek m.m.v. Het Nationaal Orkest
van België en jeugd en Dans 0.1.v.
Frédéric Devreese m.m.v. Jan Ver-
meulen, piano, Eric Vermeulen, piano
en Raphaëlla Smits, gitaar.

België/RTBF 1
16.00 L'écran des vacances. 16.25
Croc-note. 16.30 Monstres et merveil-
les. 16.55 Tao Tao. 17.20 De Smurfen.
17.45 Comic strip. 17.55 Téléparade.
18.00 Nouba nouba, met Hello Kitty en
Tik Tak. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse

actualiteiten. 19.24 Paardenkoersen.
19.30 Journaal. 20.00 Contacts, ver-
keerstips. 20.05 L'Écran témoin: La
rosé pourpre du Caire. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Woody Allen,
met Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny
Aiello e.a. 22.45 Laatste nieuws. 23.15-
-23.25 Tribune économique et sociale:
La FGTB.

" Fred Brouwers in 'Parlando... ma non troppo'. (België/TV 2 -
21.20 uur)

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.30 Neighbours. Australische serie.

Jim is teleurgesteld in Max en Julie
krijgt nieuwe vrienden.

15.55 Nogges. Herhaling van KRO-
fragmenten. Presentatie: Mieke La-
mers.

16.35 Poppenkraam. Kinderserie.
Afl.: Op zoek.

17.00 Er was eens... het leven. Te-
kenfilmserie over de werking van het
menselijk lichaam. Afl.: De kleine
bloedplaatjes.

17.30 Journaal.
17.44 Torn en Jerry.
18.00 Kinderkookkafé. Gast: Dick

Bruynesteyn. Presentatie: Marjolein
Macrander.

18.20 Op je ogen. Jongerenmagazi-
ne.

18.45 Pimmetje Panda. Af1.19: Loopt
het toch goed af.

19.00 Journaal.
19.18 Volmaakte vreemden. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Aandelen
kopen.

19.45 Mijn dochter en ik. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Overwerk.

20.18 Artsen in de frontlinie. Franse
tv-films over artsen die humanitaire
hulp bieden in ramp- en oorlogsge-
bieden. Afl.4: Afghanistan. De arts
Philippe belandt in de gevangenis
van Kaboel.

21.45 Hotel op stelten. Engelse co-
medy-serie. Afl.: Sex.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Japan. Afl.3: De erfenis

van de Shoguns. De lage criminaliteit
in Japan is gebaseerd op de principes
van shogun Tokugawa.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.
18.00 Eerste maan. Film over de 15

dagen durende vieringvan het Chine-
se Nieuwjaar in een klein plattelands-
dorp. Het Chinese Nieuwsjaar is een
15 dagen durend kleurig feest met
vuurwerk, dans, lampionnen, praal-
wagens enz.

18.30 Taal van alledag. Les 4. Herh.
18.45 Taal van alledag. Les 19.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT) Het jeugdjournaal.
19.25 Het waanland. Kinderprogram-

ma waarin theater en boeken centraal
staan.

19.36 Gezondheidszorg in de Derde
Wereld. Film van de stichting Memi-
sa.

19.41 Zendtijd ten behoeve van de
Pacifistisch Socialiastische Partij.
(P.S.P.).

20.00 Journaal.
20.29 Horizon, populair-wetenschap-

pelijk programma gepresenteerd door
Ingrid Drissen, Nelleke van der krogt
en Ben Kolster.

21.17 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Bericht van de Wilde Ganzen.
22.30 Journaal.
22.40 Open Universiteit. Ontgroe-

ning en vergrijzing.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

%Chen Qi Lian in 'Jonge mensen op het concertpodium. (Ne-\
derland 2 - 22.55 uur)

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal.
20.00 Start, sportprogramma, met ta-
feltennis - samenvatting Top 12; cross-
country - Cross Cup in Hannuit, atletiek
en snooker in Monaco. 22.00-22.45

Top 21, hitparade. Presentatie: Mau-
reen Dor. (herh.).

Duitsland 3 West
09.10 Sesamstrasse,
12.00 Rosenmontagszug 1989 uit
Keulen. Commentaar: Bernd Assen-
macher en Toni Geiler.

15.45 Ein Hamster im Nachthemd.
Jeugdserie. Afl.s: Vorwarts in die Ver-
gangenheit.

16.30 Registratie van het poppen-
spel. Loestije Scheffstour door het
Kölsch-Hanneschen-Theater in Keu-
len, (herh.).

18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
19.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
19.40-19.55 Raamprogramma van

de regionale studio's.
20.00 Landesspiegel. Ente Lippens,

portret van deze ex-profvoetballer.
20.30 Innenansichten. Petermann,

geh du voran!, documentaire over de
drie jaar geleden gestorven chimpan-
see Petermann uit Keulen.

21.00 Fragen Sic Frau Dr. Cora.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Kultur extra. Registratie van

het cabaret van Walter Bockmayer in
de Filmdose in keulen.

23.15 Der Mops im Windkanal. Vi-
deofilm van Thomas Uhlmann.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

19.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
19. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Bitte nicht rauchen.

18.31 Spass mit Tricks und Tips. Die
Curiosity-Show, kinderprogramma.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Documentaire. Afl.: Die Riesen
vom oberen Nil, portret van een no-
madenstam in Soedan.

20.15 High-Tech-Spielzeug mit Mus-
kelantrieb. Reportage over de
nieuwste uitvindingen op het gebied
van water-, land- en luchtvervoer.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Landunter. Das Neueste von
Südnord Geselle.

21.45 Der Elfenbeinturm. Engelse tv-
film van John Mortimer naar een ro-
man van John Fowles, metLaurence
Olivier, Roger Reed, Greta Scacchi
e.a.

23.05 Die Kirschen der Freiheit. Por-
tret van Alfred Andersch.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

" Barbara Valentin in 'lm
Himmel ist die Holle los.
(Duitsland 2-22.10 uur)

TV5
16.05 Brèves. 16.10L'Homme Au Képi
Noir. 16.30 Bonjour, Bon AppétiL 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Brèves et Météo Euro-
peene. 18.00Les Copains de la Mame.
19.30 Papier glacé. 20.00 L'Autobus du
Show-Business. 20.50 Nouveau Mon-
de. 22.00 Journal Télévisé. 22.30 Mé-
téo Europeene. 22.35 La Vie Cachée
du Golfe du Saint-Laurent. 23.30 Nord-
Sud. 00.00 Entrepreneur Ine. 00.30-
-01.00 Papier Glacé.

Radio 1 radicleder heel uur nieuws. 7.04 Hier en
nu. 7.15 HetLevende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33 Hier
en nu. 8.32 Maandagmorgen ma-
gazine. (9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverz. Hier en nu). 12.06
Boer en tuinder. 12.30 Nieuws-
overz. Hier en nu. 12.32 Over ko-
pen gesproken. 12.50 Moment.
12.56 Meded. t.b.v. Land- en Tuin-
bouw. 13.09 Hier en nu. 14.06Ve-
ronica nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20.03 Club Ve-
ronica trend. 21.02 KROs Jazz
Connection. 22.02 Op de eerste
rang. 22.50 In het teken van de re-
genboog. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVRO's nachtdienst. 6.02-7.00
Auto in! Avro aan!

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua) 9.04
TROS Gouden Uren. 11.04 Op Vol-
le Toeren. 12.04 André van Duin.
13.04TROS Aktua. 13.15Tijd voor
Tetske. 14.04 Muziek uit duizen-
den. 15.04 Met muziek het hele
land door. 16.04 Open huis ont-
moeting. 16.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 17.04 Ronduit Ra-
diokrant. 18.04 Tijdsein. 18.25Kom
er es uit. 18.50 De wolkenwagen.
19.03 Van u wil ik zingen. 19.30
Hemelsbreed. 19.45 Begrijpt u wat
u leest? 20.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De
Baas van de week. 9.04 Arbeidsvi-
taminen. 12.04 Hollands Glorie.

14.04 Toppop Radio. 16.04 Top-
poptwintig. 18.04 Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-24.00 Droomgeheimen.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (B.oONws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen: 1. Antonio Meneses, cello en
Cecile Licad, piano. 11. Consortium
Classicum 0.1.v. Pieter Klöcker.
11.50 Over muziek. 12.00 Radio
Vierklank. (13.00 Nws.) 13.30 Die
Entführung aus dem Serail, opera
van Mozart. 16.00 In antwoord op
uw schrijven - klassiek. 16.45Zin in
muziek. VARA: 17.00 VARA-klas-
siek. Werken van Franck. 18.00
Nws. 18.02 Blazers magazine.
18.30 De VARA-Matinee (1). Mar-
janne Kweksilber, sopraan en
Reinbert de Leeuw, piano. Liede-
ren. 20.00 Nws. 20.02 De VARA-
Matinee. (2). Residentie Orkest
0.1.v. Owain Arwel Hughes. M.m.v.
Sophia Larson, sopraan en Sieg-
fried Lorenz, bariton. 22.00 Jazz op
vier. 23.00-24.00 Het zout in de pap
o.a. over Annie Romein-Verschoor.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Psycholo-
gie. 10.00 Factor 5, met om 11.00
Berichten van en over ouderen.

12.00Nws. 12.05De macht van de
media 1. 13.00Nws. 13.10 Faktor
5, met om 13.10 Bericht van buiten.
15.00 Bericht uit het koninkrijk.
16.30NOS Kindermagazine. 17.00
Wat een taal. 17.30 De jaren vijftig.
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Faktor 5,
vervolg. 18.20 Uitzending van
D'66. 18.30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 De vrije ge-
dachte. 18.55 Promoprogr voor
buitenlanders. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
Het voordeel van de twijfel: De
macht en de media 2. 2.1.35-22.00
Hobbyscoop.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00

SAT 1 Bliek. 09.05 Mirten in Eu«
Deutsche Geschichte. 09.35 SufJ
ter. Afl.: Hawaii - wir kommen.
SAT 1 Bliek. 10.05 General Htf
Afl.: Urn kene Ausrede verlegen.'
Teletip Koehen. 11.00 SAT 1
11.05 Die große Liebe meines Ld
Amerikaanse speelfilm uit 1957
Leo McCarey, met Cary Grant,
rah Kerr, Richard Denning e.a.
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskof»
Programma-overzicht. 14.05 Mr
goo. Afl.: Die Schatzinsel. Deel 1.
■ Lassie. Afl.: Der Silberreiher.
Der Goldene Schuss. 15.05 &
Hospital. Afl.: Rocky Baker. 15.50
tip Koehen. 16.00 Mem Freund1
Afl.: Hilfe Ma, die Küche brennt.
Der Goldene Schuss. 16.35 Die
vón der Shiloh Ranch. Afl.: Ve
dich oft, verlobe dich selten. 17.31
1 Bliek. 17.45 Bezaubernde Jei
Afl.: Wünschen willgelernt sein.
Glücksrad. 18.15 Glücksrad.
SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter-
si.: Programma-overzicht. 19.10
Die ausserirdischen Besucher
men. Afl.: Elisabeth X 2. 20.00 S
Bliek. 20.10 Make-up und Pistole*
Schweigen. 21.05 SAT 1 Bliek.'
Der Sündenbock von Spatzenr.3
Duitse komedie uit 1958 van H
B.Fredersdorf met Hans Mosef
G4unther, Jutta Günther, Kurt
kurth, Bert Fortell, Albert Ruep
Joe Stöckel e.a. 23.00 SAT 1
23.10 News & Stories. 23.50-
Programma-overzicht.

SSVC
12.30 For Schools. Stop look listen.
Food: Crisps.

12.40 For Schools. Landmarks. Afl.:
On the water.

13.05 Children's SSVC. Tumbledown
Farm.

13.20 Charlie Chalk. De belevenissen
van een clown.

13.35 Bazaar. Met Judy Spiers en Rob
Curling.

14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie. Amanda

verandert haar mening ten opzichte
van het nieuwe spelletje in haar man-
nenverslindende carrière.

14.50 Knots Landing. Afl.: Inside in-
formation. De waarheid is dat ik zijn
zoon ben, en wel zijn enige zoon en
nu hij oud wordt wil dat hij dat ik ver-
ander.

15.40 Children's SSVC. Allsorts.
16.00 The Real Ghostbusters. Serie.
16.20 The Snorks. The Snorkness

Monster.
16.35 Knightmare. Jongelui nemen

het op tegen de electronische Dun-
geon.

17.05 Grange Hill. Tegs heeft proble-
men met zijn socialewerkeren Danny
heeft problemen met Mr. Bronson.

17.30 Blockbusters. Gepresenteerd
door Bob Holness.

17.55 The Chart Show. Non-stop vi-
deoclips uit de top tien..

18.45 News and Weather.
19.00 Strike it Lucky. Michael Barry-

more presenteert deze populaire
quiz, die moderne technology koppelt
aan amusement.

19.25 Coronation Street. Brian en
Gail worden door Ivy onder druk ge-
zet..

19.50 Dallas. Afl.: Call of the wild. JR
wordt halsoverkop verliefd 'op de
vrouw van zijn dromen wanneer hij
met Bobby en hun zonen op jacht
gaat.

20.35 Supersense. Afl.: Seeing Sen-

se: Hoe zien andere dieren de w
Waarom kan een houtsnip vo
om zich heen kijken.

21.05 Boon. Afl.: Banbury Blue
plan van Harry om op gezette tij<
de Plaza-Suite een thee-dansi
houden bezorgt hem een dus
probleem dat alleenken hem ka
den.

22.00 News and Weather.
22.30 World in Action. Reporta
22.55-23.35 Erasure: The innoc

Live. Kijkje achter de schermf
live optreden van de band tijder
kerstournee.

satellie
RTL Flus

06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (Herh.).
10.00 California clan. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie, (herh.).
11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel

im Abgrund (6).
11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. (Herh.).
12.30 Klassik zu Mittag m.m.v. het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask,
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Die
Rache des Finanzministers.

13.20 Ein Schicksahljahr. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Der Kaffeeklatsch.

14.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Mann. Amerikaanse serie. (herh.).

15.00 Heimatmelodie. (herh.).
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Af1.681.
16.55 RTL Aktuell.
17.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Dunkle Wolken.
17.25 «Flash Gordon. Arrierikaanse

serie. Afl.: Der menschliche Köder.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Glückssache.
18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.:
Kampf der Ausserirdischen (1).

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Eis am Stiel. Beste Freundin,

Israëlische speelfilm uit 1979 van
Boaz Davidson, met Jesse Katzur,
Zachi Noy, Jonathan Segal e.a.

21.50 RTL-Spiel.
22.00 RTL Aktuel.
22.25 Mannermagazin 'M.
23.00 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.25 Twilight Zone. Fantastische

verhalen. Afl.: Der Schattenman/Der
liebe Onkel Teufel/Die Jagd beginnt.

I00.15-00.20 Betthupferl.

3 SAT
09.35Luzemer Fafinacht. 10.00
Last ladt ein. 11.30 Stimmungsb
aus der Luzerner Altstadt. 12.
ter's Pop Show. 14.15 übertragL
groSen Fasnachtsumzug. 15.1
ter's Pop Show. 17.15 Heute Al
3sat. 17.20 Mini-ZiB. Jeugdjo
17.30 Pinocchio. Afl.: Der Kan
denGespenstern. 18.00 Bilder <
terreich. 19.00 Heute. 19.22 3s
dio. 19.30 X-Large. 21.00 Ein H
Tiere. Afl.: Angst um Lilli Blue
Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit
richten. 22.00 Zeit im Bild 2.
Montagskino - Der brave
Schwejk in Prag. Tsjechsiche sf
uit 1956 van Karel Stekly, met
Hrusinsky, Svatoplek Benes, Fr
Filipovsky, Milos Nesvada e.a
3sat-Schlagzeilen.

Sky Channel
07.00 The DJ Kat Wake-Up CX
09.30 The Lucy Show.
10.00 Panel Pot Pouri.
11.30 Sky by Day.
12.30 The SuMivans.
13.00 Another World.
14.00 Eurosport. Sports progri

on Sky.
15.00 As the World Turns.
16.00 Loving.
16.30 The Young Doctors.
17.00 Countdown.
18.00 Family Affair.
18.30 Three's Company.
19.00 Eurosport. Sports prograi

on Sky.
01.30 Arts Channel.
06.30 European Business Cha

Super Channel
07.00 World news.
08.00 The Mix.
15.30 Chart Attack.
16.30 Hot Line.
18.30 Series.
20.00 Body Snatcher.
21.45 World News.
22.00 Great Railway Journey

the World.
23.00 The Discovery Zone.
00.00 The Mix.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: act.,
achtergronden, het weer, service
en muz. 8.05, 9.02,10.02,11.02en
12.02 Nws. 12.05-12.56 Middag-
magazine: in carnavalssfeer.
13.05, 14.02, 15.02 en 16.02 Nws.
17.02 Reg.weerber. 17.05 Limburg
actueel: nws. en act. 17.10 Carna-
val. 18.05-18.07 Nws.

BRT2
05.30 De gouden eeuw. (6.00,
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws. en
R.V.A.-berichten). 8.00 Nieuws.
8.12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00Nieuws. 13.10 Joeke-

i
bokssouvenir. 14.00 De ,
dag. 16.00Vooruit Achteruil .
Focus. 17.10 Hitrevue. «
Nieuws. 19.00 Zig-Zag »
Nieuws. 22.05 Maneuvers
donker. 23.30-2.00 Twee 10 1
(om 00.00 uur Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Katerfrühstück. 7.45 JjlcJ
staltungskalender. 9.05 * ,}L
listischer Musikexpress. j
12.30 Narrisch aufgeleg» *} JVeranstaltungskalender). ,^'Stimmung a gogo. 14-oiv!j|!i'"
ausser Rnd und Band mit K*-l.
listichen Reportagen. 18.J'j'
Rosenmontagsparty una
deschluss.

Luxemburg/RTL
5,30 Guten Morgen! 9.00 t f
wie kein anderer. 11.00 t'f. (/
elf. 12.00 Is jan Ding. H-S^16.00 Entenjagd. 17.00 nl,»
sikduell. 17.50 Sportshop.
RTL-Musikduell. 19.00-1.0%.!
zehn - Vierundzwanzig 22-
Traumtanzer.

WDR 4
4.05Radiowecker. 6.05-20..
ke Ton zur Narrenzeit. io_jf
und Helau. 22.30-4.05 <*>
press.

Ili
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Lijsttrekker
jü*le Wyck studeerde in 1985 af als
|n

,st aan de universiteit van Gent.
Ve et kader van zijn dienstplicht-
igu"..*g vertrok hij naar Brussel,
fl s

dr hij ministers en staatssecreta-
n^ 611 in moest wijden in de gehei-
Pist i' an e regeringscomputer
tj; (Belgian Information System
[ J le'ephone).

ler ZlJn diensttijd keerde Halewyck___ g naar Gistel, een vriendelijk
\-in

r Wat ondefinieerbaar plaatsje
on( jnet geen tienduizend inwoners
"■^nfk- 6 roo'c van Oostende. Daar
rCt m 1987 net verzekerings-

°°r van zijn vader over.
Me*L °'° -988 werd Halewyck ge-
\<t tJ?^ °m bij de gemeenteraads-
jtreL|"ezingen van 9 oktober als lijst-
Vt

r voor de CVP te fungeren.
it) e

s vader was al jarenlang ge-
CVpnteraadslid geweest voor de
1% " «Men zocht een jongen "dyna-
v0g Persoon, een nieuw gezicht
„5a

r de CVP." En, ginnegappend:
dt moest ik zijn."

Inbreken
krienH Ustus -"-wam '■*- hij mijn

uc Panckoucke, die mij zijn
H)f'Uter 'iet zijn. Hij had ook een
''ie/r-' at was aahgesloten°P het

c
,e|ijke systeem Viditel. Toen

'e„ ,J ik: ik ga ook eens iets probe-

' *egt de jurist.
V;
fege ets' was dus het inbrekenin de
%r'ngscomputer. Met de kennis
de l. aa.n in zijn diensttijd slaagde
tpo .a,ldidaat-schepen al snel in zijn
HkBen' Wat het inbreken ook
"lij L.?*'ik maakte was het feit dat
Sy st 'J het binnendringen van het
iden cm gebruik kon maken van het
die „ 'Catienummer van zijn zus,
Wf net kabinet van Martens
■^e-h- en het passeerwoord van de
ke^'e*" zelf, dat Halewyck nog
lic, e- De zus wist overigens van
8cenL.,"' e ktmt het dan ook eigenlijk
Iw ~raken van een computer noe-

' zegt de Vlaming.

die^yck vervolgt: „Ik heb het bij
16keer ge,aten-Luc heeft bij

Ötig blijkbaar goed opgelet. Hiju-mee "-*001" en vertelde me dat
i%\_ ."ij vertelde echter niet dat hij
%« e Persoonlijke post van de mi-

' Crs bekeek."

Bistel
iiit^ar schuilt de pijn. Bistel valt
JV.!. 'n twee systemen. EenWr j , systeem geeft toegang tot de
Sa_> n Van a"er'ei persagent-
W; nen een aar,tal gegevens-en van de overheid. Het twee-

de deel is echter veel interessanter:
een soort 'elektronische brieven-
bus' voor de ministers, waarin aller-
lei voor hen bestemde post terecht-
komt.

Panckoucke - hoe kan het ook an-
ders - eigenaar van een hotel-res-
taurant (Ten Putte), kon dus in alle
gemoedsrust de post van de ver-
schillende ministers bekijken, inclu-
sief die van Martens. Diens passeer-
woord moest hij wel decoderen, wat
hem enige dagen kostte. Andere
ministers maakten het de hótelier
door hun slordigheid- zij lieten hun
passeerwoorden in het systeem
'slingeren' en veranderden die ook
niet - nog makkelijker.

Dit alles leverde Panckoucke inte-
ressante lectuur op, terwijl hij ook

zelf 'post' kon Versturen. „Zo heb
ik een keer een brief van de secreta-
resse van Martens aan de premier
zelf over een afspraak met journa-
listen in Zuid-Frankrijk gelezen,"
vertelt Panckoucke

Maar niet alleen had hij inzage in de
ministeriële post, hij kon die desge-
wenst ook wijzigen. „Ik heb een
keer zelf zogenaamd een brief van
Martens aan minister Tindemans
verstuurd. Tindemans keek nooit in
zijn eigen rubriek," vertelt de Vla-
ming. „Maar die brief heb ik toch
maar op tijd uitgewist."

door

’ theo sniekers J

Veranderen
Ook kon de computerfreak eigen-
handig de passeerwoorden van de
verschillende ministers veranderen
„Dat heb ik met Tindemans ge-
daan, die daardoor niet meer bij
zijn eigen post kon komen. Bij Mar-
tens durfde ik het niet, want hij was
de enig echte gebruiker van Bistel."

„Het spel," geeft de 27-jarige Belg
aan als reden van zijn voortdurende
inbreken in de regeringscomputer.
„Je raakt eraan verslaafd. Ik had de
rest van mijn leven de post van
Martens en de zijnen kunnen bekij-
ken. Ze zouden me nooit hebben
kunnen vinden."

Dat liep duseven anders, maar daar
was Panckoucke zélf verantwoorde-
lijk voor. Hij stapte naar de krant
De Standaard en demonstreerde
daar hoe makkelijk het was in te
breken in de regeringscomputer.
„Het leek me op het eerste moment

wel leuk de voorpagina's te halen
verklaart hij zijn stap.

Verspilling
Maar ook zat hem de verspilling
dwars. Het nauwelijks gebruikte
systeem kost (naast de aanschaf-
fingsprijs van ongeveer veertig mil-
joen gulden) jaarlijkseen slordige
vijftien miljoen aan onderhoud,
software en 'beveiliging.

De Standaard publiceerde op 21 ok-
tober 1988 het verhaal van Panc-
koucke. Als bewijs voor het inbre-
ken werd de agenda van de minis-
terraad van die dag gepubliceerd,
die de hötelier de avond tevoren uit
de ministeriële post had geplukt.

„Toen ik het las raakte ik direct in
grote paniek," vertelt Halewyck.
„Ik heb meteen met Luc gebeld en
me tamelijk kwaad gemaakt."

De kwaadheid van Halewyck was
echter nog niets vergeleken bij de
briesende woede van premier Mar-
tens. De kwestie baarde nationaal
en internationaal opzien. De Belgi-
sche Eerste Minister verklaarde dat
zijn 'troetelkind' nog minder had
gekost dan de aanleg van één kilo-
meter autoweg. En diende een aan-
klacht in tegen 'onbekend' wegens
het 'schenden van het briefgeheim.

„Onzin," reageerde Panckoucke in
een telefoongesprek met de BRT.
„Als je een brief leest die geopend
op een bureau ligt, dan kun je dat
toch moeilijk schending van het
briefgeheim noemen."

Lamp
De premier stelde alles in het werk
om de krakers te achterhalen. Op
het ministerie werd nagegaan welke
identificatienummers voor Bistel in
de afgelopen tijd veel waren ge-
bruikt. Zo kwam de verdenking al
snel op enige kabinetsmedewerkers
van Martens en met name de zus
van Bart Halewyck te liggen. „Ik
was ook al gebeld door verschillen-
de personen of ik er iets mee te ma-
ken had," meldt de kersverse sche-
pen.

Het gevaar van ontslag dat de me-
dewerkers van Martens bedreigde,
deed Halewyck besluiten 'in de
vriendenkring van Martens' op te
biechten. Hij deed zijn verhaal bij
de nationaal-secretarisvan de CVP,
Delcroix. Deze op zijn beurt brief-
de de namen van de jeugdige zon-
daren dooraan de premier. Volgens
Panckoucke gaf Martens echter al-
leen de naam van Halewyck door
aan de Rijkswacht.

„Die had al snel in de gaten dat Ha-
lewyck niet de echte kraker kon
zijn", meldt Panckoucke. „Zijn te-
lefoonrekeningen waren veel te
laag. Via technisch onderzoek bleek

tenslotte dat alleen ik de echte kra-
ker kon zijn."

extra
Panckoucke en Halewyck nameneenkijkje achter deschermen. I n 1985 trok ik voor een

["") Akorte tijd naar Brussel
.' was er werkzaam op het
föbinet van de Eerste
fnister. Mijn taak bestondïn om verschillende
i'nisters en
vatssecraterissen een♦sisopleiding informaticatee te geven. Misschien ligt|ar de basis voor mijn
Phtieke interesse, want het« mij de mogelijkheid om
Ven' achter de schermen teIJken..." Die laatste
oorden, neergeschreven in
£ verkiezingsfolder van
F'stelijke Volks Partij
y?) in het Belgische
|iaatsj e Gistel uit augustus
P», vatte Bart Halewyck
f' erg letterlijk op. Vrijwel
gelijkertijd slaagde de
nepjonge lijsttrekker van de
Os*;

er'n 0P '3as's van e m
"5 in zijn diensttijd
pgedane kennis door te

£'ngen in de Belgische
pgeringscomputer Bistel, het
J°etelkind' van premier
Prtens... Die mèt, alewyck op de voorpagina-an de verkiezingsfolder de«woners van Gistel, Moere,?naaskerke en Zevekotefch-t in het gelaat keek.

i^et was een Uylenspiegelstreek,
L na(*erhand grotere proporties
ï ,nam dan ik had verwacht," zegt
Wr yck (26)> gezeten achter ziJnf eau i n Gistel. „In het begin wa-"JL er ëeen motieven om in te bre-. "i de computer, het was ge-
f"°n het spel zelf. Al moet ik er
-, maan toevoegen dat ik het toen al
f " n?er vond dat het systeem zo,^'g wordt gebruikt. Het is een
_eld "^°°' systeem en osi erê vee'
(

jJ ens het gesprek geniet de jonge
pü|. Pen. belast met sport, jeugden
de hUUr z'cht- en hoorbaar na van
PolV a^a're' *-*'e hem nochtans_ ,ek danig in het nauw bracht.
ge ar"aast hangt hem ook nu nog
fcwa e''J'ce vervolging als een
'hoofa^ Van Damocles boven het
J)e. ’*" alhoewel inmiddels - naar

Scnijnt - aan een stevig touw.

" Bart Halewyck (links) en Luc Panckoucke, zichtbaar nagenietend
van hun 'Uylenspiegelstreek'. De pc is overigens van Panckoucke,
die hem in bruikleen heeft van het dagblad De Standaard, nadat zijn
eigen computer door de Belgische justitie in beslag werd genomen.

Foto: PETER DEJONG

# De 'kraker en
zijn slachtoffer'
(Halewyck en
Martens), grapte
een Belgische
krant over de ver-
kiezingsfolder
van de CVP in het
Belgische Gistel.

Verhoor
Op vrijdag 4 november werd het
Gistelse duo vriendelijk 'uitgeno-
digd' binnen twee uur in Bru/sel te
verschijnen om daar door onder-
zoeksrechter Bulthé verhoord te
worden. Halewyck gingdrie uur on-
der het mes, zijn boezemvriend zes
uur. „Daar schrokken we wel van,"
zegt de hötelier. „Delcroix had ons
weliswaar verzekerd dat we niet
vervolgd zouden worden, maar het
zag er toch even naar uit dat ik het
weekeinde in de gevangenis moest
doorbrengen."

Tijdens het verhoor werd bij hem
thuis huiszoeking gedaan en zijn
complete computerapparatuur
werd in beslag genomen. Belastend
materiaal werd echter niet gevon-
den en Panckoucke zegt ook nooit
op 'staatsgeheimen' te zijn gesto-
ten.

Staartje
De hele kwestie was de beminnelij-
ke Belg wat boven het hoofd ge-

groeid, temeer daar zijn vrouw in
deze spannende tijd beviel. Voor
Halewyck kreeg de zaak als kandi-;
daat-schepen echter ook nog een
forse politieke staart.

„Ik heb er alleen maar narigheid
van gehad. Ik moest me overal ver-
antwoorden. Bij de coalitie, bij de
oppositie, overal. Als je een mis-
stap maakt proberen ze dat uit te
baten. Er staan altijd mensen klaar
om jepositie in te nemen. ledereen.
haalt wel eens een stommiteit uit,
als je de voorpagina's haalt heb je
gewoon pech. Tegen de coalitie-
partners (Socialistische Partij en li-
beralen, red.) heb ik gezegd: als ik
veroordeeld word, stap ik op. In
mijn eigen partij heb ik de Steun be-
houden' van degenen die mij als
lijsttrekker hebben genomineerd.
Zij die mijn plaats probeerden in te
nemen, heb ik de mond gesnoerd."

Halewyck vindt dat hij als jurist de
gevolgen van zijn onbezonnen daad
heeft onderschat, maar vindt dat hij
er als kandidaat-raadslid en -sche-
pen niet op aangesproken kan wor-
den. „Ik wist immers niet zeker dat
ik gekozen zou worden", zegt de
lijsttrekker van de CVP, met zes
man de grootste partij in de 21 le-
den tellende gemeenteraad.

Fatsoen
De oppositie denkt daar anders
over. „Ik heb Halewyck in de eerste
raadsvergadering met het nieuwe
college in januarivan dit jaar ge-
zegd dat als hij ook maar enig poli-
tiek fatsoen in zijn lijf had, hij op
zou stappen als schepen," zegt oud-
burgemeester Maurits Swaenepoel
(64), die bij de laatste coalitievor-
ming met zijn Volksunie (VU) bui--
ten spel werd gezet.

„Hij heeft op zijn minst een laakba-
re daad gesteld die hem onbetrouw-
baar maakt," zegt de nestor van de
Gistelse gemeenteraad in café 't
Wit Paard, gezeten achter een flin-
ke pint. „Hij is niet de persoon om
het schepenambt waar te nemen.
Met 26 ben jevolwassen en zo niet,
moet je geen schepen willen wor-
den."

Waarom viel de Volksunie dit keer
bij de collegevorming eigenlijk uit
de boot? „Men had schrik voor de
kwaliteit van onze kandidaten,"
meent Swaenepoel.

„Ik heb de laag bij de grondse aan-
val van Swaenepoel maar als aan- ,
moediging beschouwd," vertelt Ha-
lewyck. Hij was op het moment van
de aanval nauwelijks één kwartier -schepen. „Ik heb niets strafbaars ;
gedaan. Mocht het toch tot een ver-
oordeling komen, treed ik af

Reacties
In het dorp varieerden de reacties ,
op de streek van het duo sterk en ;
vaak afhankelijk van de politieke
voorkeur van betrokkenen. Ook in
januari lopen de reacties sterk uit-
een. „Halewyck had het niet mogen
doen. Je moet van andermans spul-
len afblijven, ook al zit de ene CVP-
er aan materiaal van de andere,"
zegt een postbode. „Een leuk grap-
je," meent een dertiger, die vindt
dat de schepen maar weinig verwe-
ten kan worden. „Een toffe streek."
vindt een 21-jarige jongeman. Maar
wel vinden hij en zijn vriendin het
niet correct dat Halewyck schepen
is geworden en er veel te makkelijk
vanaf is gekomen. Meer jongeren
zouden er zo over denken.

In Gistel wordt alles in het politieke
getrokken, daarbuiten vindt men
het een prachtige streek, menen
Halewyck en Panckoucke. Veel 'spijtvan hun inbreken in Bistel heb-
ben ze niet. „Het is toch altijd leuk
als jeeen minister bij zijn lurven
grijpt," zegt de schepen. De hötel-
ier zegt niet nog eens in de fout te
zullen gaan. En Halewyck, na lang
denken, verlegen lachen en gekrab
over zijn kin: „In andere omstan-
digheden misschien wel. lemand in
mijn funktie kan zich dat moeilijk
veroorloven. Alhoewel, er zou juist
een spreekrecht moeten zijn on
wantoestanden aan de kaak te stel-
len. Vlamingen zijn nogal zwijg-
zaam."

Voorlopig heeft de Belgische justi-
tie nog niet tot vervolging van het
avontuurlijke duo besloten. Dat
wordt ook niet zo verwacht, omdat
het moeilijk is een aanklacht te for-
muleren; jurisprudentie en strafbe-
palingen ontbreken. Boze (Gistel-
se) tongen beweren ook dat de ene
CVP-er (Martens) de andere niet
zal vervolgen. Zakelijk heeft het
tweetal ook weinig te lijden gehad
van de kwestie. „Ik heb één opzeg-
ging gehad. Een werknemer van
Luc," meldt de verzekeringsmake-
laar.

De Belgische premier heeft in ieder
geval lering getrokken uit de affai-
re. Hij heeft Leuvense specialisten
opdracht gegeven een nieuw bevei-
ligingssysteem voor Bistel uit te
werken. Dan heeft de spiegel die de
twintigste eeuwse Uylenspiegels
hun landgenoten onbewust hebben
voorgehouden, misschien het ge- .
wenste effect gehad...
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Confrontatie
Juist die positieve momenten
legt het Video Hometrainings-
team op band vast, om deze later
samen met de ouders te bekij-
ken. „Wy confronteren hen met
leuke momenten. Zodoende le-
ren ze weer op een positieve ma-
nier naar hun jonge kind te kij-
ken. Met Video Hometraining
kan de negatieve spiraal door-
broken worden," aldus Sjef Paas,
opleider van het regionale Video
Hometrainingsteam Heuvelland.
„Eindeloos verhalen afsteken te-
gen ouders om hen duidelijk te
maken waar de schoen wringt in
de opvoeding van hun kind of
kinderen werkt vaak averechts.
Wij werken met de camera en ne-
men alleen beelden op van de
'goede' momenten dieer thuis in
een gezin plaats vinden."
De methode kreeg gestalte door-
dat de hoogleraar in de psycholo-
gie en biologie C. Trevarthen in
Edinburg en D. Stern in New
Vork een onderzoek deden naar
het contact tussen moeders en
baby's. Zij waren ook de eersten
die video-apparatuur gebruik-
ten. Het analyseren van de li-
chaamstaal tussen moeder en
baby was en is nog steeds de ba-
sis van de Video Hometraining.
Ria Aarts, directrice van Stich-
ting Orion in Weert (van oor-
prong een dagcentrum) en Har

■y Biemans, psycholoog en mo-
menteel directeur van Stichting

Promotie Intensieve Thuisbe-
handeling Nederland, zijn een
aantal jaren geleden gestart met
het analyseren van contacten
tussen ouders en kinderen van
nul tot twaalf jaar. De methode
werd verder ontwikkeld en deer-
varingen die deze mensen opde-
den werden overgedragen aan
andere instellingen.
SjefPaas maakte kennis met Vi-
deo Hometraining; het leek hem
een bruikbaar idee voor de Stich-
ting Jeugd en Gezin, waar hij
werkzaam is. „Vanuit de Stich-
ting zochten we contact met het

Groenenscheldt-instituut Maas-
tricht, een internaat. We kregen
de ruimte om aan de slag te gaan
en september 1988 zijn we met
acht trainers en trainsters in de
regio Heuvelland gestart met de
methode."

" V.1.n.r.: Theo Pustjens, JefPaas en Gerrie Meys van Video Hometraining Heuvelland.
Foto: WIDDERSHOVEN

Analyseren
Theo Pustjens, coördinator van
het trainingsteam: „Wij analyse-
ren onder andere de initiatieven
die het kind zelf in allerlei situa-
ties neemt. Kinderen doen van
alles wat welen niet mag. Geble-

ken is dat een positieve reactie
van de ouders daarop leidt tot
een positieve reactie van het
kind. Door ouders te confronte-
ren met de beelden en dus met
de positieve groei van het con-
tact met hun kind, zullen ze in-
zien dat het niet alleen negatief
reageert."
Dat wil overigens niet zeggen dat
het team geen oog heeft voor de
negatieve momenten. Pustjens
meent uit ervaring wel te mogen
zeggen dat die sterk afnemen als
de hometrainer of tramster in het
gezin komt.

„We helpen als het ware de
ouders met het herstel van de
goede contacten met hun kind,
zodat ze daarvan weer kunnen
genieten. Niet alleen ouders rea-
geren positief op Video Home-
training. Ook op scholen blijkt
de methode goed aan te slaan.
Met name dé prestaties gingen
zienderogen vooruit; het kind
kon zich beter concentreren. Als
het thuis goed gaat met ouders
en kind, komt dat het functione-
ren van het kind op school ten
goede

De trainer gaat gemiddeld één
keer per week naar het gezin. De
ene week wordt de opname ge-
maakt die de volgende week sa-
men met de ouders bekeken
wordt. Een ervaren trainer helpt
de meeste gezinnen in korte tijd.
Is er eenmaal een goede ontwik-
keling ontstaan dan worden de
bezoekjes, die ongeveer een uur
duren, door de trainer afge-
bouwd

LVR zoekt
voorzitter

HEERLEN - De stichting Lim-
burgse Vrouwenraad zoekt in
verband met het statutair aftre-
den van mevrouw J. Gielen-
Drehmanns een nieuwe voorzit-
ter. De kandidaat dient lid te zijn
van een bij de stichtingaangeslo-
ten organisatie en te beschikken
over ruime bestuurlijke ervaring
en managerskwaliteiten. Ook
dient de voorzitter affiniteit te
hebben met de ontwikkelingen
in de vrouwenbeweging. De
voorzitter moet minimaal 2 tot 3
dagdelen per week beschikbaar
zijn. Alleen onkosten worden
vergoed.
Met ingang van 1 februari ver-
huist de LVR naar de Zwart-
broekstraat 10 in Roermond. Wie
meer wil weten over de vacature
van voorzitter kan contact opne-
men met « 04750-32491.

Praten over
'alleen wonen'

HEERLEN - Het Centrum voor
Maatschappelijk Werk Heerlen-
Hoensbroek start donderdag 23
februari met een praatgroep voor
vrouwen, die derelatie met hun
partner verbroken hebben en nu
alleen wonen.

Volgens het centrum komen
vrouwen in toenemende mate al-
leen te staan en weten zij niet
goed hoe zy met denieuwe situa-
tie moeten omgaan. Problemen
als alleen wonen met de kinde-
ren, levenvan een uitkering, om-
gaan met instanties en contact
met de ex-partner dienen zich
aan. Tijdens de vijftien bijeen-
komsten kunnen de vrouwen on-
der andere praten over de the-
ma's: omgangsregeling, één-
ouderschap, relaties, uitkerin-
gen, studiemogelijkheden, om-
gangsrecht en formulieren invul-
len. De maatschappelijke werk-
sters Marianne Roeden en Els
Schenk zullen de groep begelei-
den.
De bijeenkomsten vinden plaats
aan de Valkenburgerweg 18 in
Heerlen en worden wekelijks op
donderdagmorgen van 9.30 tot
11.30 uur gehouden.
Meer informatie: Centrum voor
Maatschappelijk Werk Heerlen,
S 045-760808.

Zestien vrouwen studeren aan HTS in Heerlen

In sneltreintempo
door computerland

HEERLEN - „De meeste vrou-
wen uit onze groep zitten in de-
zelfde situatie. Dat stimuleert
enorm en zorgt voor een hechte
samenwerking. Daardoor is het
ook voor niemand van ons moei-
lijk om in een sneltreintempo
theorie en praktijk onder de knie
te krijgen," aldus Mieke de Kok
en Ans Siezenis, twee vrouwen
van de cursus 'Begeleider Per-
soonlijk Computergebruik' aan
de HTS in Heerlen. „Het is wel
een zware cursus. Je moet echt
gemotiveerd zijn, want het is
hard werken in de avonduren en
de weekeinden."

Mieke de Kok en Ans Siezenis
vertegenwoordigen de zestien
vrouwen uit geheel Limburg die

sinds september vorig jaar deel-
nemen aan deze cursus, een sa-
menwerking tussen de HTS
Heerlen en het Contactcéntrum
Onderwijs Arbeid Limburg. Vijf-
tiendames behoren tot de groep
'herintredende vrouwen'; de
jongste, een logopodiste, kwam
zo van de schoolbanken naar de
cursus. „We hebben allemaal één
doel, straks een baan vinden. De
beweegredenen van de vrouwen
om weer te gaan studeren zijn
echter heel verschillend. De een
heeft de kinderen al op een hoge-
re school en wil weer iets gaan,
de ander heeft nog kleine kinde-
ren en wil niet thuiszitten. En als
je noodgedwongen in je eigen
onderhoud moet voorzien en je
vindt geen baan, een probleem

dat wij allemaal kennen, dan
moet je wel een andere studie-
richting kiezen."

# Sommige vrouwen hadden in geen twintig jaareen studieboek gezien. Foto: DRIES LINSSEN

Energie
Voor de meeste dames viel het
niet meer om na jarenweer een
studie op te pakken. „Sommigen
hadden in geen twintig jaar een
studieboek gezien. Dan kost het
energie om in het juiste ritme te
komen. Maar dankzij onze moti-
vatie en onderlinge hulp lukt het
nu aardig. Momenteel krijgen we
vier dagen per week les,van half
tien tot vier uur. Dan moeten de
meesten nog een eind reizen,
thuis koken en deboel opruimen
en 's avonds studeren. Het is wel
zwaar, maar dank zij de uitste-

kende organisatie en prima bege-
leiding valt het allemaal mee. En
er kómen ook leuke dingen om
de hoek kijken zoals het huis-
werk. Als vroeger op de middel-
bare school de bel ging dan
maakte je dat je wegkwam. Dan
kon de leraar tenminste geen
huiswerk meer meegeven. Nu
willen wij weten, als de bel gaat,
wat ons huiswerk is."

vrouw
Therapie legt nadruk op positieve momenten

Video Hometraining herstelt
relatie ouders en kinderen

MAASTRICHT - Video Ho-
metraining of thuisbehan-
deling is een alternatief
voor behandeling buitens-
huis voor kinderen met so-
ciale ontwikkelingsproble-
men. Ouders en kinderen
die niet 'vanzelf op elkaar
afgestemd zijn, worden
thuis met video geholpen.
Opvoedingsproblemen van
ouders en psychosomati-
sche klachten bij kinderen
zijn onder andere de moei-
lijkheden waar de Video
Hometrainers en trainsters
mee te maken krijgen.

De spanning, de zorg om de
vraag: 'wat zou er toch zijn met
ons kind' en weinig nachtrust als
gevolg daarvan zorgen ervoor
dat ouders het niet meer zo zien
zitten. De schaarse positieve mo-
menten zien ze dan helemaal niet
meer. Follow-up

Jef Paas: „Na een half jaar, één
jaar, twee jaaren vijfjaar komen
de vervolg-contacten. Dit ge-
beurt om na te gaan hoe de situa-
tie zich ontwikkeld heeft. Moch-
ten er tussentijds toch weer op-
nieuw problemen ontstaan dan
kunnen de ouders altijd terecht
by de trainer. leder gezin houdt
bij voorkeur en indien mogelijk
dezelfde trainer."
Op dit moment zyn er in Neder-
land meer dan 200 Video Home-
trainers binnen allerlei instellin-
gen werkzaam. Afgelopen jaar
maakten ruim 1200 gezinnen,
waarvan een aanzienlijk gedeelte
uit de Randstad, gebruik van
deze nieuwe hulpverlenings-
vorm - die overigens gratis
wordt verleend.
Inlichtingen: Video Hometrai
ning Heuvelland, ® 043-623667.

Laklaag
Of in september opnieuw met
een cursus 'Begeleider Persoon-
lijk Computergebruik' gestart
wordt, zal volgens coördinator
Waddy Dzon afhangen van dere-
sultatenvan deze groep en of alle
vrouwen ook een baan in het be-
drijfsleven vinden. „De toela-
tingseisen voor deze zware cur-
sus zijn vrij streng. Ten eerste
moeten de vrouwen allemaal een
HBO-opleiding gehad hebben en
verder zijn de sociale vaardighe-
den en de motivatie om aan deze
cursus te beginnen heel belang-
rijk. Het gaat hier namelijk om
een stoomcursus waarbij alles op
computergebied wordt 'aange-
tipt'. De opleiding is slechts de
grondverf van het computerge-
bruik, de vrouwen zullen zelf de
laklaag moeten aanbrengen."

Paula Franssen
NIEUWENHAGEN- „Ik ben nu
drieëndertig jaar presidente van
de carnavalsvereniging de Spin-
neköpkes in Nieuwenhagen. Een
lange tyd, maar ik vind het nog
steeds geweldig en sinds de op-
richting heb ik niet één keer ver-
stek laten gaan.

Als presidente treed ik altijd op
de voorgrond, maar als jubilaris
sta ik eigenlijk helemaal niet zo
graag in het middelpunt van de
belangstelling. Ik ben trouwens
niet het enige trouwe lid van de
vereniging. Er zijn nóg twee
vrouwen, Mia van Vugt en Corrie
Bakker, die hun 33 jarig jubi-
leum vieren.

In 1956 organiseerde de Katho-
lieke Vrouwenbeweging van
Nieuwenhagen voor de eerste
keer een carnavalsavond. Die
avond was er toch één man in
ons midden. Hij presenteerde
het programma. Na afloop heb ik
gezegd: 'Dat kunnen we zelf
ook!' En zo stond ik eenjaar later
als presidente van de Spinne-
köpkes op het podium. Mis-
schien kun je dat wel een voorlo-
per van de emancipatie noemen.

Vanafdietijd heb ik ieder jaar de
organisatie van de zittingen op
me genomen. Uiteraard in raad
en daad bijgestaan door deRaad
van Elf en een Prinses. Met der-
tien vrouwen verzetten we ieder
jaarweer opnieuween grote berg
werk voor de carnaval.

Een jaar of vijftien geleden zyn
de Spinneköpkes zelfstandig ge-
worden. We functioneren niet
meer vanuit de Vrouwenbewe-
ging. Ik ben overigens wel voor-
zitter van de Vrouwenbeweging
gebleven.

Vanaf dat moment zijn we ook
gaan meedoen aan de optocht
van Nieuwenhagen. Eén jaar
hadden we de pech dat we geen

carnavalswagen konden makel
We hadden geen geld in k#
Spontaan is er door een aant£mensen geld ingezameld en 1
wagen is er toch nog net op w
gekomen.

Direkt na de carnaval begin ik'
weer met het organiseren van'
zitting van het volgende jaar.D
houdt met name in artiesten co\
tracteren. Want daar moet je t
dig bij zyn. Zeker als jevrij W
tisch wilt zijn en alleen maar&
noegen neemt met top-artiestel
Dit jaarhadden we onder andej
het 'Duo Oetgesjloape' en \
'Nachraove' op het programflf
staan. 'I
De zitting vindt ieder jaar 4.
dinsdagavond vóór de drie do*
dagen plaats en ondanks mijn j^
bileum heb ik ook nu de presef
tatie gedaan. f
Echt zenuwachtig ben ik eigej
lyk nooit. Als ik eenmaal op l*l
podium sta en het loopt go«?
dan valt alles van me af. Als |
om welke reden dan ook een st>
te valt, zorg ik dat die meteen o\
gevuld wordt. Ik heb voor zul*1
momenten altijd een aantal mol
pen achter de hand. Of een bo'
met de woorden 'storing, cv«
geduld aub'. En daarren ik d*
mee over het podium.
'
De proclamatie van de Prins*
tijdens de zitting is voor mij e*
hoogtepunt. Heel spanner"
Niemand weet wie het zal W<Jden. Alleen myn man en ik. *
een gekke bui maakt hij er sof
een grapje over en zegt teg^
nieuwsgierigen mensen: 'Vo*1
vijf gulden geef ik je één lett*
van de naam.' Maar daar traP
niemand in.

Carnavalsvereniging de Spintf
köpkes, of gewoon de rageb"
len, een vereniging waar ik tr"1,

op ben!"

" Paula Franssen, presidente van C.V. de Spinneköpkes-
Foto: FRANS RAD-j

WAO/AAW
De Stichting Driekant heeft
eveneens een cursus 'Vrouwen
in de WAO/AAW' op het pro-

gramma staan. Deze vierdaa^cursus, georganiseerd in same'
werking met het Provincie
Overleg, wordt gehouden vat» ',
tot en met 24 februari en vi*.^plaats in de lokatie aan de Kl 1'
kenberg.

Op het programma staan ond
andere: informatie over recht£.
plichten en regelingen rond 0

de arbeidsongeschiktheid; 'men met anderevrouwen nad*
ken en praten over hun specij' (
ke situatie en bekyken we*^mogelijkheden er zijn om hjjj
postitie te verbeteren. Deelna1?.
aan de cursus kost ’ 52,50 mc*.
sief maaltijden, overnachting
programma en eventueel kind
opvang.

Meer informatie over beide <^sussen: Stichting Driekant, }
stituutvoor scholing en vorm 1

in Limburg, ® 04406-15353.

Vrouwen en informatief
VALKENBURG - De informati-
ca-technologie neemt met name
in het bedrijfsleven een steeds
grotere plaats in. De toename
van de computers is daar een
voorbeeld van. Voor vrouwen is
het belangrijk om van deze ont-
wikkelingen op de hoogte te zyn.

Daarom organiseert Stichting
Driekant uit Valkenburg a/d
Geul twee oriëntatie-cursussen
voor vrouwen. De cursussen vin-
den plaats in de weekeinden 17
tot en met 19 maart en 23 tot en
met 25 juni. De kosten bedragen

’ 120,-. Korting is mogelijk, af-
hankelijk van het inkomen. Te-
vens bestaat de mogelijkheid
voor kinderopvang.

Vrouwenvakbeurs in Gouda
De 'Vereniging Vrouwen Emancipatie Stimulering Zuid-Holland' >V
ganiseert op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart de eerste Vrouwenva*
beurs. Deze beurs wordt gehouden in 'De Garenspinnerij' aan °Turfsingel in Gouda. Standhouders op de beurs zijn arbeidsbureau 'vrouwenorganisaties, overheid, bedrijfsleven, vakbeweging en Vx
vinciale ondersteuningsorganisaties. Er zijn workshops, videopj^
sentatiesen er worden ook lezingen gehouden.Op de beurs zal verd
de emancipatieprijs voor gemeenten worden uitgereikt. .
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Van Basten niet te koop' " Italiaanse club dreigt met actie

AC Milan woedend op
'ronselaar' Cruijff

'\ Van onze correspondent

2-./-OLI PICENO - AC Milan zal de Uefavragen stappen tegen
L te ondernemen, als Johan Cruijff de persoonlijke
ipjj die hij met Marco van Basten heeft, zal gebruiken om de
ioc ? vóór het beëindigen van zijn contract naar de Catalaanse
jj.jJ^stadte halen. Dit werd duidelijk rond de wedstrijd Asco-
'an t>n waai"in Milan uitgerekend door twee goals van
Ve «asten een uiterst belangrijke zege behaalde en daardoor
"ren- Voorzichtig een plaatsje (van zes naar vijf) in de Italiaanseaivisie steeg.

i< )tise] aanse C^U'D is woedend op de
>. njJ^'Praktijken van de voormalige
I est:mer 14', die in Van Basten de
i raa„ sP'ts ter wereld ziet en hem
i*eeu naar Spanje zou halen. Dit
i e Ttei^de verschenen berichten in
i|ebh aanse Pers dat Cruijff zou. e» y\ verklaard, dat Van Basten
e Oeth bij Milan. Bovendien zou de
? Joffervan het jaar(1988) Milan-:jj''**«r Berlusconi hebben ge-

lde ? zijn club - ondanks zijn nog
f lijg^halfjaar jaar lopend contract -
t e _r v°ortijdig te mogen verlaten.
j_ "^dia-magnaat en eigenaar van
''Wil.'"1 heeft in deze berichten-
-1 Qof-,- afgelopen zaterdag de vice-
Hite,, Itter van Barcelona, Gaspart,
i in vWeten absoluut niet gediend te
.a, an de interventies uit Barcelo-

Bewondering
Berlusconi's rechterhand Galliani,
die ook binnen Berlusconi's miljar-
denfirma Fininvest diens tweede
man (algemeen directeur) is, kon-
digde gisteren eventuele maatrege-
len aan. „Voor Cruijff hebben we
nog altijd een grote bewondering
als speler, maar op dit moment ge-
draagt hij zich bijzonder slecht. Hij
moet van onze spelers afblijven.
Barcelona heeft bij ons al drie
maanden geleden naar Van Basten
geïnformeerd en toen hebben wij de
club laten weten dat hij niet te koop
is," aldus Galliani.

„We hopen zelfs met hem door te
gaan wanneer zijn contract in 1990
is beëindigd. Een club kan een an-
dere vereniging benaderen om te
vragen of er over contractontbin-
ding te praten valt, maar als dat niet
zo is, dan houdt het op. Gaan ze
door met onrust stoken, danzouden
we dat eventueel ook bij Barcelona
kunnen doen. Maar het is logischer
dat we dan de internationale bond
inschakelen. Regel 12 van het Uefa-
reglement zegt, dat clubs van spe-
lers moeten afblijven die elders on-
der contract staan, als de huidige
werkgever van een speler daar niet
van is gediend."

Dreigende woorden' van Adriano
Galliani, die de sfeer binnen de club
aardig weergeven. Een interview
met Cor Coster, gisteren in de Gaz-
zetta dello Sport, vergrootte de on-
rust in het Milanese kamp nog eens.
Tegen een verslaggever van het
blad, die tijdens Ajax-Utrecht met
de manager van Van Basten en
schoonvader van Cruijff sprak, zou
de Amsterdamse voetbalmakelaar
zich hebben laten ontvallen dat de
Utrechter zich niet zo opzijn gemak
voelt in Milaan. „Mareo's grote pro-
bleem is", aldus Coster, „dat hij psy-
chologisch afhankelijk is van
Cruijff. Hij zou hem overal ter we-
reld volgen".

kloppenburg
gaat af

iVa^LEROI - Haar derde Top-
[]0ü toernooi is voor Mirjam
'Pen enDurë op een deceptieuitge-
**ï.r_' e Nederlandse tafeltennis-

ene hoopte in Charleroi te
letJ2en, dat zij als opvolgster van

nf Vriesekoop tot de betere
e *sters in Europa behoort. Maar
expiraties van de 23-jarige Lei-
'tae°v?Se werden op geen enkele
ij d bewaarheid. Gistermorgen gaf
6t> t.iStr^d °P* Gerekend was op
*-tar Plaats bij de beste zes, maarnam in Charleroi nietsvan te"
»le j:Petweede dagwerd een men-e> defensweS voor de Nederland-
s-j,, laatste een lichamelijke. Met
«e' 0 hoofdpijn, een beginnende
fiya:nsteking en algehele fysieke
et .Se stapte zij gistermorgen uit
<-0r rt617100*' dat werd gewonnen
6Hn *-"weed Jan Ove Waldner en
l otigaarse Olga Nemes.

Voetballer
Neergestoken

ELD -De 23-jarige voet-
Thomas Stickroth van

6en "esUgaclub Bayer Uerdin-
V**ht 2aterdaëin Krefeld bij een
stjg JPartij door messteken ern-
vCdSewond geraakt. De midden-
in -£r werd verscheidene keren
Han hartstreek gestoken. Hij
W/eluk dat het hart zelf niethet^geraakt. Stickroth, die aan
Uer_j.egin van het seizoen door
%tlngen werd overgenomen
?fde}i olr>burg, ligt nog wel op de
*Jite n^ *ntensive-care, maar zou
V: n levensgevaar zijn. De da-
"<JS gearresteerd.

Perspectief
Van Basten oogde tevreden na af-
loop van de wedstrijd tegen Ascoli
en zei rustig te blijven in alle opwin-
ding rond zijn persoon. „Het is in-
derdaadwaar, dat ik met Cruijffheb
gesproken, maar het is niet zo dat ik
daarna heb gezegd: ik ga weg. Ik ga
ervan uit dat ik mijn contract hij Mi-
lan uitdien. We hebben een goede
ploeg met perspectief en we zitten
nog in Europacup I. Ik voel me hier
goed. Een ander verhaal komt over
anderhalf jaar. Ik heb een fantasti-
schetijd met Cruijffgehaden heb er
wel zin in om weer met hem samen
te werken. Alleen, ik zou niet weten
wat er gebeurt als Barcelona, net als
in de zaak-Koeman, met 25 miljoen
tevoorschijn komt. Die situatie doet
zich nu echter niet voor".

Renze de Vries ook
uit sectiebestuur

ZEIST-Een dagna zijn aftreden als
voorzitter van FC Groningen heeft
Renze de Vriefe ook zijn functie als
lid van het sectiebestuur betaald
voetbal bij de KNVB ter beschik-
king gesteld. Hij is van mening, dat
de negatieve publiciteit rond de be-
lastingfraude bij de Groningse club
de voetbalbond zouden kunnen
schaden. Het sectiebestuur heeft de
terugtreding van De Vries aan-
vaard

Yvonne van Gennip verspeelt titelkans op 1500 meter

Foute wissel fataal
LAKE PLACID - In de laatste
kruising op de 1500 meter ver-
speelde Yvonne van Gennip in
Lake Placid haar kansen op de
wereldtitel. In de 'rit van de
waarheid' tegen Europees
kampioene Gunda Kleemann
ging zij recht overeind om een
botsing en diskwalificatie te
vermijden. Zij verleende de
Oostduitse op de wissel echter
onnodigvoorrang en het fatale
tijdverlies bedroeg zeker twee
seconden. De achterstand op
Connie Moser groeide tot een
onoverbrugbare anderhalve
punt, een dikkevijftien secon-
den op de afsluitende 5000 me-
ter.

„Het is voorbij. Ik had alles op de
1500 meter gezet. Had ik winst ge-
boekt op Moser, dan wist ik dat ik
op de5 kilometer desnoods door het
lint had moeten gaan." Eentonig,re-
gelmatig onderbroken door heftige,
nerveuze glimlachjes, deed Van
Gennip met tranen in de hoeken
van haar ogen haar dramatischever-
haal. „Ik moest in een fractie van
een seconde beslissen. Ik veronder-
stelde dat Kleemann voluit zou
doorgaan, maar zij viel compleet
stil. Daardoor moest ik inhouden."
De 24-jarige Haarlemse besefte in
een flits, dat de wereldtitel haar
neus definitiefvoorbijging. Met drie
Olympische gouden medailles,
maar zonder Europese- en wereld-
titel nam de sportvrouw van het jaar
(voorlopig) afscheid van de interna-

tionale schaatstoernooien
Van Gennip was in Lake Placid
dichter in de buurt van de wereld-
titel dan ooit. In de zes jaar dat ze de

krachtmeting met de wereldtop
aanging, was Karin Kania altijd een
maatje te groot. Behalve in Calgary,
maar dat bleek een incidentele, bij-
zonder lucratieve oprisping van de
Haarlemse en een zeldzame black-
'out van de DDR-vrouwen. In Lake
Placid verdedigde Kania haar titel
niet. Het Oostduitse fenomeen nam
na Calgary afscheid en de weg lag
open voor- Van Gennip, maar in
Lake Placid ging het wereldgoud
naar Connie Moser vóór haar DDR-
landgenote Gunda Kleemann. Voor
Van Gennip restte slechts het
brons.

Het overlappen van maatschappe-
lijke, commerciële en sportieve acti-
viteiten mondde uit in de oprichting
van de alternatieve kerngroep, on-
der leiding van Tjaart Kloosterboer.
De vertrouwensman bereidde haar
conditioneel prima voor op het sei-
zoen, maar faalde bij de psychologi-
sche aanpak. Van Gennip verloor

bijna de liefde voor haar sport en
plaatste na de afstandskampioen-
schappen in Heerenveen een tijd-
bom onder de alternatieve bewe-
ging met haar spontane vlucht naar
de kernploeg van Jan Wiebe Last.

" Het noodlottige moment op de 1500 meter: Yvonne van Gennip (rechts) valt 'stil' om Gundt
Kleemann voorrang te verlenen.

AZ schiet laatste Limburgse bekerhoop aan flarden
Fortuna: koude kermis
in plaats van carnaval

Van onze sportredactie

ALKMAAR - Nog voor het
Carnaval echt begon, had For-
tuna Sittard zaterdagavond af
te rekenen met een kater van
jewelste. Met 2-1 werd de laat-
ste Limburgse bekervertegen-
woordiger door AZ geëlimi-
neerd. Een pijnlijke uitsluiting
te meer daar de Sittardenaren
het verlies volledig aan zich-
zelf hadden te wijten. „Als je

zo hautain voetbalt, krijg je dat
vroeg of laat op jebrood".

Trainer Hans van Doorneveld legde
de vinger op de zere plek. Na de
vroege leiding dachtFortuna dat de
overwinning reeds in de knip zat.
De Limburgse formatie nam de po-
gingen van dethuisploeg niet srieus
meer en verzuimde zelf de riante
mogelijkheden in de aanvangsfase
te benutten om devroege leiding tot
een voor AZ ononverbrugbarevoor-
sprong uit te bouwen. In plaats van
met 0-3 aan derust te beginnen, vol-
stond de eredivisionist met de te
krappe voorsprong uit de derde mi-
nuut. Roger Reijners drukte de bal
voorbij doelman Kooistra, nadat
Nico Jalinks inzet door Kooistra

(VZ -Fortuna 2-1 (0-1). Score: 3. Reijners
)-l, 75. Cocu 1-1, 82. Verroen 2-1.
Scheidsrechter: Bulthuis. Toeschou-
wers: 3.500. Gele kaart: Groot en Grim
AZ), De Vries (Fortuna).
\ï: Kooistra, Goulooze (Verroen), Tik-
tak, Vonk, Kool (Cocu), De Visser, Op-
nof, Roos, Grim, Groot, Visser.
Fortuna: Hesp, Maessen (Griffith),
Frijns, Duut, Boessen. Jalink (Lens),
Liesdek, Reijners, Mordang, Clayton,
De Vries.

niet voldoende kon worden afge
weerd.

In de persoon van Nico Jalink ken-
de Fortuna Sittard zijn ongelukkig-
ste speler. Meteen na de hervatting
miste de rechter-aanvaller een
droomkans oog-in-oog met de AZ-
doelman. Een soortgelijke situatie
herhaalde zich tien minuten voor
tijd op een moment dat AZ via in-
valler Philip Cocu al op gelijke
hoogte was gekomen. „Ik zat niet in
de wedstrijd", bekende Nico Jalink.
„Als rechtsbuiten werd ik amper in
het betrokken. Ik kreeg voor de
pauze drie ballen en steeds als ik
balcontact had werd ik door de AZ-
aanhang uitgefloten. En op het mo-
ment datje dan zon kans krijgt, ver-
pruts je die eenvoudigweg omdat je
niet lekker speelt".

AZ kwam echter steeds beter in het
spel en had uiteindelijk in invaller
Mark Verroen de machtwinnaar.
Acht minuten voor tijd schoot hy' na
een snel uitgevoerde counter de bal
diagonaal voorbij keeper Ruud
Hesp.De nummer vier van de eredi-
visie had het onderspit gedolven te-
gen de nummer drie uit de eerste di-
visie.

" John Clayton (rugnummer 11) belaagt het Alkmaarse doel

Yvonne Senf
verovert

Europese
karate-titel

PARIJS - Bij de Europese kam-
pioenschappen karate in Parijs
heeft de Maastrichtse Yvonne Senf
een gouden medaille veroverd. Zij
won in de finale van de klasse tot 53
kilogram van de gedoodverfde favo-
riete ItaliaanseDi Cesari. De andere
Limburgse deelnemers waren even-
eens succesvol. De uit Roermond
afkomstige Armelies Bremmers,
Nederlands kampioene in de klasse
tot 60 kilogram, veroverde een zilve-
ren medaille. Door een aantal zeer
goede partijen in de voorrondes
werd zij algemeen gezien als de fa-
voriete voor de titel. Zij stuitte ech-
ter in de finale op de Francaise Del-
rithi. Bij de junioren deed de Ge-
leendenaar Roger Alken het goed.
Mede door zijn prestaties in de
teamwedstrijden sleepte het Neder-
landse juniorenteam de bronzen
medaille-in de wacht. In de indivi-
duele wedstrijden kwam Roger Al-
ken niet verder dan de kwartfinale.

Vijfmaal goud
voor Limburgse

atleten
Van onze medewerker

DEN HAAG - Limburg heeft een
fors aandeel in de medaille-oogst
voor zich opgeëist tijdens de Neder-
landse indoorkampioenschappen
atletiek in Den Haag. Negen Lim-
burgers gingen naar huis met een
medaille, van wie er vijf met goud
werden beladen. Lino Pani (Unitas)
werd kampioen polsstokhoogsprin-
gen. Hij bleefzijn naaste concurrent
Mare Kok voor door in twee pogin-
gen over 4,80 meter te komen. Kok
had drie pogingen nodig. Robert de
Wit (Unitas) won goud op de 60 me-
ter horden. Hij eindigdeexact gelijk
met Mare Kok.

Monique van der Weide (Unitas)
was succesvol bij het hoogspringen.
Haar sprong van 1,81 meter was
goed voor een zilveren medaille.
Brons was er voor Mare Borghans
(Unitas) op de 1.500 meter. Door het
zeer lage aanvangstempo, vooral
van Borghans, werd deze wedstrijd
een regelrechte aanfluiting.

De afdeling jongeng leverde de ove-
rige drie gouden medailles op voor
Limburg, te weten Marco Gielen
(AV Tegelen) op de 3.000 meter jon-
gensA, Roger Keulen (Unitas) op de
3.000 meter jongensB en Mark Wee-
maes (Kimbria) op de 60 meter jon-
gens-A. Nelemans (Unitas) behaal-
de bij de jongensA op de 3.000 me-
ter een zilveren medaille. Voor zijn
clubgenoot De Witte was er een
bronzen medaille bij het snelwande-
len.

Foto Jolunson-Delgado taboe

Het klikte niet
in San Sebastian
SAN SEBASTIAN - De toeschou-
wers bij de 'Zes Uur van Basken-
land' op de wielerbaan van San Se-
bastian hebben de Canadese atleet
Ben Johnson, die door de organisa-
toren voor de lieve duitvan veertig-
duizend gulden als de grote attrac-
tie van het evenement was binnen-
gehaald, als een held bejubeld, maar
de 'foto van het jaar' - Johnson en
Delgado samen op de plaat - ging
niet door. De komst van Johnson
naar San Sebastian was voor de
Westduitse dopingdeskundige
Manfred Donike aanleiding de in-
ternationale wielrenunie (UCI) van
zijn bezwaren tegen de stunt op de
hoogte te brengen.

De Baskische organisatoren van de
Zes Uur wezen het commentaar van
Donike van de hand, maar hielden
toch rekening met de kritiek. John-
son, tijdens de Olympische Spelen
op het gebruik van anabolica be-
trapt, werd zorgvuldig uit de buurt
gehouden van Tourwinnaar Pedro
Delgado, die afgelopen zomer door
de vingers van de dopingspeurders
glipte dankzij het door de UCI nog
niet verboden camouflagemiddel
probenecide. Johnson schudde wel
bijna alle andere aanwezige renners
de hand en beperkte zich verder tot
het uitdelen van handtekeningen.
De wielerwedstrijd leverde een
overwinning op voor de zesdaagse-
renners Clark en Doyle.

Schaatser op doping betrapt

Jos Pronk: 'Ik heb
alleen gegorgeld'
Van onze sk ortredactie

AMSTERDAM - DeKoninklijke
Nederlandse Schaatsenrijders
Bond (KNSB) heeft marathon-
schaatser JosPronk voor vijftien
maanden geschorst wegens het
gebuik van verboden stimule-
rende middelen. Pronk werd op
14 januari bij de strijd om de na-
tionale marathontitel op kunstijs
in Assen gecontroleerd op het
gebruik van verboden middelen.

In zijn urinemonster werd een te
hoge concentratie efedrine aan-
getroffen. Ook de contra-experti-
se, die vorige week in Utrecht
werd uitgevoerd, leverde een po-
sitieve uitslag op. De KNSB

heeft Pronk daarop geschorst en
hem de derde plaats die hij in de
titelstrijd behaalde, ontnomen.

Pronk was volledig van slag na
het bekend worden van de fei-
ten. „Ik schaats vijftien jaar en
heb nooit iets gebruikt. Maar uit-
gerekend voor dat nationale
kampioenschap heb ik om een
keelpijn te bestrijden wat Natter-
mann gegorgeld," aldus de 40-ja-
rige Oostgraftdijker, die sinds
1975 tot de Nederlandse top van
het marathonschaatsen behoort.
„Ik heb misschien eenzesde deel
van één flesje gebruikt en nog
niet eens doorgeslikt. Ik heb al-
leen gegorgeld."

Van Doorneveld mogelijk
opvolger Eijkenbroek

Van onze sportredactie
ALKMAAR - Scheidend AZ-
trainer Hans Eijkenbroek wordt
mogelijk opgevolgd door Hans
van Doorneveld. „Ik hoor ook
van de geruchten", reageert Van
Doorneveld, „maar tot op heden
heb ik nog geen gesprek met AZ
gehad". De kans dat de Fortuna-
coach zijn opvolger wordt, is vol-
gens Hans Eijkenbroek niet on-
waarschijnlijk. „Hij heeft in elk
geval uitgebreid aan de bestuurs-
tafel met de leiding zitten praten.
Maar dat kan ook te maken heb-
ben met het feit dat hij hier enke-
le jaren heeftgewerkt," aldus Eij-
kenbroek.

De AZ-supporters steken inmid-
dels hun voorkeur niet onder
stoelen of banken. Een handte-
keningenactie tegen het niet ver-
lengen van Eykenbroeks con-
tract leverde twaalfhonderd on-

derschriften op. De spandoeken
in de Alkmaarse Hout tydens de
bekerwedstrijd AZ-Fortuna on-
derstreepten het bevinden van
de fans nog eens duidelijk. Een
doekje voor het bloeden van Eij-
kenbroek, die ondankszijn onge-
wisse toekomst zaterdagavond
een klein feest bouwde op het
moment dat Fortuna met gebo-
gen hoofd naar carnavalvierend
Limburg vertrok.
Van Doorneveld, diezich tot nog
toe met betrekking tot zijn afzeg-
ging tegenover Heracles niet uit-
te, laat de opmerking van Hera-
clessponsor Hannink evenwel
niet zo maar aan zich voorby
gaan. „Hannink moet oppassen
dat hij geen tweede Renze de
Vries wordt", was de reactie van
Van Doorneveld op de aantijgin-
gen van Heracles' kant als zou de
Fortunacoach afspraken ge-
schonden hebben.

" Zie verder pagina 13
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eredivisie

Volendam-Feyenoord (9.000) 1-3

PSV 19 15 1 3 31 41-16
Ajax 19 13 2 4 28 43-21
Feyenoord 19 10 4 5 24 40-32
FC Twente 19 7 9 3 23 28-15
Fortuna Sittard 19 9 5 5 23 28-20
Groningen 19 8 5 6 21 36-24
Volendam 19 9 3 7 21 31-30
RodaJC 19 6 7 6 19 26-23
DenBosch 19 8 3 8 19 27-36
Haarlem 19 7 4 8 18 24-29
RKC 19 7 3 9 17 36-40
-FC Utrecht 19 6 4 9 16 27-34
Sparta 19 4 7 8 15 25-29
PEC Zwolle 19 6 3 10 15 33-41
Veendam 19 6 3 10 15 21-34
Willem II 19 3 7 9 13 27-41
MVV 19 4 5 10 13 24-38
.VW 19 19 9 11 18-32
Vrijdag 19-30 uur:
Veendam-Sparta
Zaterdag 19.30 uur:
MVV-Groningen
.VW-RKC
'Willem 11-Twente
Zondag 14.30 uur:
.Feyenoord-Haarlem
'Volendam-PSV

Bosch-Roda JC
'Ajax-PEC Zwolle
'Kottuna-Utrecht

eerste divisie

Vitesse 19 11 6 2 28 30-10
Excelsior 19 12 4 3 28 35-15
AZ 19 9 5 5 23 44-22
NAC 19 8 7 4 23 30-28
Den Haag 18 9 4 5 22 45-26
GA Eagles 19 9 4 6 22 36-22
NEC 19 8 6 5 22 38-24
Heerenveen 19 9 3 7 21 30-25
SVV 19 7 6 6 20 28-30
Graafschap 19 7 5 7 19 26-33
Cambuur 19 6 6 7 18 29-29
DS'79 19 8 2 9 18 35-35
Heracles 19 5 7 7 17 26-35
RBC 18 6 3 9 15 19-31
Eindhoven 19 6 3 10 15 26-29
Telstar 18 5 4 9 14 26-36
Helmond Sport 19 2 8 9 12 20-37
Emmen 19 5 1 13 11 22-56
■Wigeningen 19 3 4 12 10 20-42

NEC kampioen eerste periode; GA Eagles
kampioen tweede periode.

Zaterdag 19.30 uur:
AZ-Graafschap
Heerenveen-Wageningen
SW-NEC
Heracles-GA Eagles
Helmond Sport-DS '79
Eindhoven-Excelsior
Zondag 14.30uur:
RBC-NAC
Vitesse-SC Cambuur
TelstarDen Haag

scoreverloop

EREDIVISIE
Volendam-Feyenoord 1-3 (1-0) - 22. Duif
1-0, 72. Houtman 1-1. 77. Smolarek 1-2, 90.
Hofman 1-3. Scheidsrechter: Blankenstein.
KNVB-BEKER

FC Den Haag-Sparta 3-2 (3-1) - 8. Beukers
0-1,26. Danen 1-1,39.Danen 2-1,42.Otto 3-1,
74. Beukers 3-2. Scheidsrechter: Egbertzen.
Ajax-FC Utrecht 2-1 (2-0) - 16. Bergkamp
1-0, 28. Verkuijl (strafschop) 2-0, 82. Willa-
arts 2-1. Scheidsrechter: Uilenberg.
WOG-FC Groningen 0-1 (0-0>- 89.Roossien
0-1. Scheidsrechter: Reygwart.

kaarten
Gele kaarten: Gentile (Den Haag), Lems
(Den Haag), Groot (AZ), Grim (AZ), De
Vries (Fortuna Sittard), Van Loon (Volen-
dam). Metgod (Feyenoord).

buitenland

BELGIË
Club Brugge-Kortrijk 1-1
Lokeren-Club Luik 0-3
Lierse-Beveren 0-2
Standard-Cercle Brugge 1-0
Waregem-Genk 3-1
Antwerp-RWDM 0-1
KV Mechelen-Racing Mechelen 3-0
Anderlecht-Beerschot 3-3
Sint Truiden-Charleroi 0-0

Stand na 21 wedstrijden: KV Mechelen 36,
Anderlecht 34, Club Luik 29, Club Brugge
28, Antwerp 26, Sint Truiden 23, Standard
Luik 22,Kortrijk 22, Waregem 21, Charleroi
18, Beveren 17, Lokeren 17, Beerschot 17,

RWDM 15, Racing Mechelen 15, Lierse 15,
Cercle Brugge 12, Genk 11.

FRANKRIJK
Lille-Cannes 1-0
Toulon-Caen 1-0
Racing Paris-Marseille 0-2
Montpellier-Lens 2-0
Nice-Metz 1-1
Strasbourg-Laval 3-0
St Etienne-Bordeaux 1-0
Toulouse-Nantes 1-2
Auxerre-Monaco 0-0
Sochaux-Paris SG 2-1

Stand na 25 wedstrijden: Paris SG 50,
Auxerre 49, Ölympique Marseille 46, So-
chaux 45, Nantes 42, Monaco 42, Nice 40,
Lille 36, Toulon 36, Montpellier 36, Cannes
35, Metz 34, Toulouse 34, Bordeaux 30, St.
Etienne 26. Racing 25, Strasbourg 22, Caen
21, Laval 20, Lens 11.

ITALIë
Ascoli-AC Milan 0-2
Bologna-Fiorentina 1-0
Como-Cesena 0-0
Inter-Torino 2-0
Juventus-Pescara 1-1
Lecce-Atalanta 2-1
Pisa-Napoli 0-1
Roma-Verona 0-0
Sampdoria-Lazio 1-0

Stand na 16 wedstrijden: Inter 28, Napoli
25, Sampdoria 22, Atalanta 20, Juventus 19,
AC Milan 19, Roma 17, Fiorentina 16, Lazio
13, Pisa 13, Pescara 13, Verona 13, Cesena
13, Como 13, Bologna 12, Lecce 12, Torino
11, Ascoli 10.

ENGELAND
Arsenal-West Ham 2-1
AstonVUla-Sheffield W. 2-0
Charlton-Norwich 1-2
Derby-Southampton 3-1
Everton-Wimbledon 1-1
Luton-Nottingham Forest 2-3
Middlesbrough-Coventry 1-1
Newcastle-Liverpool 2-2
Queen's ParkR.-Milwall 1-2

oefenvoetbal

Leeuwarder Zwaluwen-Cambuur 0-4
SVBO-Veendam 2-1
SVV-PPSC 6-1
DS '79-RKC 0-2
Heerenveen-FC Twente 0-2
WSleen-Emmen 1-2
Excelsior-PEC Zwolle 1-3
Graafschap-Haarlem 1-1
Woensdag:
RKMSV-Helmond Sport 19.30 uur
Swift '36- RKVB 19.30 uur
Roggel-Victoria 19.30 uur

toto en lotto

Nederlandse lotto. De winnende getallen in
de Nederlandse lotto (no. 5) zijn: 12-14-23-
-27-30-40; reservegetal: 37. Deelnemers:
543.978: inleg: ’ 2.319.912.

Toto. Een juist ingevulde kolom in toto 5
ziet er als volgt uit: 2-2-1-1-1-2-1-3-2-1-3-2.
Deelnemers: 26.145; inleg: ’ 125.699; prij-
zenbedrag: ’ 59.707.

Toto-gelijk. De winnende wedstrijden in
toto-gelijk (no. 5) zijn: 5-10-18-21-22. Toege-
voegde wedstrijd: 13. Deelnemers: 2966; in-
leg: ’ 14.830; prijzenbedrag: ’ 26.677 (in-
clusiefjackpot).

Cijferspel. De uitslag van het cijferspel (no.
5) is: 959606.
Belgische lotto.De winnende getallen in de
Belgische lotto zijn: 2-11-22-32-37-41; reser-
vegetal: 17. Het 'iokernummer' is: 6804005.

Westduitse Lotto. De winnende getallen in
de Westduitse Lotto zijn: 11-19-25-27-37-43;
reservegetal: 47. De uitslag van 'Spiel 77' is:
4415148.

Korotkov slimste
op Jaap Edenbaan

AMSTERDAM -Konstantin Korot-
kov, de 'schaatsgastarbeider' uit Le-
ningrad, is op de Jaap Edenbaan
winnaar geworden van de Amstel-
bochtcup, geldend voor de KNSB-
beker. Korotkov had met nog veer-
tien anderen, bij wie JanKooyman,
Frits Schalij, Erik van den Boogert
en natuurlijk de overslijtbare Ne-

derlandse marathonkampioen
Dries van Wijhe, ongeveer dertig
ronden voor het einde een uitloop-
poging met succes afgerond en het
peloton op 400 meter gezet. In de
slotfase verraste Korotkov zyn me-
de-vluchters.

Hiermee was de strijd, voorzover
van strijd gesproken kan worden,
gestreden. De vedetten hielden het
bijna allemaal voor gezien. De
krachten werden duidelijk ge-
spaardvoor dezware 200-kilometer-
wedstrijd, die binnenkort in Canada
met de wereldtitel als inzet wordt
gereden. Alleen in de beginfase was
er even van strijd sprake, maar door
het hoge tempo was het onmogelijk
een scheuring teweeg te brengen.
Totdat een aantal gretigen elkaar
vond.

Uitslag: 1.Korotkov 105ronden in 1.04.54,6;
2. Takken; 3. Van der Pauw; 4. Huitema; 5.
Grimbergen; 6. Hagen; 7. Schalij; 8. Vriend;
9. Mozin; 10. Vos. De stand: 1.Kramer 218,4
punten, 2. VanKempen 214,4, 3. Vunderink,
156,2, 4. Wedman 136,1, 5. Van der Pauw
128, 6. Kaspers 126, 7. Schalij 102, 8. Krom-
kamp en Hagen 101, 10. Ferwerda 98.

Smoke Eaters
glijdt uit

Rotterdam Turbana's-Smoke Eaters: 8-6.
(4-2; 2-1; 2-3). Tijnagel 1-0; Molenaar 2-0;
Berteling 3-0; Versteeg 3-1; Pellegrims 3-2;
Tijnagel 4-2. Berteling 5-2; Otto 6-2; Nelson
6-3. Mollen 6-4; Houben 6-5; Louwers 6-6;
Otto 7-6; Otto 8-6.

ROTTERDAM - IJshockeyclub
Smoke Eaters heeft in Rotterdam
een onverdiende nederlaag geleden
tegen Turbana's. Het spel op het ijs
was bij de Limburgers veel beter
verzorgd. De straffen die scheids-
rechter Bakker uitdeelde waren
evenwel bepalend voor de uitslag.
Smoke Eaters maakte de fout te
weinig gebruik te maken van de po-
werplay. Smoke Eaters bezet on-
danks de nederlaag de derde plaats
óp de ranglijst.

In de play-offs van de ijshockey-
competitie heeft Nijmegen Amster-
dam met 5-4 (2-1, 2-3, 1-0) verslagen.
Scheidsrechter Engelsman floot
voor 300 toeschouwers en gaf Am-
sterdam 10 strafminuten, Nijmegen
17. Vos (Nijmegen) werd topscorer
met twee treffers. Heerenveen klop-
te Amsterdam met 10-0.

Stand: Rotterdam 8-17 Nijmegen
8-14 Geleen 8-13 Heerenveen 8-12
Tilburg 8-11 Amsterdam 8-0.

Joesoepov benut
bedenktijd goed
QUEBEC - De Rus Artur Joesoe-
pov heeft in Quebec de tweekamp
uit de kwartfinales van het toernooi
om het wereldkampioenschap scha-
ken gewonnen. Hij versloeg zijn Ca-
nadese tegenstander Keven Sprag-
gett in de eerste partij met verkorte
bedenktijd. Die 'zelfmoordpartij'
was noodzakelijk geworden omdat
dereguliere tweekamp van zes par-
tijen onbeslist was geëindigd en de
twee ontmoetingen in de verlenging
ook geen beslissing hadden opgele-
verd.

Strijdlust
Haar inzet en strijdlust werd be-
loond met de tweede plaats in het
klassement achter Moser. Een kans-
rijke positie gezien de margevan 1,5
secondeop de 1500 meter op Connie
Moser. „Zondag moet het gebeuren.
Dat wordt mijn dag", sprak ze vol
zelfvertrouwen. De 1500 meter werd
weer eens de sleutelafstand bij de
vrouwen. Van Gennip lootte Gunda
Kleemann, de Europese kampioene
die door een forse griepaanval in het
begin van de week op de langere af-
standen de kracht miste om haar op
de sprint opgelopen achterstand te
compenseren. Kleemann opende de
1500 meter brutaal. Ze zette Van
Gennip in de openingsronden op
twintig meter, maar haar actiebleek
te berusten op een vorm van spor-
tieve zelfmoord. In de laatste om-
loop was ze niet meer vooruit te
branden.

Langszij
Yvonne van Gennip kwam in de
voorlaatste bocht langszij en ging
het rechte stuk gelijk op. Een korte
aarzeling bij de kruising werd haar
fataal. „Ik was sneller danGunda. Ik
had moeten aanzetten en voor haar
moeten kruisen. Dat durfde ik niet.
Uit angst voor diskwalificatie."
De ironie wilde dat Van Gennip vrij-
dag na de loting nachtmerries had
over een kruising. Op de 500 meter
met Hashimoto, de rappe Japanse
sprinter, die de buitenbaan geloot
had. Die wisselwerking verliep zon-
der horten en stoten. Hetvoorval op
de 1500 meter typeerde haar onze-
kerheid, dieze op de eerste dag met
haar stralende glimlach zo prachtig
maskeerde. Dat ze wel degelijk tot
een fraaie tijd in staat was geweest,
toonde haar 2.13,10 met stilstand
aan, slechts anderhalve seconde
achter de uitgeputte Kleemann. „Ik
had de mogelijkheid toe te slaan,
maar tja zulke dingen gebeuren in
de sport", reageerde ze gelaten on-
der het gebruik van een kop koffie.
De concentratie was verdwenen. De
vijf kilometer werd een verplicht
nummer. „Mijn kansen zijn foetsie.
Mijn mogelijkheden op een plaats
op het schavot? Dat interesseert mij
niet echt. Ik kwam voor de titel."

Van Gennip realiseerde zich wel dat
ook bij tijdwinst op Moser op de
1500 meter de wereldtitel niet voor
het oprapen had gelegen. „Natuur-
lijk was het nog vreselyk moeilijk
geworden,maar je weet waarvoor je
vecht."
Dat benadrukte ze op de slotaf-
stand. Om haar eigen woorden
kracht bij te zetten deed ze een po-
gingKleemann van de afstandszege
te beroven. Een machtsgreep dieop
't nippertje mislukte (derde), maar
die haar het brons opleverde en de
wetenschap dat ze bij een normaal
verloop van de 1500 meter het ge-
vecht om de wereldtitel met Moser
volledig had aangekund.

De 24-jarige Haarlemse gaat zich na
het seizoen concentreren op haar
maatschappelijke carrière. Op 1
april treedt ze in dienst by' het verze-
keringsconcern Equity and Law.
Wat ze er precies gaat doen, is nog
duister. En of er mogelijkheden zijn
op een tweede schaatsleven is nog

vager. „Mijn baan krijgt nu voor-
rang. Schaatsen komt op het tweede
plan", wist ze zondag inLake Placid
heel zeker.

Cum laude
Overigens, tegelijk met het afscheid
van Yvonne van Gennip slaagde
Frau Fuss uit Oost-Duitsland cum
laude voor haar examen als schaats-
coach. De debuterende tweede
vrouwelijke coach na Diane Holum
voerde Connie Moser en Gunda
Kleemann in de wereldtitelstrijd in
Lake Placid met straffe hand naar
goud en zilver.
In West-Berlijn had Fuss drie we-
ken geleden op de Europese titel-
strijd een winnend supertrio in
Kleemann, Moser en Börner. De
laatste stelde inLake Placid licht te-
leur met haar vijfde plaats, net als
Heike Schalling met haar achtste.
Constanze Scandolo, vorig jaar ge-
trouwd met sportrecreant Moser,
trad met haar eerste wereldtitel de-
finitief uit de schaduw van Kania,
Ehrig en Kleemann. Voor Connie
Moser, 23 jaar geleden geboren in
Weimar en al vier jaar lid van de
Oostduitse kernploeg, had de aan-
wezigheid van Kania en Ehrig een
remmende werking op haar presta-
ties. Het vertrek van beide cory-
feeën bevrijdde haar van een spor-
tief minderwaardigheidscomplex.
Die opluchting leek van korte duur,
want Gunda Kleemann aarzelde
geen seconde om zich het etiket van
voornaamste exponent van de nieu-
we senaatsgeneratie in de DDR op
te plakken. Moser werd opnieuw
naar de tweede rang verdrongen,
een plaats waarmee ze op de Euro-
pese titelstrijd in West-Berlijn nog
genoegen nam.

"De top-<t>
van het WP
op de "schaats, ij
V.ln.r. J,
Gunda .j-
Kleemann^kampioene
Connie Moii
en Yvonne?
van Genntf
E

Vluggertje van
Mark Breland

LAS VEGAS - De Amerikaan Mark
Breland heeft in Las Vegas slechts
54 seconden nodig gehad om we-
reldkampioen boksen in het welter-
gewicht volgens de versie van de
World Boxing Association (WBA) te
worden. In de strijd om de vakante'
titel versloeg Breland, die duidelijk
favoriet was (9-2), de Zuidkoreaan
Lee Seug-Soon, die na 34 seconden
al voor acht tellen naar het canvas
moest. Toen de Zuidkoreaan direct
daarna weer in moeilijkheden
kwam staakte de scheidsrechter de
ongelijke strijd. Er was toen nog
geen minuut gebokst.
In Las Vegas werd ook gestreden
om de wereldtitel in het welterge-
wicht volgens de versie van de
World Boxing Council (WBC). De
Amerikaan Marion Starling zorgde
voor een verrassing door de Engels-
man Lloyd Honeyghan te onttro-
nen.

sport

scorebord
KNVB-beker
Achtste Finales:
Ajax-FC Utrecht (8.500) 2-1
WOG-FC Groningen (4.500) 0-1
AZ-Fortuna Sittard (3.500) 2-1
Den Haag-Sparta (6.000) 3-2

Loting kwartfinales:
Feyenoord/Willem II - Vitesse
AZ - PSV/Twente
FC Groningen-Ajax
Vlissingen-FC Den Haag
De wedstrijden voor de kwartfinales zijn
op woensdag 8 maart.

Brons schrale troost voor Yvonne van Gennip

'Ik kwam voor detitel'
Vervolg van pagina 11
LAKE PLACID - Yvonne van Gennip hield in de dagen, die
aan het WK in Lake Placid voorafgingen de pers opafstand. Zij
had in het trainingskamp in Calgary bij coach Last de zin en
concentratie teruggevonden om nog eenmaal te schitteren. Het
excuus voor het verstoppertje spelen was een beginnende
voorhoofdsholte- en oorontsteking van het soort, waarvan
moeders tegen kinderen zeggen: hier heb je een dropje en het
is over. Yvonne van Gennip koesterde net als in Calgary de
eenzaamheid. Ze stond op scherp.
De barre temperaturen (rond -20)
ging ze zaterdag te lijfmet scheppen
vaseline, een angora-broek en zeem-
leren lappen. Een prima opening op
de 500 meter (zesde) met royale
winst opKleemann en geringe ach-
terstand op de koplopers werd ge-
volgd door een regelmatige 3 kilo-
meter, waarin de marge slechts wei-
nig opliep.
„De kou? Ik dacht aan Hawaii en
voelde de kou niet", lachte ze vro-
lijk. De stemming zat er goed in. Ze
babbelde als zat ze op een verjaar-
dagspartijtje van vrienden. „Ik was
niet nerveus, kon niet stuk, zat lek-
ker in mijn vel. Ik was meer dan ooit
gebrand op een goede prestatie."

NK sprint: Loef
onttroont Ykema

HEERENVEEN- ArieLoef heeft in
het weekeinde de Nederlandse
schaatstitel bij de sprinters ver-
overd. De 19-jarige Eindhovenaar
zegevierde op de afsluitende kilo-
meter in 1.16,53. Loef versloeg in
zijn rit Jan Ykema, de kampioen
van vorig jaar.
Met Loef plaatsten Ykema (tweede)
en Tjerk Terpstra (derde) zich voor

het toernooi om het wereldkam-
pioenschap sprint, dat over drie we-
ken in Heerenveen wordt gehou-
den. Als vierde man werd hiervoor
aangewezen Bauke Jonkman.
Christine Aaftink werd evenals vo-
rig jaar Nederlands sprintkampioe-
ne. Zij won drie afstanden. Alleen
op de afsluitende 1000 meter moest

--
ze Anja Bollaart voor latenf
1.25,15 tegen 1.25,25. Christinftink plaatste zich samen met
Loorbach, die tweede werdj
het toernooi om het wereli
pioenschap. De overige tweej]
landse deelneemsters voor d4
nement worden volgende weet
gewezen door de Begelef
Commissie Kernploegen.
Eindstand dames: 1. Aaftink 169.0*
ten; 2. Loorbach 171.130; 3. Bollaart 4
4. Hulzebosch 173.100;5. Keulen l7Jj
Van der Meer 175.155; 7. Hekkers m
Eindstand heren: 1. Loef 153.700 pW
Ykema 153.800;3. Terpstra 154.435;H
man 154.825; 5. Noyens 154.990; 6. V
Poel 155.975; 7. Janssen 156.800; 8.
meren 157.175;9. Van den Brink 157]
Peters 158.220; 11. Nieuwenhuizen \12. Portijk 159.765; 13. Neijman 160-1
Van der Ploeg 160.605; 15. OoA
160.760.

WK in cijfers
LAKE PLACID - De uitslag van het wereldkampioenschap schaatsen voor da"<;S,
met negenentwintig deelneemsters, is (achtereenvolgens puntentotaal, 500, 3000,
1500en 5000 meter met tussen haakjes de klasseringen op de afstanden):

1 Moser 181.390 43,33 ( 3) 4.39,56 ( 1) 2.10,91 ( 2) 7.58,30 ( 2)
2. Kleemann 182.686 44,19 (10) 4.41,72 ( 4) 2.11,16 (3) 7.58,23 ( 1
3. Van Gennip 183.035 43,59 (6) 4.42,52 (6) 2.13.10 (7) 7.59,92 3
4 Docter 184.100 44,78 (18) 4.42,29 ( 5) 2.12,55 ( 4) 8.00,75 ( 4)

5. Bomer 184.223 44,33 (13) 4.41,00 ( 3) 2.12,60 ( 5) 8.08,60 (6
6 Hashimoto 184.554 42,59 ( 1) 4.49,15 (13) 2.12,65 ( 6) 8.15,57 (10
7 Titova 185.471 44,42 (14) 4.43,59 ( 7) 2.13,46 ( 8) 8.13,00 ( 7)
8 Schalling 185.674 45,51 (20) 4.40,36 ( 2) 2.16,04 (16) 8.00,92 (5)
9 stam 186.020 43,43 ( 4) 4.49,08 (11) 2.14,34 (11) 8.16,30 (11)

10 Lapoega 186.111 44,68 (17) 4.49,14 (12) 2.10,23 ( 1) 8.18,31 (12)
11. Meijer 186.556 43,51 ( 5) 4.48,95 ( 9) 2.15,10 (13) 8.18,54 (13)
12 Rys 187.788 44,63 (16) 4.49,03 (10) 2.14,23 ( 9) 8.22,43 (14)
13 Belci 187.962 45,51 (20) 4.45,26 ( 8) 2.16,70 (18) 8.13,42 ( 9)
14' Toemanova 188.016 45,76 (24) 4.49,20 (14) 2.14,26 (10) 8.13,03 ( 8)

15 Boeatova 189.128 44,25 (11) 4.52,05 (16) 2.15,86 (15) 8.29,16 (16)
16. Moolhuizen 189.951 45.76 (24) 4.49.76 (15) 2.16.11 (17) 8.25.28 (15)

Maria Walliser
onverschrokken
naar wereldtitel

VAIL - Maria Walliser was in ijs-
koud, maar zonnig Vail iedereen
weer eens te vlug af in de afdaling
om de wereldtitel voor vrouwen.
De 25-jarige Zwitserse, die twee
jaar geleden in Crans-Montana ook
al zegevierde in deze specialiteit,
won feitelijk zoals ze wilde. Ze
stortte zich onverschrokken naar
beneden over het traject van 2591
meter en al snel bleek, dat Walliser

geen enkele moeite had met fl
dan toe beste tussentijden v^
Canadese Karen Percy. V

6(
"_

Maria Walliser, die in 1986 ejjoj
de wereldbeker bemachtigd
vooraf met haar overigens tfc
stellende landgenote Michela h
ni (slechts achtste) was be|
peld tot favoriete, kon bij een&
peratuur van twintig graden j[J
nul duidelijk het beste uit d^ten op de vers gevallen, met n
en macht geprepareerde snjj
Haar 1.46,50 betekende een gji
delde snelheid van 87,58 kiOT
per uur op een parkoers me1
verval van 667 meter. De I.
sprong van anderhalve secoii'
Percy betekent omgerekend
36 meter op de afdaling.

Uitslag afdaling vrouwen: 1. y.
1.46,50; 2. Percy 1.48,00; 3. Dedler I.*
Zurbriggen 1.48,05; 5. Kawabata l-**fGerg 1.48,38; 7.Lee 1.48,45; 8. Figini 1
9. Zeiler 1.48,60; 10. Emonetl.4B.6L.

Deuk in tennisreputatie Australië

Fluitconcert voor Cash
WENEN - De reputatie van
Australië als tennis-natie heeft
dit weekeinde een knauw gekre-
gen door de nederlaag met 0-5 in
de Davis-bekerwedstrijd tegen
Oostenrijk. Nadat Cash en Wóod-
forde zich op de eerste dag on-
voldoende hadden kunnen aan-
passen aan de trage gravelbaan,
die de Oostenrijkers in het Ween-
se Dusika-stadion haddenaange-
legd, ging zaterdag na drieen een
halfuur ook het dubbelspel ver-
loren. Thomas Muster (veertien-
de op de wereldranglijst) en Ale-
xander Antonitsch wonnen in
vijf sets: 6-3, 7-6(7-4), 3-6, 3-6, 6-2
van Cash en John Fitzgerald.
Cash was zo in zijn wiek gescho-
ten, dat hij het er op laatste dag
tegen Muster helemaal niets
meer aan deed: 6-2, 6-0, hetgeen
hem op een fluitconcert van het

uitverkochte stadion kwam te
staan.
Zes van de acht wedstrijden voor
de wereldgroep waren overigens
voor de laatste dag beslist. Boris
Becker en co leefden zich uit te-
gen Indonesië; Leconte en Noah
zetten in Tel Aviv Israël op een
achterstand van 3-0. Toen de be-
slissing was gevallen won Mans-
dorf nog van Noah.

" Eric Jelen (links) en Boris Becker leefden zich in destrijd om de Daviscup uit tegen Indo-
nesië.

Onderuit
De promotie-landen Denemar-
ken en de Sovjetunie gingen on-
deruit tegen Joegoslavië en Tsje-
choslowakye. Bij twee ontmoe-
tingen viel de beslissing op de
laatste dag. Zweden, dat zonder
Wilander en Edberg aantrad, had
het tegen Italië moeilijker dan
verwacht. Pernfors had vrijdag

al door kramp in drie sets verlo-
ren van Omar Camporese en was
zondag maar juist bij machte de
191 plaatsen onder hem op de
wereldranglijst figurerende Nar-
ducci in vier sets de baas te blij-
ven.
In Marbella bleef bij Spanje-Me-
xico het spannend tot en met de
laatste slagwisseling. De Mexi-
caan Leonardo Lavalle won zo-
wel van Jörge Arrese als van de
niet in vorm verkerende Emilio
Sanchez. Zijn teamgenoten wa-
ren echter niet in staat het beslis-
sende derde punt binnen te bren-
gen.
In de kwartfinales (7-9 april) ko-
men tegen elkaar uit: Zweden-
Oostenrijk; Joegoslavië-Spanje;
Verenigde Staten-Frankrijk;
Tsjechoslowakije-Bondsrepu-
bliek Duitsland

Limburgsetennisjeugekansloos

Van onze medewerker j
BEMMEL - Bij de nationalete'
kampioenschappen overdek'
Bemmel voor jeugd tot en nn.
jaar zijn de beide Limburgse
nemers in de eerste ronde H
schakeld. Nadine Soons uit N'J,
stadt verloor van Yvonne GrU
uit Amsterdam na een gev/O
eerste set met 4-6; 6-1; 6-1. "'
Hos uit Susteren was tegen "fWibier na twee sets (7-5; 6-3) u
schakeld.
Tijdens ditzelfde toernooi sp
de jeugdtot en met 14 jaar het
belkampioenschap. Rogier w
uit Melick en Sjeng Schalk*5'

Kinrooi werden uiteindelijk z
de. In de eerste wedstrijd vet,
de Limburgers met tweema**|,
van Matthijs Speelman en J°
Gosselink. In de strijd om dez^de en achtste plaats bleken de .
burgers met 2-6; 7-5; 6-3 de rn^;
ren over de Haarlemmer V"la° <
janovicen de Hagenaar Eric **
Jeugdkampioen in de categol"1'
en met 18 jaar werden Mirjatfl,
mans en Fernon Wibier. De r*l -,
plaatste Miijam Oremans wot* j
finale met 4-6,6-4,6-1 van Eva
linghuis. Bij de jongens w3!^slag van de finale Fernon wl

Joep Hofman 6-4, 6-4.

" AUCKLAND - De als eers^
plaatste Amerikaanse Patty ~dick schreef het tennistoerno*^,,
Auckland op haar naam. In de
versloeg zij de als zesde 8
schikte Belinda CordweW
Nieuw-Zeeland met 6-2 en o-»*

" TOKIO - De als eerste geP'^
Martina Navratilova had hj
drie sets nodig om in de ei"
van het tennistoernooi in J.
haar Amerikaanse landgeno> jlMcNeil te verslaan. De sets^
6-7 (3-7). 6-3. 7-6 (7-5).
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Joyner
NEW VORK - De Amerikaanse
atlete Jackie Joyner-Kersee, die
in Seoel Olympisch goud ver-
overde op de zevenkamp en het
verspringen, heeft bij deMillrose
Spelen in New Vork tot twee
keer toe het indoor-wereldrecord
op de 55 meter horden geëve-
naard. In de serieskwam ze al tot
7,37 seconden, de tijd die de
Oostduitse Cornelia Oschkenat

in februari 1987 liep, en deed dat
in de finale opnieuw. De Ameri-
kaanse outsider Jack Pierce ver-
raste op dit onderdeel met 7,07
zijn bekendere landgenoten Re-
naldo Nehemiah en Roger King-
dom. Wereldrecordhouder Nehe-
miah maakte een foutje op de
laatste horde en finishte net als
Kingdom in 7,10 seconden. Op
de 3000 meter zegevierde de Ma-
rokkaan Said Aouita, die zelden
in de zaal is te bewonderen, in
een verbeten eindsprint tegen de
Amerikaan Doug Padilla en de
Spanjaard José Luis Gonzalez.

De Olympische kampioen van
1984 op de 5000 meter finishte in
7.47,07, bijna acht seconden bo-
ven het verwachte wereldrecord.

Sprong van 8.23 meter een van weinige hoogtepunten

Emiel Mellaard redt
slaapverwekkend NK

I Van onze medewerker
P HAAG - Emiel Mellaard lijkt een langdurig contract te
Ipen als smaakmaker van Nederlandse kampioenschappen
r lek, dat dit jaarvrij saai en zelfs af en toe slaapverwekkend
leri- In 1987 bij de outdoor-kampioenschappen sprong hij
P ver met iets te veel rugwind. Vorig jaar in Groningen be-
"Oe hij eenzelfde afstand met een wind die wel toelaatbaar
*> zodat die prestatie als record kon worden erkend. In de
£ Haagse Houtrusthal kwam hij dit weekeinde tot een feno-
"^le afstand van 8.23 meter.

.11 s °P dit moment de beste
,f. 'S van het jaar op wereldbasis,
ia' een absoluut Nederlands
>&_<. ' want tot dusver was Frans
efT. *£et 8.06 meter de beste opaekte banen. De regerende

" Pese kampioen moest toezien
tla h rivaa* uit Spijkenisse overrtf. o meter kwam alsof het niets
[it■ 8-08, 8.02, 8.23, 7.94, 8.02, 8.00
"il iv ser*e van Mellaard waarte-i aas met zijn reeks van 7.71,
VL' 7-95, 7.84, 7.69, 7.77 mager af-
*y..
','he e wedstrijden waren er bij
L ren verder vooral op de lange
«r mers- Een zeer sportief ge-
f haakte Rob Druppers op de

800 meter. Hoewel de Utrechter
voor het eerst dit seizoen hierop uit-
kwam, nam hij direct de leiding en
trok hij de technisch perfect lopen-
de Ton Baltus naar een tijd die
slechts eenhonderdste boven de
EK-limiet lag: 1.49.01. Zelf won
Druppers zonder al te grote inspan-
ning in 1.48.66. In deze race haalde
Unitas-atleet Hugo Kusters een
bronzen medaille in 1.50.51. De Sus-
terenaar was daar erg blij mee om-
dat hij een week of zes met een
hardnekkige griep had gesukkeld.
De onverwacht uit Amerika terug-
gekeerde Hans Koeleman was er
mede voor verantwoordelijk dat de
3.000 meter spannend verliep. Zijn

steeple-collega Herman Hofstee
ging lang aan de leiding met de
Haarlemmer Paul Jaspers die ook
pas uit de States (Los Angeles) is te-
ruggekomen. Koeleman liet ze gaan
omdat hij vertrouwde op Unitas-er
Mare Borghans. Deze bleek condi-
tioneel nog te weinig inhoud te heb-
ben zodat Koeleman het gat met de
leiders zelf moest dichten. Hij pro-
beerde op 500 meter het bekende
'erop en erover', maar wist geen be-
slissende voorsprong te nemen.

Drie keer
Hofstee kwam drie keer terug en
passeerde Koeleman op het laatste
rechte eind. Hofstee bleef 0.19 se-
conde boven de EK-limiet van 8.00,
Koeleman kwam 0.79 seconden te
kort voor kwalificatie. Na Jaspers
(8.04.01) werd Borghans vierde in
8.07.96. Zondag droeg Borghans er-
toe bij dat de 1.500 meter een regel-
rechte aanfluiting werd. Wetende
dathij hoe danookkansloos was te-
gen Han Kulker zette hij het veld
een eerste kilometer van 2.41 voor
en dat was maar een seconde of zes
sneller dan C. Toonstra bij de da-
mes. Kulker nam toen over en haal-
de met een lange eindsprint de titel
binnen (tijd: 3.54.13). Borghans
(3.55.71) moest het zilver laten aan
de Utrechtse atleet André Hermsen
(3.54.65).

NK in cijfers
&>en
h "?"' 1. Cooman 7,29,2.Van Heezik 7,43,

j2oo mp 752* 4- Klissen (Kimbria) 7,53
o-j),,-"O: 1. Van Dorp 24.36, 2. Bogaards
t___ '?■" 3. Scholsberg 24,77 400 m: 1. Van
„Ï7T- 54,22, 2. Steennis 54,50, 3. De
.&Züy 55.-6 800 m: 1. Van Langen
Zn.'.l, 2 Vriesde 2.09,29, 3. Toonstra

"Jan 9 1500 "»: 1- Toonstra 4.19,22, 2.
ÖIH- ,n 4-27,30, 3. Bezemer 4.35,48 3000
ijijj' ' Van Hulst 9.07,56, 2. Freriks
,1 W 3 "3- Harms 9.23,13 hoogspringen:
jmT\r!sma *.81 ">" 2- Van der Weide 1,81

>_2 v' Heijnen 1.70 ver: 1.Hidding 6,49 m,
«It Jat* Heezik 6,42 m, 3. Wijnsma 6,38 m
,jl nan, toten: *"" Fransen 16,32 m, 2. Du-
,(<ieru, 15'90 m. 3. Speijer 14,57 m, 4. Van
.sla We'Jde 14,43 m. 60 m horden: 1. Olij-
Vser 8,11, 2. Langenhuizen 8,32, 3.
i 0niP8,33.
'Me *sjesA6aaa.^L' Huybrechtse 7,51 200 m: 1. Spe-- 11 V-5.26 400 m: 1. De Jong 57,91 800 m:i We °ngmans 2.10,10 1500 m: 1. Sleeu-
jdijt oek 4-34,93 hoogspringen: 1. Maas-
Tti»K 1,7em kogelstoten: 1. Goormach-
-1 9RV '4.80 m 60 horden: 1. Van Daalen
j

'", Verspr inKen: i. Mulder 5,97 m.. nenV 6o1Km . l* Frankevijle 6,88, 2. Van der, l ?8t 6,91, 3. Van der Vloot 6,93 200 m:
! Vin an der Klundert 21,28 2. Van der
fis,/ 0' 21,71, 3. Veurink 22,20 400 m: 1.

Ellsworth 48,00, 2. Visserman 48,24, 3.
Van der Veen 800 m: 1. Druppers
1.48,66, 2. Baltus 1.49,01,3.Kusters (Uni-
tas) 1.50,51 1500 m: 1.Kulker 3.54,13, 2.
Hermsen 3.54,65, 3. Borghans (Unitas)
3.55,71 3000 m: 1. Hofstee 8.00,19,2.Koe-
leman 8.00,79,3. Jaspers 8.04,01,4.Borg-
hans (Unitas) 8.07,96 hoogspringen: 1.
Rollenberg 2,11 m, 2.Verschoor 2,08 m,
3. Van Dorp 2,05 m Hinkstapsprong: 1.
Lueassen 15,48 m, 2. Beaart 14,69 m, 3.
Lynch 14,65 m 5000 m snelwandelen: 1.
Van Beek 21.30,80, 2. Cortenbach
21.36,85, 3. Van Andel 21.44,66 6. Van
Wakeren (Unitas) 24.43,74 60 m horden:
1. De Wit (Unitas) 8,06, 2. Kok 8,06, 3.
Visser 8,21 verspringen: 1.Mellaard 8,23
m (NR), 2. Maas 7,95 m, 3. Macnack 7,33
m Polshoog: 1. Pani (Unitas) 4,80 m, 2.
Kok 4,80 m, 3. Van de Zwart 4,70 m, 4.
Penders (Unitas) 4,60 m, 5. Keijsers (AV
Weert) 4,60 m Kogelstoten: 1. De Bruin
19,34 m, 2. Egbers 17,23 m, 3. Bakker
16,08 m.
Jongens A

60 m: 1. Weemaes (Kimbria) 7,05 200 m:
1. Bos 22,56 400 m: 1. Geysels 49,44 800
m: 1. Hoek 1.52,44 1500 m: 1. Van Dijk
4.00,60 3000 m: 1. Gielen (AV Tegelen)
8.39,36 2. Nelemans (Unitas) 8.42,20 3000
m snelwandelen: 1. Holwerda 13.31,59
3. De Witte (Unitas) 15.15,99Hoogsprin-
gen: 1. Nieuwenhuis 2,10 m Hinkstap-
sprong: 1. Van der Worp 14,12 m pols-
hoog: 1. Van Balen 4,30 m kogelstoten:
1. Van Balen 15,40 m. 60 m horden: 1.
Roosen 8,19 verspringen: 1. Van der
Worp 7,17 m

Dames
Dat Toonstra de titel bij de dames
kon grijpen met haar tijd van 4.19.22
was te danken aan een spierscheu-
ring die Elly van Hulst daags tevo-
ren opliep in de series van de 800
meter. Volgens een rapport van de
medische stafvan deKNAU was die
blessure te danken aan een falende
organisatie door de bond.

Vooral de dames-atleten kwamen
nog al eens in aanvaring met de
wedstrijdleiding. Vrijdagavond
leek het hoogspringen een regel-
recht fiasco te worden omdat de da-
mes zich moesten behelpen met een
aanloop van drie passen. De een na
de ander miste de hoogte van 1.75
meter; pas in een derde beurt wisten
Monique v.d. Weide (Unitas) en Ma-
rton Wijnsma (Olympia) een barrage
op die schamele hoogte te voorko-
men. Vervolgens nam Van derWeij-
de op 1.78 afstand door in haar eer-
ste aanloop te slagen, terwijl Wyns-
ma twee pogingen nodig had.

sport kort

" LISSABON - Bij een wed-
strijd, tellend voor het rallye-
kampioenschap van Portugal
zijn zaterdag twee doden geval-
len. Tijdens een snelheidsproef
in de buurt van Sintra raakte Ra-
miro Fernandes de controle over
zijn Lancia kwijt. Via het trottoir
vloog hij op een groep toeschou-
wers in van wie er twee om het
leven kwamen en één zwaar ge-
wond werd.

" AUCKLAND - Rob Barel
heeft zondag in Auckland de
open Nieuwzeelandse titelstrijd
op de halve triathlon gewonnen.
Barel kwam na 2,5 kilometer
zwemmen als eerste uit hetwater
en bouwde zijn voorsprong bij
het fietsen (90 km) en hardlopen
(21 km) steeds verder uit. De Ne-
derlander finishte na 4 uur en 8
minuten.

" CARACAS - De Venezolaanse

bokser Israël Contreras is de eer-
ste wereldkampioen van de on-
langs opgerichte World Boxing
Organisation in het bantamge-
wicht. Contreras sloeg de Ita-
liaan al na 37 seconden in de eer-
ste ronde knockout.

" DAYTONA - Arie Luyendijk
staat bij de 24-uursrace van Day-
tona, de eerste wedstrijd van de
IMSA-reeks, op pole position. De
Nederlandse autocoureur, die
een team vormt metGeoff Brab-
ham (Aus), Robinson (VSt) en
Roe (ler), stuurde de Nissan ver-
reweg het snelst rond. Jan Lam-
mers eindigde in de fabrieks-Ja-
guar in de afsluitende training
als tweede.

" MEXICO-STAD- Bij rellen tij-
dens de competitiewedstrijd tus-
sen America en Universidad in
Mexico-Stad zijn een voetballer
en een fotograaf gewond geraakt
door voorwerpen, die van de tri-
bunes werden gegooid.

# Laatste
meters van
de 1500
meter-race.
Op kop
kampioen
Kulker,
links
Hermsen en
geheel rechts
Mare
Borghans.

Venray en Wilhelmina verspelen punten in Brabant

Stunt Limburgia komt
hard aan in Sittard

~. Van onze medewerkers
v'a^d~L'nil»urgia 1-2 (1-2). 12.
s"Stiphout 1-0(penalty); 28.Rous-
Vhu. 1-1; 40. Van Lieshout 1-2.
we'dsrechter: Bougie. Toeschou-
SiuS: 300.
kokar,,: Goldstein 6, Pernot 7, Ja-
ö-i s 6. Van Stiphout 8, Laumen 6,
Goi fSen 7- H- Meerts 6, L. Meerts 6,
Kra

, dlt*g 6, Sangers 6 (39. Sarkol 6),UitkS 6- Totaal zonder Sarkol: 70.. bl-r6ia: Frolichs 6, Hezik 6, Tuin
8' £o£ts'er 7, Klein 7, Van Lieshout
7] *i°nand 7, Starmans 8, Meurmans
f Rousseau 6, Fijnemans 6 (Knol).

**al zonderKnol: 74.
ir.'!*)*fa behRD - Hoofdklasser Limbur-

'■'tie "aaideeen historische compe-
:V rwinning (2_l) op Sittard-; 'lo^g.'tooit was de Brunssumse
'°*le *k iri ittard *n geslaagd om de
"^u* u*-t te pakken. Limburgia
""etirV) zi Jn hoge klassering dusclan waar. Niet dat het alle-
*efs ,even mooi was wat de bezoe-

[Jr<-1. rf ten z-en» maar nuttig zeker
%j ue dreun kwam bij Sittard
V6 *an- Trainer Ber Lejeune: „We
f>aaf -de laatste tijd goed bezig-
%m J^*st in deze belangrijke wed-
\t} heeft mijn team het toch,

aanvallend, laten afweten".

Nr<_Urg*a was een stukje gemoti-
>l Jr? dan de thuisploeg. Er was
Vieninder balverlies en de indivi-
Snw 68 en net combinatiespel

eter verzorgd. Kort na het
V^ann Sittard op voorsprong.

Ilg *ein 'vergreep' zich binnen
'toetergebied aan de doorge-

broken Jan Sangers en Henk van
Stiphout benutte de toegekende
strafschop. Een vrije trap van Theo
Pernot leidde de gelijkmaker voor
Limburgia in. Met een simpele be-
weging schoof Rousseau de bal
langs keeper Goldstein. Vlak voor
het rustsignaal kopte Van Lieshout
dewinnendetreffer voor Limburgia
in de touwen.

" Een speler van Limburgia (links) probeert de bal te onder-
scheppen. Foto: PETER ROOZEN

Strafschoppen
TOP-Venray 3-2 (1-0). 44. Van Wel1-0 (strafschop); 56. Van Wel 2-0
(strafschop); 63. Spanjers 3-0; 81.Van Haren 3-1; 84. Meulendijks 3-2.
Scheidsrechter: Duys. Toeschou-wers: 600. Waarschuwingen: Jans-
sen, L. Vievermans, Lenssen (allen
Venray) en Groenendijk (TOP).
Venray: Jacobs 7, Beerkens 5 (67.
Baltissen), Janssen 6, Van Haren 7,

Lenssen 6, Poels 6 (87. Pijpers), W
Vievermans 6, J. Vievermans 6.
Meulendijks 7, L. Vievermans 6
Philipsen 5. Totaal 67 (11).

OSS - Twee strafschoppen hebben
Venray de kop gekost in het duel te-
gen TÖP. Op slagvanrust kon Naud
Janssen niets anders meer dan een
kopbal van Ruud van Lith met een
snoekduikuit het doel halen en tien
minuten na de pauze maakte Nor-
bert van Haren onnodig hands. Bei-
de malen trof Rudd van Wel van elf
meter doel. Nadat Wiehert Spanjers
met een schitterende goal een paar
minuten later voor 3-0 had gezorgd
leek de wedstrijd beslist. Het tekent
de veerkracht van Venray dat in de
slotfase nog tweemaal werd tegen-
gescoord.

Longa-Wilhelmina 2-0 (0-0). 71. De
Kok 1-0; 75. Gagüardi 2-0. Boekin-
gen: Van Dongen, Habraken, Rasen-
berg (Longa) Berns, Meusen (Wilhel-
mina). Scheidsrechter: Dettmer.
Toeschouwers: 300.
Wilhelmina: Tobben 6, Pauwels 8,
Stijnen 7, Camp 8, Berns 6, Engelen
6, M. Boelaars 7, Neppelenbroek 6,
Poldervaart 6, T. Boelaars 6, Bran-
kart 7 (30. Bruynaers). Totaal: 80 (12).

TILBURG - Wilhelmina heeft zich
na een hoopvol begin toch vergist in
Longa. Een halfuur lang hielden de
Weertenaren gelijke tred met Longa
met zelfs een scoringskans voor
Brankart. Toen diezelfde Brankart
echter met een liesblessure naar de
kant moest, verloor Wilhelmina
steeds meer greep op het duel. Lon-
ga trok met een dominanter mid-
denveld het spel naar zich toe en
Wilhelmina mocht van geluk spre-
ken dat een schotvan Habraken een
minuut voor rust rakelings over
ging.

Met beter verzorgd spel legde Lon-
ga na de pauze de basis voor de
overwinning. De Kok scoorde zeer
fraai van 25 meter afstand en vier
minuten later leverde De Rooy een
zuivere voorzet af op Gagliardi, die
ongehinderd kon inkoppen: 2-0.

sport

Kroonprins van Boebka aast op koningschap

Gataullin hogerop
'MEL - Rodion Gataullin
Mt door bij de indoor-atletiek-
npioenschappen van de Sov-Jnie zijn wereldrecord pols-
khoogspringen op te schroe-
inaar 6,02 meter laten zien als
>onprins van zijn befaamdedgenoot Sergej Boebka nu alhet koningschap te azen. Ga-
illin ging veertien dagen gele-
i inLeningrad als eerste atleetle zaal over een hoogte van zester en haalde al een kroontje

* het hoofd van Boebka. Hij
aerbrak daarmee de reeks van
recordverbeteringen van zijndgenoot, wiens beste indoor-
sstatie op 5,97 staat. Zaterdag
-gde de 23-jarige student me-ynen, vorig jaarookEuropees
npioen, er nog eens twee een-

timeter aan toe

„Rodion is iemand, die ook zes
meter kan halen", zei Boebka
twee jaar geleden toen hem werd
gevraagd of er iemand rondliep
die mogelijk zijn superioriteit
zou kunnen aantasten. Gataullin
twijfelde daar destijds zelf overi-
gens aan. „Hij is onnavolgbaar.
We gaan onze eigen weg. Ik ken
Boebka overigens niet zo goed,
we trainen nooit samen."

De zoon van een testpiloot toon-
de al snelaan dat de voorspelling
van Boebka een goede was, al
moest hij zijn landgenoot in
Seoel nog net voorrang verlenen.
Gataullin verklaarde zijn achter-
stand steeds op de psychologi-
sche barrière van de zes meter.
De oplossing voor dat probleem
vond hij onlangs in Leningrad.
„Ik had onbewust angst voor diehoogte en raakte daardoor steeds
weer geblokkeerd. Eigenlijk had

ik Seoul al over de zes meter
moeten gaan. De laatste tijd
hield ik me steeds voor dat ik af-
liep op slechts 5,85 meter. Toen
ik de hindernis eenmaal had ge-
nomen, wist ik dat het nog beter
kon."

Romario valt buiten de boot

Roda JC laatste
HANNOVER - Roda JC heeft wei-
nig plezier beleefd aan het uitstapje
naar de zaal. In het toernooi van
Hannover '96 eindigdeRoda JC met
twee nederlagen en een gelijkspel
op de laatste plaats. De Kerkraadse
eredivisionist ging in de openings-
partij tegen de Hamburger Sport
Verein (HSV) al meteen met 6-2 ten
onder. Aansluitend werd er tegen
SF Ricklingen, een Noordduitse
amateurploeg, met 2-2 gelijk ge-
speeld. Gisteren bleef Dukla Praag
de Kerkradenaren de baas met 3-0.
Toernooiwinnaarwerd overigens de
organiserende club Hannover '96.
In de finale tegen Braunschweig
scoorde de gastgever zesmaal.
Braunschweig stelde daar slechts
één treffer tegenover. In de hal
kwam het zaterdag overigens tot on-
geregeldheden. Enkele toeschou-
wers staken in de sporthal vuur-
werk af. De politie verrichte enkele
aanhoudingen.

Uitslagen groep A: Roda JC-HSV 2-6, Roda
JC-Ricklingen 2-2, Roda JC-Dukla Praag
0-3, Dukla Praag-HSV 4-1, Dukla Praag-
Ricklingen 8-1, Ricklingen-HSV 6-2. Groep
B: Hannover-Braunschweig 2-2, Aberdeen-
Velje 3-3, Hannover-Velje 2-2, Braunsch-
weig-Aberdeen 3-2, Velje-Braunschweig
4-4, Hannover-Aberdeen 4-1. Halve finales:
Braunschweig-Praag 3-1, Hannover-Rick-
lingen 6-1. Finale: Hannover-Braunschweig
6-1.

" RIO DE JANEIRO- Braziliaanse
voetbalfans zijn in opstand geko-
men tegen het besluit van de nieu-
we bondscoach Romario van PSV
niet op te nemen in zijn voorselectie
voor het wereldkampioenschap van
1990 in Italië. Romario, Olympisch
topscorer in Seoel, in oktober voor
zes miljoen dollar door PSV van
Vasco daGama gekocht, werd door
Sebastiao Lazaroni alleen genoemd
als mogelijke reserve. Braziliaanse
voetbalkenners reageerden heftig in
de media. Zij noemden Lazaroni's
motiveringen een „grap" en een
„schandaal". De PSV-er is nog
steeds een populaire figuur in het
Braziliaanse voetbal. Vooral in Rio
de Janeiro.

" EIJSDEN - Een inspiratieloos
MW kon het afgelopen zaterdag te-
gen de amateur-tweede-klasser
Eijsden maar net bolwerken. Het
won met 2-1, ondanks een groot
veldoverwicht. Trainer Frans Kör-
ver kon voor het eerst sinds lang
weer beschikken een complete se-
lectie. Eijsden nam de leiding via
Frans Janssen. Daarna tekenden
Jean Maas en Raymond van de
Boom voor de MW-treffers.

" ROERMOND - Tweedeklasser
RFC blijft ook in het seizoen 1989-
-1990 gebruik maken van de dien-
sten van John Walstock.

EK-selectie
DEN HAAG - De Atletiekunie
heeft dertien atleten aangewe-
zen voor de EK-indoor, die op
18 en 19 februari in het Haagse
Houtrust worden gehouden.

De dertien gese-
lecteerden zijn: Emiel Mel-
laard, Frans Maas en Tinneke
Hidding (allen verspringen),
Marjan Olyslager (60 meter hor-
den), Nelli Cooman (60 meter),
Rob van de Klundert (200 me-
ter), Rob Druppers en Ton Bal-
tus (800 meter), Eric de Bruin
(kogel), Herman Hofstee, Hans
Koeleman en Elly van Hulst
(3.000 meter).

hoofdklasse c
Longa-Wilhelmina '08 2-0
Sittard-Limburgia 1-2
TOP-Venray ï-2

Limburgia 14 7 4 3 18 26-19
Venray 14 6 6 2 18 21-16
TSC 13 4 8 1 16 14-11
Halsteren 14 5 5 4 15 22-18
EHC 13 5 4 4 14 14-10
Longa 13 4 6 3 14 13-10
Geldrop 14 4 6 4 14 16-18
Sittard 14 5 4 5 14 17-22
TOP 13 3 7 3 13 19-16
Vlissingen 13 3 5 5 11 25-23
DESK 13 2 7 4 11 11-16
Wilhelmina'oB 13 3 5 5 1118-26
Waubach 12 1 7 4 9 10-14
SVN 13 2 4 7 8 13-20

amateurprogramma
Programma voor
zondag 12 februari

Hoofdklasse C
TSC-TOP
Desk-Geldrop
SVN-Venray
EHC Limburgia
Halsteren-Waubach
Wlhelmina- Vlissingen
Sittard-Longa

Eerste klasse F
Meerssen-Heer
Veritas-Born
Caesar-RKONS
SCG-Panningen
Voerendaal-Volharding
Almania-Vinkenslag

Tweede klasse A
RKWL-Heerlen Sport
Hopel-MKC
Minor-Eijsden
Miranda-RKVCL
Leonidas-RKHSV
Kolonia-De Ster

Tweede klasse B
Obbicht-Sparta'lB
MVC'I9-Belfeldia
Blerick-Geleen
IVO-Tiglieja
FCV-Roermond
Helden-Venlosche Boys

Derde klasse A
Kluis-WW'2B
Rapid-RKWM
Keer-RVU
Berg'6B-Scharn
Haslou-Bunde
Lindenheuvel-Polaris

Derde klasse B ■Heksenberg-Chevre-

mont
SVK-Vaesrade
FC Gracht-Groene Ster
Treebeek-SVM
RKBSV-Weltania
Bekkerveld-Schutters-
veld

Derde klasse C
Merefeldia-Megacles
Moesel-Maasbracht
PSV'3S-Brevendia
Buchten-Susteren
Armada-EW
Crescentia-FC Oda

Derde klasse D
GFC33-RKDEV
Swift'36-Vitesse'oB
Stormvogels:2B-Venlo
Wittenhorst-Excelsior'lB
VOS-VW'O3
SC Irene-RKMSV

Vierde klasse A
SVME-Amelie
Itteren-St.-Pieter
RKASV-Caberg
Willem I-RKBFC
Standaard-Walram
Vilt-MVV'O2

Vierde klasse B
Sportclub'2s-Mheerder
Boys
Hulsberg-Vijlen
Wit Groen-GSV'2B
Banholtia-Schimmert
Nijswiller-RKUVC
Klimmania-RKMVC

Vierde klasse C
Waubachse Boys-
RKSVB
Heilust-Simpelveld
KVC Oranje-RKHBS

VCT-Nieuw Einde
Centrum Boys-Laura
Abdissenbosch-Rimburg

Vierde klasse D
Helios'23-Kaspora
KEV-Sanderbout
De Leeuw-Mariarade
FC Hoensbroek-
LHB/MC
RKDFC-Coriovallum
Langeberg-Sweikhuizer
Boys

Vierde klasse E
Walburgia-Holtum
Vesta-Roosteren
Linne-Stevensweerrt
SVE-GVCG
Urmondia-DVO
St.-Joost-Vlodrop

Vierde klasse F
RKSVO-DESM
Victoria-RKESV
RKAVC-Eindse Boys
Heel-Thorn
Leveroy-Leeuwen
SVH'39-RKVB

Vierde klasse G
Bevo-Roggel
Egchel-VCH
Heythuysen-Reuver
SVVH-Swalmen
Baarlo-RKSVN
FC Steyl'67-HBSV

Vierde klasse H
Meerlo-Geijsteren
Wanssum-Montagnards
Achates-RKDSO
Leunen-Ysselsteyn
EWC-Metenk
Hegelsom-Resia

Utrecht maakt het
Ajax makkelijk

AMSTERDAM - Half werk van
Ajax is voldoende geweest voor een
plaats in de kwartfinales van het be-
kertoernooi. Simpelweg omdat FC
Utrecht minder dan de helftvan de
mogelijkheden van Ajax heeft. Het
ligt enigszins vast in de uitslag van
2-1, maar het bleek het duidelijkst
bij de kansen die Linford en Boog-
ers,<_irde tweede helft ieder éénkeer
volkomen vrij voor Menzo, misten.

lets minder aan de oppervlakte lag
een groot aantal andere tekortko-
mingen bij Utrecht. De onmogelijk-
heid bijvoorbeeld van De -Koek,
Van der Meer en Verrips om iets bij
te dragen tot opbouw van de aanval,
de onmogelijkheid ook van Nyholt
om voetbal te spelen op het niveau
dat het peil van de eredivisie enigs-
zins benadert.

Door opvallend werk van Scholten
en Bergkamp, Wouters en Mühren
en doordat Van 't Schip weer eens
echt meedeed werd er vrijwel voort-
durend op de helft van Utrecht ge-
voetbald. Het weerwerk van Plomp

en Young was goed, maar niet vol-
doende om de golven te breken. De
openingstreffer van Bergkamp, die
door Nijholt geschaduwd had moe-
ten worden, na een puike aanval via
Verkuyl en Ronald Witschge, was
een logisch uitvloeisel van Ajax
overmacht. De tweede treffer, nog
binnen het eerste halfuur, ook. Van
't Schip pikte een verre pass van
Scholten perfect op, kwam in sco-
ringspositie en werd door Van der
Meer omgelegd. Verkuyl had geen
moeite met de strafschop.

Ajax liet het daarbij wat het scoren
betrof omdat Ronald Witschge noch
Pettersson de schietschoenen had-
den aangetrokken. Door een blun-
der van doelman Menzo, vijf minu-
ten voor het einde, mocht Utrecht
uiteindelijk nog tegenscoren.

Scheidsrechter Uilenberg, die tole-
rant floot (veertig bestrafte overtre-
dingen, géén kaarten), werd kort na
rust gedwongen zijn grensrechters
aan de andere kant van het veld te
laten lopen. Het Amsterdamse pu-

bliek dat met zijn projectielen deFC
Utrecht-supporters niet konden
„halen", bekogelde grensrechter
Krul. Uilenberg haalde hem uit de
vuurlijn, door hem en zijn collega
Vloedgraven niet langer rechts van
de aanval, maar aan de linkerkant,
te laten vlaggen.

FC Den Haag heeft de instelling om
iedere tegenstander een kopje klei-
ner te maken. In de derderonde van
het bekertoernooi, tegen Sparta (3-
-2) dat nog een klasse hoger speelt,
was dat niet nodig. Sparta immers
was al een kopje kleiner. Deels door
het ontbreken van Schuurhuizen,
Lengkeek, Valke en Snoei, gedeel-
telijk ook door de aanwezigheid van
„karakterloze" middenvelders als
Libregts en Van Stee, maar vooral
door het vuur dat het Haagse elftal
kan ontwikkelen.

Den Haag aanvaardde Sparta's ope-
ningstreffer (Beukers koppend, na
een vrije trap van Van den Berg) als
een onbetekenend bedrijfsongeval.
Danen maakte weer gelijk en maak-
te bovendien 2-1. Otto scoorde 3-1,
alvorens Beukers 3-2 mocht scoren.

FC Groningen bereikte de volgende
ronde door amateurclub VVOG in
de laatsteminuut te verslaan via een
treffer van Roossien.

Volendam faalt
in afwerking

VOLENDAM - „Als we ooit van
Feyenoord hadden kunnen winnen
dan was het dit weekend", zei de
diep teleurgestelde Volendamtrai-
nerLeo Steegman na de competitie-
wedstrijd. „Jammer, maar dan moet
je de kansen zoals die zich in de
tweede helft voordeden ook benut-
ten". Inderdaad, Volendam dat
vooral in de eerste helft het spel be-
heerste met aantrekkelijk en inven-
tief voetbal, lieeft een aantal moge-
lijkheden gehad de strijd in zijn
voordeel te beslissen. Feyenoord en

Volendam streden om de vierde
plaats op de ranglijst. Volendam
scoorde technisch hoger, maar in
twee duelskreeg de ploeg acht tref-
fers tegen en trof zelf twee keer
doel.

Volendam zag na 22 minuten het
technisch overwicht gehonoreerd.
Schilder wierp de bal naar Van
Loon, die met een messcherpe pass
VanDorpel wegzond. Diens voorzet
werd door Gert-Jan Duif ineens op
de schoen genomen, 1-0.

Feyenoord was stormrijp, maar Vo-
lendam aarzelde. In de tweede helft
kwam Feyenoord agressiever uit de
kleedkamer. Houtman, Smolarek
en Hofman scoorden voor de Rot-
terdamers: 1-3.
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Remise telefonisch beklonken

Jan Timman loopt
vergeefs storm

ANTWERPEN - De poging Van Jan Timman om de achter-
stand op Portisch in de kandidatentweekamp schaken zo snel
mogelijk ongedaan te maken is op niets uitgelopen. De vierde
partij eindigde zondagmorgen na een nachtje te hebben over-
gestaan in een telefonisch beklonken remise.
Portisch' koelbloedigheid is alleen
maar toegenomen, nu hij weet de
zaken naar zijn hand tekunnen zet-
ten. Het deert hem nauwelijks, dat
zijn tegenstander van elk treffen
een marathonduel probeert te m,a-
ken. Minder sterke zetten vloeien,
hem nauwelijks meer uit devingers,
hoe naarstig er in de pro-Nederland-
se demonstratiezaal en analyse-ka-
mer ook naar wordt gezocht en 's
morgens wekt het gegalm van zijn
dagelijkse stern-oefeningen - via de
liftkoker van het Antwerpse Pull-
manhotel - de ochtendzieke Tim-
man-aanhang.

Voorbeeld
Achter het bord kan de 37-jarige
Amsterdammer een voorbeeld ne-
men aan de efficiënte tijdsindeling
van de veertien jaar oudere Hon-
gaar. Timman went moeilijk aan het
versnelde speeltempo van veertig
zetten in twee uur. Een zekere non-
chalance is hem niet vreemd. Dat

vonden de autoriteiten vijftien jaar
geleden al, toen Timman de gebrui-
kelijke oproep voor militaire dienst
onbeantwoord liet.
Een race met de klok is weliswaar
nog niet voorgekomen, maar er is
wel sprake van tijdvermorsing in de
opening. Ook zaterdag toen hij bij
het eerste - ongetwijfeld thuis voor-
bereide - beslissingsmoment van
het Spaans: 18. Tal-bl een minuut
of twintig nadacht.
Een blijk van onzekerheid en niet
verwerkte teleurstelling nu er in het
samengebalde programma geen
ruimte is voor een time-out? De
Russische schaakkenner Krogius,
zelf psycholoog, wijdde eens een
studie aan de gevolgen van een ne-
derlaag. Elke topschaker bleek na
zon klap beduidend minder goed te
spelen. Hij vond slechts één uitzon-
dering: Aljechin in zijn match tegen
Euwe.

Timman ging het middenspel in
met een halfuur minder bedenktijd
op de klok. Tijd, die hij best had
kunnen gebruiken. Het Spaans be-
hoort tot de moeilijkste openingen.
Capablanca zei al: wie het Spaans
beheerst, beheerst het schaakspel
zelf. De theorie loopt vaak door tot
ver na de twintigste zet. Het was
Timman, die iets eerder afweek
door direct na Tbl en zwarts ant-
woord TbB zijn toren door te schui-
ven naar cl.
Het leek het begin van een offensief
tegen dezwarte dame-vleugel. Maar
de 24stezet: het voorzichtige Pe3 in-
plaats van het offensievere Db3,
maakte daareen eindeaan. Timman
was van plan veranderd. Portisch
loper op aB, die tegen zijn eigen pion
op c6aankeek, bood andere per-
spectieven.

Tot enthousiasme van mede-groot-
meester John van der Wiel koos de
Amsterdamse grootmeester metTfl
en Pe2 voor dameruil en een iets be-
tere stelling. Met in feite een stuk
minder verdedigde Portisch zich
echter voortreffelijk.lnplaats van
36. Pcs had wit met slaan op e5een
pion kunnen winnen. Maar ook dan
zou zwart zich waarschijnlijk goed
hebben kunnen verdedigen. Nadat
Sosonko zich in de eerste partij met
een veel te optimistische prognose
de vingers brandde, klinkt het pro-
Timman-commentaar lang niet zo
luid meer.

Bij Timmans laatste zet voor detijd-
controle, waarmee hij zijn loper 'en
prise' zette, golfde de opwinding
weer even door de zaal. Het bleek
een strovuur omdat het bijbehoren-
de Pa6niet ging. Wat daarna op het
bord verscheen, hield nog wel enke-
le verstokte enthousiasten bij het
carnaval weg, maar had verder wei-
nig meer te betekenen. Timman
moet nu uit de laatste twee partijen
anderhalf punt scoren, wil hij al-
thans aanspraak maken op een ver-
lenging. Zo niet dan zijn in Antwer-
pen de ambities om zich op te wer-
ken tot uitdagervan Kasparov voor-
lopig weer geblust.

Volleybaljeugd
in finaleronde

MAASTRICHT - Voor het eerst se-
dert lange tijd is een team van het
volleybaldistrict Zuid Limburg er
in geslaagd om door te dringen tot
de finaleronde van het nationaal
kampioenschap voor districts-
jeugdselecties. De meisjes B jeugd
(tot 16 jaar), getraind door Jos Ge-
raedts en afgelopen zaterdag gecoa-
ched door Ben de Bruijn, bereikten
de eindstrijd ongeslagen.
Vertegenwoordigende teams uit
acht districten streden tijdens de, in
Maastricht afgewerkte, voorronde
voor twee toegangsbewijzen tot het
finaletoernooi dat op 25 maart aan-
staande plaatsvindt. Speltechnisch
lag het niveau metname bij de meis-
jes vrij hoog volgens Willem Jans-
sen, voormalig assistent van bonds-
coach Wuqiang Pang en aandachtig
toeschouwer in de sporthal Geus-
selt.
Pc Zuidlimburgse vertegenwoordi-
ging, samengesteld uit talentvolle
speelsters van Pancratius-
bank/VCH (Heerlen), Artemis/Ra-
pid (Maastricht) en Sport&Spel
(Hoensbroek) eindigde op een ge-
deelde eerste plaats door achtereen-
volgens Noord/Midden Limburg,
Veluwe en Oost Brabant met 2-0 te
kloppen. De draws (1-1) tegen Rijn-
Maas-Waal en de uiteindelijke me-
definalist Oost Gelderland waren
voldoende om kwalificatie af te
dwingen. In de categorie jongens C
jeugd bereikte Noord/Midden Lim-
burg met overmacht de eindronde.

" Op superieure wyze plaatste de
hoofdmacht van Furos zich voor de
vierde ronde van het nationale be-
kertoernooi. De Kerkradenaren,
met regisseur Felix Petit voortreffe-
lijkop dreef, lieten Unisign/WC uit
Helden-Parmingen geen schijn van
kans: 3-0 (15-9, 15-1, 15-5).

Westduitser vloert medevluchters

Droomdebuut van
neoprof Wüst

PERPIGNAN - De Westduitse neo-
prof Marcel Wüst heeft zondag in
Perpignan de eerste wegwedstrijd
van het nieuwe wielerseizoen ge-
wonnen. Aan het eindvan de Ronde
van de Midi-Pyreneeën toonde hij
zich de snelste in de sprint van een
kopgroep van zestien renners.

De vluchters hadden een voor-
sprong van liefst zes minuten op het
peloton. De Belgen Hendrik Redant
en Ludwig Willems eindigden als
tweede en derde. Marcel Wüst is 21
jaar.Hij maakt deel uit van de Fran-
se ploeg RMO onder leiding van
Bernard Vallet. Kopman in dit team
is Charly Mottet. Tot de bekendste
renners van de ploeg behoren
voorts onder meer Caritoux, Bagot
en de Westduitser Bölts.
De uitslag: 1. Wüst 128/2 km in
3.07.19; 2. Redant; 3. Willems; 4. Ha-
fliger; 5 Vermote; 6. Bomans; 7. Van
Eynde; 8. Louviot; 9. Goessens; 10.
Ribeiro; 13. Manders; 36. Jacq van
der Poel op 6.42.

" SAN SEBASTIAN - De kruimels
van de door Clark-Doyle. gewonnen
Zes Uren van San Sebastian werden
door anderen opgeveegd. Urs Freu-
ler was de beste in de keirin-wed-
strijd, Guido Bontempi won de af-
valkoers en de plaatselijke favoriet
Julian Gorospe zegevierde in de
puntenwedstryd. De finale na deze
drie onderdelen was opnieuw voor
Bontempi, gevolgd door Freuler en
Gorospe. In de afsluitende ploegen-
rit over 45 minuten waren Clark en
Doyle weer oppermachtig.

De enige Nederlandse deelnemer,
Steven Rooks, staakte de strijd. Hij

kwam drie keer ten val. Twee keer
schoofhij onderuit wegens een lek-
ke band. Rooks vormde een koppel
met zijn Zwitserse ploeggenoot
Jörg Muller. Delgado eindigde als
laatste. De Spanjaard zei zaterdag,
op de baan meer 'afgezien' te heb-
ben dan tijdens de Tour.
De uitslag: 1. Clark/Doyle 83 pun-
ten; 2. Hermann/Gölz 69 p; 3. op 1
ronde Freuler/Cabestany 72 p; 4.
Bontempi/Argentin 70 p; 5. De Wil-
de/Tourné 48 p; 5. op 2 ronden Gün-
ther/Bolten; 7. op 3 ronden Marie-
/Fignon 24 p; 11. op 7 ronden Delga-
do/Laguia 15 p.

Volleybal
in cijfers

HEERLEN - De uitslagen van de vol-
leybalwedstrijden in de eredivisie da-
mes:
Deltalloyd/AMVJ - Provimi/DBO 3-0;
Longa's 9- Gevamy/WC 3-1; AveroOS -AMN/Zaan 3-0; Etifex/Ommen - SuDo-
Sa 3-1;Lycurgus - Brother/Martinus 0-3;
Pancratiusbvank/VCH - PZ/Dynamo
1-3.

De stand: 1. Brother/Martinus 12-22; 2.
Avero OS 9-18; 3. PZ Dynamo 12-18; 4.
Deltalloyd/AMVJ 12-16; 5. Longa's 9 11-
-14; 6. Lycurgus 12-12; 7. Etifex/Ommen
12-10; 8. Gevamy/WC 11-8; 9. Provi-
mi/DVO 11-8; 10. AMN/Zaan 12-6; 11.
Pancratiusbank/VCH 10-2; 12. SuDoSa
12-2.

Gelijkspel
handballers

TEL AVIV - De Nederlandse hand-
balploeg heeft zijn wedstrijdvoor-
bereiding op het wereldkampioen-
schap in de B-groep zaterdag in Tel
Aviv afgesloten met een gelijkspel
van 19-19 (rust 13-13) tegen Israël.
Nederland, zonder de licht aan een
hand geblesseerde Joop Fiege, liep
in de score, die nimmer een groot
verschil kende, voortdurend achter
de tegenstander aan. Doelman Pe-
ter Bassa van Tachos, de beste Ne-
derlander, hield het gelijke spel
vast, onder meer door het stoppen
van drie strafworpen. Voor Oranje,
dat het volgende weekeinde in Pa-
pendal de voorbereiding afsluit,
scoorden: Boomhouwer (5), Van Ol-
phen (4), Robert Fiege (3), Wanders,
Schuurs en Groener (2), Coenders
(1).

Stamsnijder en
Van der Poel in
eerste stelling

ZILLEBEKE - Hen-
nie Stamsnijder
heeft zijn reeds twee
weken vaststaande
verovering van de
Super Prestige-tro-
fee (voor de vierde
keer) onderstreept
met de overwinning
in de laatste veldrit
van het seizoen. In
Zillebeke ging hij de

Belgen Paul de
Brauwer en Guy van
Dijck vooraf.
Ook Adrie van der
Poel kwam tot winst.
Hij schreef in het
Franse Lanarvilly
(bij Brest) een cross
op zijn naam. Van
der Poel reed vanaf
de start in eerste stel-
ling.

Uitslag Zillebeke: 1.
Stamsnijder, 2. De Brau-
wer op 55 sec, 3. Van
Dijck, 4. Hendriks. 5.
Ghyllebert, 6. Rudy de
Bic, 7. Kools, 8. Messelis,
9. Hautekeete, 10. Frank
Groenendaal, 11. Libo-
ton, 13.Reinier Groenen-
daal, 21. Baars.

Eindklassement Super
Prestige: 1. Stamsnijder
122 punten; 2. De Brou-
wer 99 p; 3.Baars 79 p; 4.
Van Bakel en Dannie de
Bic 76 p; 6.Kools 66p; 7.
Hautekeete 56 p; 8. Mes-
selis 54 p; 9. Hendriks 47
p; 10. Honegger 43 p.

Uitslag Lanarvilly: 1.
Adrie van derPoel 31 km
in 1.08.00; 2. Yvon Madiot
op 29 sec; 3. Arnould z.t;
4. Martinez op 50 sec; 5.
Baker op 1.08.

" Hennie Stamsnijder geeft glans aan Superprijs.

Weerzien
De krachtmeting van carnavals-
zaterdag betekende overigens
een weerzien met haar voormali-
ge Jong Oranje trainer Pim de
Graaf - nu ploegbaas van PZ/Dy-

namo - en haar vroegere
'maatjes' uit de nationale jeugd-
selectie: Kirsten Gleis en Lisette
van de Ven. Voldoende motiva-
tie voor Jackeline Willems om
die middag te willen vlammen.

Donderdagavond werd eventjes
gesnuffeld aan de ouverture van
het vastenavon festijn, maar Jac-
keline weerstond met veel wils-
kracht de carnavalsbacil en hield
het Auw Wieverbal in Valken-
burg snel voor gezien. Na de af-
sluitende training en teambe-
spreking, compleet met video-
beelden, dook de Hulsbergse
vrijdagavond al vóór elf uur tus-
sen de lakens.

Op detribune in de sporthalKal-
deborn volgen vader Willems en
broer Eugène de warming-up
van dochter en zus. Jackeline:
„Mijn ouders zijn mijn kritische,
maar beste supporters. Mijn va-
der is voetbaltrainer bij de
A-jeugd van Walram, het team
waarin ook Eugène speelt. Zij
begrijpen wat komt kijken bij
een sportcarriere. Zonder hun
steun zou ik nergens zijn."

PZ/Dynamo is niet zozeer volley-baltechnisch, maar wel op basis
van veelkracht en lengte favoriet,
voor de winst. Aan dat gegeven
heeft Pancratiusbank/VCH in de
openingsset echter geen bood-
schap. Na 6-6 drukt de thuis-
ploeg via een opslagserie van
Olga van de Coevering door naar
11-6. De equipevan Ger Spijkers
speelt foutloos, in tegenstelling
tot de paniekerig acterende Ve-
luwebewoonsters: 15-6. Voor Dy-
namocoach Pim de Graaf aanlei-
ding om geen enkel risico meer
te nemen. Hij brengtt vanaf de
tweede reeks zijn zwaarste ge-
schut in stelling en zal in het ver-
dere verloop geen beroep op de
wisselbank meer doen. Vooral
vanuit de hoekposities wordt de
Heerlense verdediging nu door
de lange poweraanvalsters Kir-
sten Gleis en Jolanda de Wild op
de korrel genomen.

Jackeline Willems

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
HEERLEN - Carnaval en topsport. Het zijn synoniemen
die intens moeten worden ondergaan, indien men althans
het maximum haalbare uit deze begrippen nastreeft. Maar
ook eikaars absolute tegenpolen als ze zich tegelijkertijd
aandienen. Het vinden van een aanvaardbare balans tus-
sen prestatie en plezier vormde dit weekeinde een weinig
benijdenswaardig dillemma voor volleybalster Jackeline
Willems en haar ploeggenoten van Pancratiusbank/VCH.
Want tussen het Auw Wieverbal en de drie dolle dagen
stond zaterdagmiddag ook nog het competitietreffen tegen
PZ/Dynamo op het programma.

Jackeline Willems (19) is een van
de grootste volleybaltalenten die
Limburg momenteel te bieden
heeft. Als zesjarige dreumes pak-
te ze bij SEC in Valkenburg voor
het eerst een volleybal vast. Op
de Stella Maris scholengemeen-
schap in Meerssen had leraar en
toenmalige Artemis/Rapidtrai-
ner Frans Gommers een fijne
neus voor de aanleg die in devro-
lijke, Hulsbergse leerlinge stak.
Jackelinedebuteerde op vijftien-
jarige leeftijd in deeerste divisie,
drong door tot de selectie van
Jong Oranje en maakte, ambi-
tieus als ze is, anderhalfjaar gele-
den de overstap naar de enige
zuidelijke eredivisionist: Pancra-
tiusbank/VCH. Eenmaal onder
de hoede van de gereputeerde
Heerlense oefenmeester Ger
Spijkers ontwikkelden zich de
kwaliteiten van Jackeline Wil-
lems in hoog tempo.

„Jackeline heeft alles in zich om
zeer ver te komen," betoogt haar
huidige trainer desgevraagd, „Ze
is leergierig en serieus bezig met
haar sport. Daartegenover staat
dat ze nog niet voldoende over-
tuigd van haar eigen kunnen. Ik
denk dat haar capaciteiten zich
pas echt gaan ontplooien als ze
harder wordt en beter weet om te
gaan met de agressie die inhe-
rent is aan dit niveau. Ondanks
het feit dat ze nogvrij jong is heb
ik Jackeline benoemd tot tweede
aanvoerster. Om haar bewust te
maken van het feit dat ze in het
veld langzamerhand een leiding-
gevende rol moet gaan vervul-
len."

Geconfronteerd met deze analy-
se, erkent de 1.83 meter lange
middenblokkeerster, dat ze tus-
sen de lijnen eigenlijk nog niet
brutaal genoeg is. „Ik heb de
laatste achtttien maanden al ont-
zettend veel bijgeleerd. Qua in-
stelling ben ik inderdaad mis-
schien nog wat te lief. Maar dat
wordt heus nog wel anders. Een
kwestie van ervaring en zelfver-
trouwen opbouwen. Dat heb je
niet van vandaag op morgen,"
zegt de eindexamenkandidate
HAVO.

" JackelineWillems: 'Ik heb veel bijgeleerd. Foto: dries linssélJ

Tussenstand
Een tussenstand van 4-9 blijft
liefst veertien opslagwissels lang
op het scorebord staan. Spijkers
versterkt de aanval met Henrian-
ne Bellemakers. Helaas, bij de
eerste de beste bal die ze wil
slaan, gaat het talent uit Land-

graaf opnieuw door de knie &
haar al sedert het begin van 4
seizoen aan de kant houl
PZ/Dynamo moet weliswaar dit
a vier keer aanleggen om dj
punt te scoren, maar sloopt gafl
deweg toch de Heerlense defe*sic: 5-15.
Met Jackelien Willems in ei
productieve bui, buigt Panel]
tiusbank/VCH in het volgen»
bedrijf de stand van 3-5 om nM
8-5. Een Apeldoornse stormlo*.
zorgt voor 10-10. In de eindfa-Jsmoren de zuidelijke aanvalsp*-
gingen in een hecht DynaitjJ
blok: 11-15. Daarmee zijn de V.
kens definitief verzet. Het dw
blijft aantrekkelijk met spedj
culaire reddingen en fraaie t_\
lies. De Heerlense volleybalst«J
moeten evenwel aan het net "!
veel toegeven: 8-15. j

Spijkers in een korte terugblij„Met de service en taktische aal
vallen heeft PZ/Dynamo in total
nog geen drie punten gescooit
Een indicatie dat we goed in Jwedstrijd zaten. We hebben lal,
meegespeeld op voet van gelift.
heid, maar konden uiteindelil
niet voldoende rust en het ê,
duld opbrengen in de rallieH

Zijn Gelderse collega Pim *

'Graaf: „We zijn hier met 'schrik vrijgekomen. Dit PanCf
tiusbank/VCH is bepaald ge*
slechte ploeg."

Constatering
Die laatste constatering is wa*
hetgeen niet wegneemt dat **.
Heerlense equipe onverminde-j'
zal moeten blijven vechten tege!
degradatie. Of, zoals Jackehy
Willems laat weten nadat de do*
chestralen de eerste teleursW}
ling hebben weggespoel" ■„Vooraf was ik ervan overtuig
dat we vandaag winstkans**
hadden. De eerste set speeld1*
we perfect. Daarna_ lukte I* 'minder, al weet ik niet pree-*
waar dat nu aan lag. DesondaO1:,
heb ik naar mijn gevoel een I*^kere wedstrijd gespeeld. *3
blokkering draaide redeW ■

goed. Ik heb geen enkelenetf"''
gemaakt en dat wil wat zegg*G
Maar evenzeer is het frustrere* 1

als je goed speelt, maar de p^
ten uitblijven."

Dan realiseert Jackeline Willel^zich dat pas op Aswoensdag «
eerstvolgende training wacht- K
haar ogen valt reeds de voorp1*
op het carnavalsfeest af te leZwj'
waarin ze nu met haar vriend W~
chel Palm, spelverdeler in de 1*
renhoofdmacht van Pancrati 11
bank/VCH, kan duiken. „Va£
avond beginnen we rustig, ma
morgen (zondag, red.) in Sei*
op Geul en maandag in Valke

burg ga ik 'm toch wel even r i
ken. Alhoewel, ook weer niet
te gek, want het komend wee
einde wachten weer twee zvva*^
uitwedstrijden."

Miniware/BSW
vist achter
Urker net

URK- De basketbalploegvan Mini-
ware/BSW uit Weert ging in Urk
met minimaal verschil onderuit te-
gen Orca's. Aangetreden zonder de
wegens familie-omstandigheden in
Amerika verblijvende spelverdeler
Andre Banks verloren de Weertena-
ren zaterdagavond met 76-73.
De basis van het verlies lag voorna-
melijk in de eerste speelhelft. Met
name in aanvallend opzicht was het
Miniware/BSW quintet zeer matig
op dreef. Het lage schotpercentage
resulteerde in een 40-27 ruststand.
Na de pauze was er sprake van be-

duidend meer offensieve dade
vonden de Weertenaren rege',
ger het net. In de laatste tien
ten kon de achterstand na&~_d
worden weggewerkt. Met nog\
seconden op de klok en OvC'k
balbezit, leek het zuidelijke <y
sief geen resultaat op te gaart' j
ren. Een schitterende intÉj^<
van Jelle Esveld opende in d' 6
derende eindfase toch nog de'\\
lijkheid op een verlenging- " $eenvolgens troffen evenwel -\jj
pogingen van zowel Van J
als Van Dinther geen doel. ri°'\)
rers bij Miniware/BSW: Van
ther (20) en Riddick (18).

# In de eerste divisie B Ai
Kimbria een nederlaag.
verloor bij Lisse met 89-81- £uitslagen uit eerste en tweede^j
se: Bumpers-Braggarts 2:
Bumpers 2-BS Weert 4: 59-85-
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