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Middelbare scholieren met eigen bedrijfje

Start experiment met
mini-ondernemingen

door peter bruijns
i^RLEN - Met de Amrobank,'ïriancier start binnenkort in
j*stricht een experiment met

Naar Bel-

*" model krijgen leerlingen
'een middelbareofhogere be-

in zon mini-on-
een aardig inzicht in

de gang van zaken in het be
drijfsleven. De Amro heeft het
idee overgenomen van de Belgi-
sche Generale Bank. Als het ex-
periment in Maastricht goed be-
valt, worden later in het hele land
mini-ondernemingen opgezet.

Op Belgische scholen zijn mini

ondernemingen niet ongebrui-
kelijk. Leerlingen kunnen er een
tijdelijk eigen bedrijfje begin-
nen, compleet met aandeelhou-
ders en verlies- en winstrekenin-
gen. Uiteindelijk is het de bedoe-
ling daf ..o'n tijdelijke onderne-
ming een zelfgemaakt produkt
met winst probeert te verkopen.
Het belangrijkste is echter dat cfe
scholieren - die ieder afwisse-
lend een hogere of lagere functie
in het bedrijf vervullen- ervarin-
gen opdoen die later goed van
pas kunnen komen. De leerlin-
gen moeten hun bedrijf zelf fi-
nancieren door aandelen te ver-
kopen.

" Zie verder pagina 13

VVD: financier
ornvloedkering
met DSM-gelden

X-.HAAG - De stormvloedke-«■n de Nieuwe Waterweg bij■pdan-i (totale kosten 1,4 mil-■Lfulden) moet voor een be-P'Jk deel bekostigd wordenP*drie miljard die de Staat in-
F*l- door de verkoop van hetP-'ebedrijf DSM en de Post-
|?.Dat vindt de VVD in der^e Kamer. Het gaat om een
E 3!! van ongeveer negenhon-
L Tiiljoen voor de storm-

De overige 528 mil-
Iu ls geen probleem, omdat die
| ls's vrijgemaakt op de begro-

u van het ministerie van Ver-en Waterstaat.L
i door de water-

in alleen de laaggele-kustprovincies is daarmee. «stwaarschijnlijk van de5J\ CDA zowel als VVD vin-
V?,at kabinetsvoorstel onaan-Kaar.
l Kabinet heeft in december
të_-ï",ten dat het haar voorstel
JTV^' te laten wijzigen: Het
IL *"' of stikken. VolgendeE* . ï Tweede Kamer een

over de kwestie. In
|<5 *??T^e Kamer met minis-
-I^l j|?oes (Verkeer en Wa-

Brandweer haalt
lijk uit water
l onze verslaggever
wk De brandweer van Bom
L. sistermiddag nabij de sluis in

et stoffelijk overschot van
ïw^n uit het water gehaald. Heti^oedelijk de inwoner uit Sus-
(jV'ie drie weken geleden door)L,eride oorzaak in het kanaal bij
%re'de terecbt is gekomen en

len spoorloos is.

%t e van Geleen, die de zaak in*°ek heeft, wilde gisteravond
li(j nkele mededeling doen overk^hteit van het slachtoffer.

Hetweer
I^.bk*1* Passeerde een neer-
Si, ,cd- De bewolking die*. J_e. samenhangt breekt
üU^el in de ochtend. In de

S ontwikkelen zich
\a en sommige kunnen ge-
%„eaan met hagel en wind-
i 'kit. anavond neemt de be-
\ v_s weer toe op de nade-
ed een v°l&end neerslag-
|'kt 'ndat ons morgen bc-

' ''il\Lu.e wind is matig uit
1 *irh e,i->ke richting en de
! mtemperatuur wordt. V,^n Na vandaagblijft het
| W VaUig met periodes met
I*W Veel wind en tempera-
ii oftd 7 graden.

f»ah
p 07.39 onder: 18.09

ro_._? p: 21.33 onder: 08.17ès EN:&LP: 07.37 onder: 18.10■L" °P= 22.44 onder: 08.26

Weer gesprek
over CAO-bouw
UTRECHT - Werkgevers en vak-
bonden gaan vandaag weer onder-
handelen over een nieuwe cao voor
de 250.000 werknemers in de bouw.
Onafhankelijk voorzitter Lammers
zei dat hij de partijen zelf heeft op-
geroepen voor overleg en dat de
partijen daar ook gehoor aan heb-
ben gegeven. Hij wilde verder niet
ingaan op zijn beweegredenen om
werkgevers en werknemers weer
rond de tafel te vragen.
De bouwbonden van FNV en CNV
hadden de werkgeversorganisaties
in de bouwnijverheid een ultima-
tum gesteld dat morgen om 15.00
uur afloopt. Dat blijft van kracht, zo
deelde een woordvoerder van de
Bouw- en Houtbond FNV mee.

Politiek reageert verdeeld op advies aan regering

Gezondheidsraad wil
verplichte Aidstest

Van onze Haagseredactie
DEN HAAG - De Nationale Gezondheidsraad, een adviesor-
gaan van de regering, bepleit de invoering van een verplichte
Aidstest. Volgens de Gezondheidsraad grijpt deze besmettelij-
ke ziekte zo snel om zich heen, dat, om erger te voorkomen,
verplichte deelname aan een representatief bloedonderzoek
nodig is. Alleen op deze manier kunnen volgens de Gezond-
heidsraad duidelijke gegevens op tafel komen over het voorko-
men en de groei van deze dodelijke ziekte. Het voorstel van de
Gezondheidsraad wordt vanmorgen aan staatssecretaris Dees
van volksgezondheid overhandigd. De politieke patijen reage-
ren verdeeld op het advies.
De Gezondheidsraad wil dat vele
tienduizenden mensen meedoen
aan zon verplichte Aidstest, die
jaarlijks moet worden uitgevoerd.
Het gaat dan om mensen die zich
om welke reden dan ook onder me-
dische behandeling stellen. Het
moet een representatief onderzoek
worden op basis van anonimiteit.
Een steekproef, aldus de Gezond-
heidsraad, onder allerlei mensen,

dus niet alleen onder de risicogroe-
pen.
Het is de bedoeling van de Gezond-
heidsraad dat de Aidstest niet ge-
weigerd kan worden. De deskundi-
gen van de raad vinden dat er geen
anrtr"-" .eg is omdat de versprei-
ding, van net Aidsvirus epidemische
vormen aanneemt. De Gezond-
heidsraad zegt het niet langer ac-
ceptabel te vinden dat de bevolking
een dergelijk onderzoek kan weige-
ren, aldus de vice-voorzitter vari de
raad, mevrouw Borst. „Deze weg is
de enige manier om de epidemie de
kop in te drukken. Wij stellen een
anoniem onderzoek voor."
Dat houdt in dat patiënten nooit te
weten komen dat men op het Aids-
virus is getest en ook niet weten hoe
de uitslag is. Deskundigen verwach-
ten dat op grond van de uitkomst
van het onderzoek een betere be-
strijding van deze ziekte mogelijk
is.
Het grootste struikelblok vormt het
verplichte karakter van de test: het
niet mogen weigeren. In de Grond-
wet staat dat iedereen baas is over
zijn eigen lichaam. PvdA en D66
hebben gisteren al laten weten dat
een onderzoek onder dwang niet
aanvaardbaar is. Een woordvoerder
van de CDA-fractie zei dat men op
voorhand niet afwijzend tegen het
voorstel is. De VVD wilde gister-
avond nog niet reageren.

Berekeningen
Uit berekeningen van de provincie
is gebleken dat de mestoverschot-
ten (ruim twee miljoen ton) mede
door het kunstmestgebruik groter
zijn dan aanvankelijk gedacht. Dit
overschot zal bij het aanscherpen
van de normen toenemen tot vier
miljoen ton in het jaar 2000.

De conclusie is dan ook dat in Lim-
burg veel meer maatregelen geno-
men moeten worden om het milieu
van een wisse verloedering te red-
den. „Het rendement van het werk

aan het milieu moet omhoog

Wil dat beleid slagen dan is, aldus
de provincie, overleg met andere
overheden en doelgroepen van het
grootste belang. „We zullen op één
lijn moeten zien te komen, al zullen
we ook niet bang zijn om zonodig
onaangename maatregelen te ne-
men."

Wielerbijlage '89
Vandaag ruim vier kleurrijke en informa-
tieve pagina's over de start van het nieu-
we wielerseizoen.
# Pedro Delgado pagina 19

# Bob Meeuwissen en Math Lmkens
pagina 21

# De vier Nederlandse ploegleiders
pagina 26

# Léon Boelhouwers en Phil de Rooy
pagina 28# Léon Boelhouwers blijft hopen op een nieuw prof-

contract. Foto: W-DDERSHOVEN

Meer maatregelen nodig om milieu te redden

Ernst verzuring
zwaar onderschat

Van onze verslaggever

MAASTRICHT- Het is nog slechter gesteld met het milieu in
Limburg dan gevreesd werd. De uitstoot van verzurende stof-
fen in de provincie is gemiddeld twee keer zo hoog als elders in
Nederland. Daar komt bij datLimburg niet, zoals aangenomen
werd, een importeur is van verzuring maar een exporteur. „Dat
is een nieuw gezichtspunt dat ook een nieuwe aanpak nodig
maakt," zo laten Gedeputeerde Staten van Limburg weten.

GS schrijven dat in een toelichting
op de voortgangsrapportage over
het milieubeleidsplan. In dat plan
wordt de aanpak beschreven voor
allerlei milieuproblemen in de be-
ginjaren '90.

Behalve de natuur wordt ook de
drinkwatervoorziening in Limburg
door de verzuring bedreigd. Die
voorziening dreigt in het gedrang te
komen. Nu al is het nitraatgehalte in
acht waterwinputten boven de
streefwaarde (25 mg nitraat per li-
ter). Op grote schaal bestaat het risi-
co dat binnen vijfjaar fosfaat uit de
bodem via het grondwater in het op-
pervlaktewater terecht zal komen.
Bodem en grondwater in Limburg
blijken op grote schaal te zijn ver-
vuild of aangetast. Het gaat met
name om verontreiniging met zware
metalen, bestrijdingsmiddelen en
PAK's.

Bovenop
Volgens drs E. Eggink, hoofd afde-
ling milieu bij de provincie, wordt
hiermee de ernst van de situatie
aangegeven. Welke maatregelen
concreet genomen kunnen worden,
staat nog niet vast. In Limburg zou,
aldus Eggink, een schepje bovenop
de maatregelen gedaan kunnen
worden die van de rijksoverheid ko-
men.

# Zie verder pagina 13
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Prinses Juliana
verliest één

Michelinster
Van onze verslaggever

AMSTERDAM - Gastronomisch
Limburg blijft in het bezit van zeven
sterrenrestaurants. maar het aantal
sterren zélfdaalde van acht naar ze-
ven. Hotel-restaurant Prinses Julia-
na (Valkenburg) namelijk raakte in
de Guide Michelin 1989 één van zijn
twee sterren kwijt. „Dit doet pijn
dit had ik nooit verwacht", reageer-
de ontstelde eigenaar Paul Stevens
gistermorgen.

De Guide Michelin bleek voor d€
rest van Nederland nog kritischer
Liefst vijfrestaurants verloren hur
ster. Daar tegenover werd slechts
één restaurant voor het eerst me*
een ster begiftigd (Christophe ir
Amsterdam).

Agenten helpen
baby ter wereld
DEN HAAG - Twee agentenvan
de Haagse politie hebben gister-
avond een 20-jarige vrouw gehol-
pen bij de geboorte van een
baby. De vrouw had, toen de
weeën waren begonnen, de poli-
tiemeldkamer gebeld in plaats
van de vroedvrouw.
Toen de agenten arriveerden
stond zij op het punt te bevallen.
Omdat de GG&GD nog onder-
weg was legden de agenten wa-
pen, gummiknuppel en politie-
pet ter zijde en lieten handdoe-
ken en warm water aanrukken.
De vrouw bracht vervolgens een
gezonde baby ter wereld. De
agenten hadden min of meer per
ongeluk zelfs de navelstreng
goed afgebonden.

0 Zie verder pagina 13

De Armeniers
proberen zo goed en zo
kwaad als het kan
temidden van deruïnes
weer een normaal
bestaan op te bouwen.
In deze kiosk verkoopt
een vrouw
staatskranten aan
soldaten en arbeiders
die bezig zijn met
opruimingswerkzaam-
heden. De aardbeving
heeft voor ongeveer 34
miljoen gulden schade
aangericht in Armenië.

PTTverstuurt
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Herenpantalons
Zuiver wollen en trevira wollen kwaliteiten.

In uni kleuren en gedessineerd.
Sportieve en klassieke modellen.
Normale prijs 129,-/149,-/169,-.

89 -Voordeelpnjs %dw^~*w %

daar winkel je voor je plezier !

] Ledenmededeling

CASINO LANDGRAAF
v €RrV *M_S^_^f_r m Presenteert hedenavond voor U een
W_______PS!^Sw» __W daverend optreden van
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DE NIEUWE VORM VAN UITGAAN
24 + 36 observatie roulette met een minimum inzetvan ’ 1,- Wij zijn 24 uur geopend

Ze zijn er weer

WODOVRZAZO
SPECIALITEITEN

in eetcafé
"HUIS a/d ROTS"

Geulhemmerweg 32 i
Berg en Terblijt

Tel.: 04406-41912
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■ service-interval ■ milieu
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■ enz.

ALARMKIEZER

■ zelf nummers programmeren
■ zelf eigenboodschap inspreken
■ meerdere alarmingangen
■ ook naar semafoon en semadigit

Voor dealeradres bel:
04499 - 4444
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kunst

in de theaters

KERKRADE - In het Wijngracht-
theater wordt vrijdagavond Me and
my girl uitgevoerd door het Ko-
ninklijkBallet van Vlaanderen.De
musical begint om 20.00 uur.
SITTARD- In de stadsschouwburg
staat vandaag In het donker zijn de
dingen... op het programma. Deze
familievoorstelling, gebracht door
Het Uitzicht, begint om 14.00 uur en
19.00 uur. Vrijdag- en zaterdag-
avond presenteert Paul van Vliet
zijn nieuwste show Een gat in de
lucht.Aanvang 20.00 uur. De gitaris-
te Lydia Gitana verzorgt zondag-
middag om 12.00 uur een koffiecon-
cert met als titel Musica de Espana.
Dinsdagavond brengt Berdien
Stenberg haar nieuwste muzikale
show Pirouette. Aanvang 20.00 uur.
MAASTRICHT - In de stads-
schouwburg treedt vanavond het
Engels a capella kwarter Cantabile
op. De vier zangers brengen een vo-
cale show met Engelse madrigalen,
Franse chansons, jazz en liedjes uit
musicals. In de stadsschouwburg
staat vrijdagavond om 20.00 uur
Oude nieuwe vrienden op het pro-
gramma. Dit muzikale blijspel van
Jos Brink begint om 20.00 uur. In
het theatercafé brengt de theater-
groep De Vier-7, vrijdag- en zater-
dagavond om 23.00 uur, zijn nieuw-
ste produktie Mijn arme hoofd. In
de stadsschouwburg presenteert de
cabaretier HansLiberg Wortel Bach
Live. Aanvang 20.00 uur. Zondag-
middag om 12.30 uur verzorgt Musi-
cal-ensemble Chimaera in de Re-
doute een koffieconcert. Het West-
vlaams Kollektief Malpertuis speelt
dinsdagavond in de stadsschouw-
burg het toneelstuk de gedaantever-
wisseling. Aanvang 20.00 uur.
ROERMOND - In de Oranjerie staat
vanavond Ik heb het niet te kwaad
maar het verlangen zegt dat ik krui-
pen moet van Theater Spelonk op
het programma. De voorstelling be-
gint om 20.00 uur. Morgenavond om
20.00 uur danst Ballet Royal de
Wallonië het Requiem van Verdi.
HEERLEN - In de stadsschouw-
burg staat vanavond Paul van Vliet
met zijn nieuwste one-man-show
Een gat in de lucht op de planken.
Aanvang 20.00 uur. Het Zuidelijk
Toneel speelt vrijdagavond om
2D.00 uur het drama Nachtwake. In
de Kleine Zaal brengen Polo de
Haas en Margaret Krill om 20.30
uur de muzikale biografie Wie was
Erik Satie? Dinsdagavond spelen
Ellen Vogel, Hidde Maas, Frans
Vorstman, Cor van Rijn en Marian-
ne Vloetgraven Spoken, een trage-
die van Hendrik Ibsen. Aanvang
20.00 uur. Woensdagmiddag om
14.30 uur staat in de Kleine Zaal
Theo Terra 'Zwanedons öp het pro-
gramma.

verder in...
MAASTRICHT - In het kader van de
Intro-concerten treedt zondagmid-
dag om 15.30 uur in de aula van de
muziekschool het ASKO-koor 0.1.v.
Jos Leussink op. Op het programma
staat hedendaagse koormuziek van
Sinta Wullur, Ton de Leeuw, Jan
Vriend en Robert Heppener. Zondag-
middag om 12.30 uur geeft Ensemble
La Gamba uit Maastricht 0.1.v. Hilde-
gard Moonen een concert in de aula
van de Maastrichtse Vrije School. De
groep speelt overwegend 16e-eeuwse
muziek uit o.a. Duitsland, Italië ën
Engeland.
ÜBACHSBERG - In de fanfarezaal
'De Auw Sjoeel' te Übachsberg con-
certeren zaterdagavond om 20.00 uur
fanfare St. Cecilia Übachsberg 0.1.v.
Will Jacobs en het Andels fanfare-
corps 0.1.v. Danny Oosterman.
BUCHTEN - In de parochiekerk van
Buchten geven de Belgische Gidsen
morgenavond 0.1.v. Norbert Nozy een
concert. Op het programma staan
werken van Bach (o.a. de Toccata en
Fuga in d), Richard Strauss (het
hoornconcert), Berlioz (de Heksen-
sabbat uit de Symphonie Fantasti-
que), Debussy (de Prélude a I'apres-
midi) en Liszt (de Preludes). Het con-
cert begint om 20.00 uur.

KERKRADE - Op Kasteel Erenstein
te Kerkrade wordt komende zondag
een Contraint-concert gegeven door
het duo Ottolien Otto. fluit en Tonie
Ehlen, piano. Op het programma van
het concert, dat om 14.00 uur begint,
staan werken van Pijper, Escher,
Loevendie, Slangen en Heppener.

Ton van Reen in middelpunt van de belangstelling:

'Ik geloof dat ikmet
tien boeken bezig ben'

door jos frusch
MAASBREE - Het gaat goed
met Ton van Reen. De Lim-
burgse auteur, die zich onge-
veer vier jaar geleden defini-
tief en full time met schrijven
ging bezighouden, manifes-
teert zich steeds nadrukkelij-
ker op de nationale en interna-
tionale schrijversmarkt. Her-
drukken van zijn boeken ver-
schijnen met de regelmaat van
de klok op de markt, sinds
kort wordt zijn werk ook in het
Duits vertaald. En niet te ver-
geten zijn nieuwe boeken,
want Ton van Reen mag zon-
der overdrijving een veel-
schrijver worden genoemd.
Op het moment, dat ik hem in
zijn afgelegen boerderijtje in
de bossen rond Maasbree op-
zoek, is hij bezig met een ro-
man, een verhalenbundel, di-
verse jeugdboeken en met de
voorbereiding voor een boek
over de Maria-cultus. En dat is
nog maar een greep uit zijn ac-
tiviteitenpakket: geregeld
geeft hij lezingen door het hele
land en wordt hij gevraagd op
scholen, waar hij de boel be-
hoorlijk op stelten kan zetten.
Maar die activiteiten probeert
hij zoveel mogelijk te beper-
ken, mede ook omdat zijn uit-
gevers aan hem blijven trek-
ken om nieuwe teksten. „Maar
ik laat mij niet opjagen", ver-
telt Van Reen. „Ik schrijf per
slot van rekening voor mezelf,
niet voor mijn uitgevers."
1989 Belooft een druk jaar te wor-
den voor Ton van Reen: Geen oor-
log, zijn eerste roman (uit 1965)
komt als 'tientjespocket' opnieuw
op de markt, evenals zijn jeugd-
boek De toverring en zijn laatste
verhalenbundel In het donkere zui-
den, die in een geplastificeerde uit-
gave gaat verschijnen. En dan de
nieuwe boeken: Roomse meisjes,
het vervolg op zijn schitterende
autobiografische roman Winter-
jaar, die in 1986 verscheen en die
inmiddels al aan zijn vierde her-
druk toe is; Vurige Ruiters, het
tweede jeugdboek in de serie over
de bokkenrijders en het briefboek
Tienvoudig geluk. Maar ook op an-
der gebied staat Ton van Reen in
het middelpunt van de belangstel-
ling: zo zendt Radio Limburg met
Pinksteren één van zijn dertig
hoorspelen, Een beest binnenha-
len, uit en zijn er nog steeds plan-
nen om van zijn bokkenrijders-
boek Ontsnapt aan de galg een film
te maken. Bovendien zit een nieu-
we dichtbundel in de pen, Latijnse
erfenis, zijn derde. Niet echt veel
voor een schrijver, die door Pierre
Kemp als zijn opvolger werd be-
stempeld. „Ik ben een verhalende
dichter", vertelt hij. „Van poëzie
moet ik warm en koud worden,
maar dat vind ik niet terug bij de
huidige generatie dichters. De
school van Kouwenaar beviel mij
niet en dat heeft niet inspirerend
gewerkt. Overigens weet ik niet of
poëzie wel zo interessant is voor
auteurs van proza. De meeste dich-
ters zijn luie prozaschrijvers."

# Het ontwerp van het omslag van Roomse
meisjes, de nieuwe roman van Ton van Reen.

Talent
Dat laatste kan men Ton van Reen

in ieder geval niet verwijten. „Ik
geloof dat ik momenteel aan zon
tien boeken werk. Ik kan niet lang
met dezelfde dingen bezig zijn. Als
ik 's morgens aan een kinderboek
heb gewerkt, moet ik mij 's mid-
dags op iets anders concentreren:
een roman of een essay. Zo ben ik
enkele dagen geleden begonnen
met een nieuw kinderboek, terwijl
de uitgevers voortdurend bij mij op
de stoep staan met het verzoek om
toch zo snel mogelijk de reeds aan-
gekondigde romans en verhalen-
bundels af te maken. Dat creatief
proces gaat bij mij echter voortdu-
rend door. Terwijl ik nu met jezit te
praten, heb ik het verhaal klaar dat
ik vanmiddag op papier ga zetten.
Dat is talent, denk ik, anders kan ik
het ook niet duiden."

Ton van Reen noemt zich een Zuid-
europees schrijver, waarbij voor
hem Zuid-Europa begint ten zui-
den van de grote rivieren. „Ik voel
mij verwant met de Franse en Ita-
liaanse schrijvers. Mijn verhalen
kunnen ook op Sicilië spelen of in
Zuid-Frankrijk. Met Wolkers en
zijn school voel ik mij niet verwant.
Dat calvinistische spreekt mij to-

taal niet aan; de protestantse cul-
tuur is plat en vervelend, ik mis er
de gevoelswarmte in. Ik ben nu
eenmaal opgevoed in een katholie-
ke omgeving; wij kunnen nog altijd
biechten of op ons sterfbed absolu-
tie krijgen."

Met deze opmerkingen is niet zijn
uiterst kritische houding ten op-
zichte van de RK-kerk verklaard,
die in zijn werk steeds valt te be-
speuren. „In boeken als Het winter-
jaar en In het donkere zuiden pro-
beer ik zo waarheidsgetrouw mo-
gelijk te schrijven. In die boeken
wordt een tijdsbeeld gegeven van
de vijfiger en zestiger jaren. Dat
tijdsbeeld moet kloppen. ledere
schrijver herwaardeert zijn tijd, hij
volgt alles wat in een tijd gebeurt.
Ik kan alleen maar de waarheid
schrijven, ook over de katholieke
structuren toendertijd. Daarom ga
ik ook niet tegen de kerk te keer, al-
hoewel ik er op dit moment weinig
affiniteit meer mee heb. Ik had in
de tijd dat de boeken spelen ook al
mijn twijfels en ik was niet de eni-
ge. De overgrote meerderheid van
de jongeren maakte zich los van de
kerk. Dat neemt niet weg dat ik het

fascinerend vind om over kerk en
geloof na te denken. De meeste ka-
tholieken echter weten geen flik-
ker van hun geloof, ze mochten
zelfs tot voor enkele decennia de
bijbel niet lezen. Zo zal er van mij
over een jaar of vijf een boek ver-
schijnen over de Maria-cultus. Dat
soort onderwerpen interesseert mij
enorm."

Volgevretenheid
De belangstelling van Ton van
Reen gaat wat de literatuur betreft
vooral uit naar de Derde Wereld-
schrijvers. „De Europese literatuur
is decadent, wij hebben alles al ge-
had. Vooral de Zuid-Amerikanen
vind ik ontwapenende schrijvers,
zij denken oorspronkelijk. Wij
Europeanen zijn beïnvloed door
onze volgevretenheid. Zelf probeer
ik een beetje anders te denken en
ik ben al blij, dat ik mij verwant
voel met de Zuid-Europeanen en
niet op de Hollandse stoep hoef te
staan."

Wat opvalt aan het werk van Ton
van Reen is zijn eenvoudige, helde-
re en voor iedereen begrijpelijke
stijl. „Wat heb ik eraan om zoals
Mulisch moeilijke zinnen te ma-
ken, die toch niemand begrijpt. Ik
probeer zo dicht mogelijk bij de
mensen te staan. Als je over je
eigen emoties schrijft, zoals over de
dood van mijn vader in Het winter-
jaar, dan moeten de mensen zich
daarin kunnen herkennen. De
meeste levens zijn nl. identiek; vrij-
wel iedereen maakt de dood van
zijn vader mee."
Overigens heeft Van Reen met be-
trekking tot het schrijven van kin-
derboeken een andere filosofie:
„Het schrijven van kinderboeken is
ontspanning voor mij. In een kin-
derboek kun je uit de bocht gaan,
de werkelijkheid geweld aandoen.
Ik kan bedenken wat ik wil. Bij
mijn literatuur is dat anders. Ik
denk niet dat ik over iets kan
schrijven dat ik niet heb meege-
maakt." Ging zijn laatste roman
vooral over zijn verhouding tot zijn
stervende vader, in zijn verv?li'ro-
man Roomse meisjes, die zeven
jaar later speelt, staat zijn moeder

kunst en cultug

centraal. „Het Winterjaar is een af-
rekening met mijn vader, gemaakt
toen ik zelf zwaar ziek was. In
Roomse meisjes, dat eind van dit
jaar gaat verschijnen, wordt op lief-
devolle wijze mijn moeder be-
schreven, alhoewel ik ver af sta van
haar geloof. Ik heb nu nog een goed
contact met mijn moeder, alhoewel
sommige lezers vinden dat ik haar
in Het winterjaar heb laten vallen.
Ik heb mij alleen kritisch opgesteld
tegen haar geloofsfanatisme. Maar
ik kon haar wel begrijpen. Het ver-
trouwen in God en de heiligen was
haar enige wapen in de strijd tegen
de ziekte van mijn vader. Overi-
gens ben ik in mijn nieuwe boek
feller in mijn kritiek op het katholi-
cisme dan in het Winterjaar. Maar
ik ben in Roomse meisjes dan ook
al een jongeman, die zijn keuzes ge-
maakt heeft."

Hoe groot de belangstelling voor
de persoon en het werk van Ton
van Reen momenteel is mag ook
blijken uit de expositie, die vanaf
11 maart in galerie Ruelle in Her-
ten-Ooi wordt gehouden. Acht

kunstenaars - vier illustrator
vier beeldende kunstenaar^nen daar illustraties van b*
van Ton van Reen en werkst^die op zijn werk zijn geïnsW
Een expositie, die gedeelteW
menvalt met de Boekerf
waarin Ton van Reen gerij*
twee keer per dag aan de bak
om lezingen te geven. Pof]
Ton van Reen haalt zijn sch*'
op. „Ik heb wel de indruk da'
de belangstelling sta."

1 1

" Ton van Reen: „Ik heb wel de indruk dat ik
in de belangstelling sta".
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Entrecôte met
groene pepers
Benodigdheden voor 4 personen: 2
entrecótes van elk 300-350 g, groene
pepers uit blikje of potje, cognac en
Va 1 room.

Dep vlees droog met keukenpapier,
wrijf in met peper en zout en bak in
hete boter aan weerszijden goud-
bruin. Verpak vlees in aluminium-

folie en laat 10 minuten rusten. Be-
reid intussen saus. Leg I'/_ el groene
peper op zeefje en spoel onder koud
water en laat uitlekken. Verwijder
braadvocht, blus pan af met 2 dl wa-
ter of bouillon, roer alle aanzetsels
los en laat even goed doorkoken.
Zeef vocht en voeg 2-3 el cognac en
room erbij. Breng opnieuw aan de
kook en laatzolang zachtjes doorko-
ken tot lichtgebonden saus is ver-
kregen. Druk 1 el groene pepers plat
en roer door de saus. Proef en breng

op smaak met zout en peper. Snijd
vlees in plakken, leg aaneengeslo-
ten op schaal. Schenk een deel van
de saus erover, strooi er de achter-
gehouden pepers over en dien rest
saus op in sauskom.

TIP: Hierbij smaken alle groenten
van het seizoen. Serveer er verder
gekookte, gebakken of gefrituurde
aardappeltjes bij.

hub meijer(c) Standaard Uitgever, n.v. Antwerpen vertegenwoordigd doorWavery Productions b.v sGravenhage
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Deesbetwijfelt echter cijfers particuliere verzekeraars

Forse stijging premie
ziektekosten verwacht

Van onze parlementsredactie

J- HAAG - Volgens berekeningen van de overkoepelende
rjüsatie van particuliere verzekeraars (KLOZ) en de vak-

-3 Unie BLHP zal de ziektekostenpremie voor particulieren
jaarmet 250 gulden per persoon stijgen. Staatssecreta-

ris (Volksgezondheid) noemt de berekeningen echter
l^latief. Dees zei dat gisterochtend in de Tweede Kamer.

liet wel merken dat aan een verhoging van de
'^es niet valt te ontkomen.

t
el PvdA, samen een kamer-

drongen er gisteren
op aan een stokje te stekenJle 'korting' die particulier ver-?e 65-plussers soms krijgen.

|* le manier denken CDA en
ij te voorkomen dat de ziekte-vv°or andere groepen particu-
Merzekerden veel duurder moet

It[ flemen met de premies voor
w *°s.enverzekeringen vloeien
.Uit een wetswijziging die de
HjV vorig jaar aannam. Dees(Ljdde' destijds dat amende-
liel'Unsink (CDA) om alle parti-
ta ...verzekerde 65-plussers .de

'Ukheid te geven een goedko-

pc polis te nemen. Die 'Standaard-
pakket-polis' zou 181 gulden per
maand moeten kosten. De andere
particulier verzekerden moeten via
een speciale toeslag van 75 gulden
de extra kosten van die standaard-
pakket-polis dragen.

De extra toeslag dreigt op te lopen
tot 250 gulden per persoon, aldus
het KLOZ en de vakbond Unie
BLHP. Volgens PvdA en CDA
komt dat doordat de verzekeraars
65-plussers 'korting' geven: wie nu
nog een polis heeft van 90 a 120 gul-
den heeft kan toch de standaard-
pakket-polis krijgen voor dat oude
bedrag. Daarom moet daareen stok-
jevoor gestoken worden, vinden zij.

SER verwerpt
lagere bijstandvoor jongeren
\£N HAAG - Een meerderheid
tk, de Sociaal-Economischei,^ (SER) adviseert het kabi-
\J*e bijstand voor jongeren
het ■ Werk niet te verlagen tot
Ot^iveau van de studiebeurs,1 Ze daar niet van kunnen
Sb men- Het kabinet wil zo
't.h en aanzetten tot het zoe-
WVan werk. Alleen de werkge-
VQ lr> de commissie Sociale
(l.^eningen van de SER vin-
kjSs at er geen verschil magzijn

" etl de inkomens van werklo-
st fjgeren en studenten die van
*_. .beurs rond moeten komen,
2e sieek gisteren uit een advies.
Bere efnmen wel in met een ho-
-j~ ültkering voor jongeren diesewerkt hebben.

Staatssecretaris De Graaf wil de
brjstand voor jongeren onder de
27 jaar met honderden guldens
verlagen. Eenoudergezinnen en
gehuwden houden hun uitke-
ring. Jongeren die in de afgelo-
pen twee jaareenjaar hebben ge-
werktkrijgen ook een hogere uit-
kering. Naar schatting 80.000
jongeren zullen hun uitkering
omlaag zien gaan terwijl ruim
30.000 jongeren met een arbeids-
verleden er wat minder op ach-
teruitgaan. Het kabinet hoopt
hiermee 340 miljoen gulden te
besparen.

Werknemers- en onafhankelijke
leden in de SER-commissie vin-
den dat bijstand de voorziening
in de noodzakelijke kosten van
het bestaan dient te blijven, ook
voor deze jongeren. Zij wijzen
het kabinetsstandpunt af waarin
de prikkel om werk te zoeken als
norm voor bijstand wordt geko-
zen.

Raimeremogelijkheden voor bedrijfsverenigingen

Nieuwe maatregelen
tegensociale fraude

_4e g ~ Bedrijfsverenigingen
\s_ Sociale Verzekeringsbank
'UcJe "neer mogelijkheden om

Vftet uitkeringen op basis van
l^Oi !? Arbeidsongeschiktheid

' J' deAOW, deZiektewet (ZW),
*'tis\iëemene Arbeidsongeschikt-

-1 (AAW> en de Toeslageiï-
I w) aan te pakken.
""istSd. Korthals Altes (Justitie)

*_»,. 't deKamer in een brief laten
Ve' **et stuk is een reactie op
cht'-j ut de Kamer over nieuwe

hJku 1 d*e de Procureurs-gene-

Nak n uitgevaardigd voor de
i* Do V^n sociale zekerheidsfrau-- IJUn*lieuwe "chtlijnen moeten

ni van dit jaar ingaan

S lsterraad zal zich binnenkort
* knV Wetsvoorstel van minister■ *rir. !Tg (Sociale Zaken) buigen

.^°rdeK ruimere mogelijkheden
d r'^lp ,edriJfsverenigingen en de!k-isri VerzekeringsbankYerzekeringsbank staan.
L 1* Uitu bed°eling dat beide orga-
TVe s_Kenngstrekkers administra-!Nls ctles kunnen gaan opleg-

'k^troi!? onJuiste gegevens worden
_’> üitu Voor het verkrijgen van

' ?Son»v Trng' of wijzigingen in de
i\d 2

ljke situatie die van in-
'\^f* °P de hoogte van de uit-« niet worden doorgegeven.

lÜ*le lnisVatieve sancties in de so-
N htt erheid betreffen onder
kl^S hot

geven van een waarschu-
?f_cki l terugvorderen van de ten
L. <,e ,1^ verkregen uitkering als-
£. u itko korten of stopzetten vanF°r<ierV mg* Er kan ook een boete
l. fWt°Pgelegd* De administatie-
£*i.k o"68 staan los van strafrech-
ün. r^Ptreden tegen de betrokke-! 8eVa ii

gebeurt alleen bij zwaarde-duen van fraude, als er duide-

lijk opzet in het spel is of als defrau-
de herhaaldelijk wordt gepleegd.
Daar waar uitkeringen zijn gegeven
zonder dat daar ooit recht op be-
stond, of uitkeringen worden gege-
ven waar de rechten daarop al zijn
geëindigd, kan volgens de minister
opgetreden worden door het terug-
vorderen van de uitkering.

Ontmoeting ministers positief verlopen

Moskou en Tel Aviv
gaan verder praten

CAIRO - Deskundigen uit de Sov-
jetunie en Israël zullen binnen en-
kele dagen alle mogelijkheden be-
studeren voor een oplossing van de
crisis in het Midden-Oosten. Dit
heeft Sovjetminister van Buiten-
landse Zaken Edoeard Sjevardnad-
ze gisteren in Cairo verklaard na af-
loop van een ontmoeting met zijn
Israëlische collega Moshe Arens.

„Wij hebben- besloten de contacten
voort te zetten op het niveau van de
ministers van Buitenlandse Zaken
en lager", zei Sjevardnadze tegen
verslaggevers. „De eerste stap
wordt binnen enkele dagen gezet,
wanneer deskundigen alle moge-
lijkheden voor een oplossing van
het conflict in de regio derevue zul-
len laten passeren", aldus Sjevard-
nadze.
Arens voegde daaraan toe dat de ge-
sprekken „de basis hebben gelegd
voor een betere verstandhouding."
Israël en de Sovjetunie hebben een
periode van 20 jaar achter de rug,
waarin ze niet of nauwelijks met el-
kaar hebben gesproken.
De Sovjetbewindsman sprak van-
ochtend in de Egyptische hoofdstad
drie uur met Arens, die hem uitno-
digde voor een officieel bezoek aan
Israël. Maar Sjevardnadze wees dat
vooralsnog af, omdat volgens hem
„de tijd daarvoor nog niet rijp is".

Beide landen blijven ook van me-
ning verschillen over het Sovjet-
voorstel om een internationale vre-
desconferentie over het Midden-
Oosten te organiseren onder toe-
zicht van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties. Israël blijft vast-
houden aan directe onderhandelin-
gen met de Arabische landen (die
dat op hun beurt weer verwerpen
omdat zij niet met Israël willen pra-
ten).

" De Israëlische minister
van Buitenlandse Zaken
Arens (links) praatte gis-
teren in Caïro met zijn
Sovjetrussische collega
Sjevardnadze. De dia-
loog tussen Tel Aviv en
Moskou zal in de komen-
de tijd worden voortge-
zet. Beide landen gaan
samen een oplossing zoe-
ken voor de problemen in
het Midden-Oosten.

Ziekenhuisraad:
geen geld voor
eisen bonden

UTRECHT - Het is uitgesloten dat
er nog potjes worden gevonden
waaruit de door de bonden geëiste 5
procent voor salarisverhoging en
verbetering van arbeidsomstandig-
heden kan worden gefinancierd. De
Nationale Ziekenhuisraad stelt dit
in schriftelijke informatie aan zrjn
leden over de CAO-onderhandelin-
gen.

De bonden vragen 5 procent. Ze
hebben hun aanvankelijk lagere eis
verhoogd na een demonstratie van
6.000 verplegenden en verzorgen-
den. Maar de NZR heeft van de
overheid voor de CAO-1989 maar
een 'ruimte' van drie kwart procent
gekregen.

0 Zie ook pagina 13
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'Eigen Huis': fiscuswordt onvriendelijker

'Hypotheek nog
dit jaar omzetten'

- HAAG - Mensen die hun
willen

Jatten in een verbeterde le-
*%potheek moeten dat dit
■f nog doen. Het ziet ernaar uit
* vanaf 1990 het oversluiten, "?e hypotheek door de fiscus
'vriendelijker zal worden be-
Neld. De 'Vereniging Eigen
Jjs' leidt dat af uit de fiscale

van staatssecre-s Koning die onder de noe-
r 'Brede Herwaardering' bij
Ministerraad liggen.

Huis' wijst erop dat de
beterde levenhypotheek een

identiek afiossingsschema kent
als de annuïteitenhypotheek. De
voor de belasting aftrekbare ren-
te blijft echter gedurende de hele
looptijd op het hoogste niveau

staan dat de annuïteitenhypo-
theek kent. Overigens is de ver-
schuldigde rente op de levenhy-
potheek iets hoger dan de rente
van de annuïteitenhypotheek

Het fiscale voordeel zal voor
mensen met een wat bredere
beurs het rentenadeel overtref-
fen.

In de brede-herwaarderings-
voorstellen wordt voorgesteld
om die aantrekkelijke, hoge en
constante rente-aftrek slechts te
accepteren voor verbeterde le-
venhypotheken die langer dan 25
jaar lopen. Wie wil oversluiten
met een resterende looptijd van
de hypotheek van minder dan 25
jaarvalt derhalve buiten de boot,
zo bevestigde een woordvoerder
van de 'Vereniging Eigen Huis.

Minister vindt geld voor kleine scholen

VVD eist uitleg
over stap Deetman
DEN HAAG - De WD eist een ge-
sprek met premier Lubbers en mi-
nister Deetman om opheldering te
krijgen over de onverwachte aan-
kondiging van de onderwijsminis-
ter nog 'een nachtje te willen slapen'
over de bezuinigingen op kleine
scholen. De liberalen zijn razend
over de manier waarop Deetman 'de
Kamer in zijn hemd zet' door voor
de tweede of derde keer. wettelijk
vastgelegde en in het parlement
goedgekeurde bezuinigingen te wil-
len intrekken. Maar ze laten in het
midden of de kwestie politieke con-
sequenties moet hebben voor Deet-
man.

Dekleinste regeringspartij is mordi-
cus tegen het idee van Deetman de
bezuiniging van 50 miljoente verha-
len op het arbeidsvoorwaardenbe-
leid.

Meevaller
Ook in Deetmans eigen partij, het
CDA, is irritatie ontstaan over de

onverwachte toezegging aan devak-
bonden van onderwijzers. De erger-
nis is ingegeven door het feit dat de
bewindsman de regeringspartijen
vorig jaaronder grote druk zette om
de maatregel te accepteren.

Deetman heeft overigens een mee-
valler op de onderwijsbegroting
ontdekt, waarmee de bezuiniging
van 50 miljoen op de kleine scholen
kan worden teruggedraaid. Het gaat
om gelden voor de kortdurende ver-
vanging van leerkrachten in het
voortgezet- en basisonderwijs. Daar
is het afgelopen jaarveel minder ge-
bruik van gemaakt dan Deetman
had verwacht. De bewindsman zal
op korte termijn bekend maken öf
hü het voordeeltje van 50 miljoen
zal aanwenden om de kleine scho-
len te ontzien. Hij kan er ook de
voorkeur aan geven een deel van de
meevaller te gebruiken om de per-
soneelsstop in het speciaal onder-
wijs mee te compenseren.

Woordvoerder
Charta in

problemen
PRAAG - Tomas Hradilek, de
woordvoerder van de Tsjechoslo-
waakse mensenrechtorganisatie
Charta 77, is gisteren opgepakt,
maar 's avonds weer vrijgelaten, zo
is in kringen van de Tsjechoslo-
waakse vredesbeweging vernomen.
De tegen hem ingebrachte aan-
klacht blyft echter gehandhaafd.
Hradilek wordt beschuldigd van op-
ruiing en het wordt hem zwaar aan-
gerekend dat zijn inzichten gepubli-
ceerd werden in de massamedia en
dat hij de aandacht van de buiten-
landse pers op zich vestigde. Vol-
gens Charta kan hij hiervoor 5 jaar
gevangenisstraf krijgen.

Twee dissidenten in Tsjechoslowa-
küe zijn gisteren in Praag veroor-
deeld tot gevangenisstraffen we-
gens 'verstoring van de openbare
orde. Het gaat om de 32-jarige Ota-
karVeverka en de 22-jarige Jana Pe-
trova. Veverka krijgt eenjaaren Pe-
trova negen maanden gevangenis-
straf. Vijf andere aangeklaagden
kregen een voorwaardelijke veroor-
deling en geldboetes.
De toneelschrijver Vaclav Have]
werd dinsdag om dezelfde reden
veroordeeld tot negen maanden ge
vangenisstraf met verzwaard regi-
me. Zij deden mee aan de demon-
straties ter herdenking van de dood
van de student Jan Palach 20 jaai
geleden.

Nederlandse
ambassadeur
terug uit Iran

DEN HAAG - De Nederlandse am-
bassadeur in Teheran, mr Horak, is
gistermiddag in ons land terugge-
keerd. Hij was maandag voor con-
sultaties teruggeroepen. De twaalf
ministers van Buitenlandse Zaken
van de EG-landen besloten maan-
dag in Brussel gezamenlijk hun am-
bassadeurs in de Iraanse hoofdstad
terug teroepen als een reactie op de
oproep van de Iraanse geestelijk lei-
der Chomeini om de Britse schrij-
ver Rushdie te vermoorden wegens
zijn omstreden boek 'Satanic Ver-
ses', dat volgende week (in de En-
gelse versie) in Nederland te koop
zal zijn.

Chomeini heeft overigens gisteren
zijn stellingname in de afïaire-Rush-
die na de golfvan Westerse protes-
ten op het door hem uitgesproken
doodvonnis verder aangescherpt.
Volgens Chomeini toont de Wester-
se reactie aan, dat de pogingen van
meer pragmatische leiders in zijn
land om Iran weer met de rest van
de wereld in contact te brengen tot
mislukken zijn gedoemd. Hij veeg-
de de pragmatici binnen de Iraanse
regering geducht de mantel uit en
zei dat hij zijn macht niet aan hen
zou overdragen.
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Akkoordinstellingen met ministers De Koning en Brinkman

In zorgsector vijfduizend
werkervaringsplaatsen

DEN HAAG - Instellingen die door
de overheid gesubsidieerd of gepre-
mieerd worden (de G en G-sector),
zyn bereid zeker vijfduizend, maar
mogelijk nog meer, langdurig werk-
lozen bij hen gedurende een jaar
werkervaring op te laten doen. De
instellingen nebben hiertoe gisteren
een akkoord bereikt met de minis-
ters De Koning (Sociale Zaken) en
Brinkman (WVC).

De loonkosten voor betrokkenen
zullen geheel door de overheid wor-
den gedragen, uitgaande van het
minimumloon bij cc.n werkweek
van 32 uur. Daarnaast zal de over-

heid geld beschikbaar stellen voor
de scholing van de langdurig werk-
lozen die een werkervaringsplaats
krijgen.
Namens de G en G-sector verklaar-
de de heer C. Meijers het aanbod uit
het gevoel van de sector dat men
een bijdrage moet leveren aan het
oplossen van de langdurige werk-
loosheid. Van de andere kant kun-
nen de instellingen de vijfduizend
mensen goed gebruiken.

Bij de algemene politieke beschou-
wingen eind 1988 maakte het kabi-
net bekend dit jaar 100 miljoen gul-
den beschikbaar te hebben voor het

scheppen van werkervaringsplaat
sen bij overheid en bedrijfsleven
Volgend jaar stijgt dat bedrag naai
400 miljoen gulden. Met het gele
zouden 20.000 werkervaringsplaat
sen tot stand moeten komen.
De vijfduizend plaatsen in de G er
G-sector zijn als volgt verdeeld: be
jaardenoorden 1500, gezinsverzor
ging 500, welzijn 500, zwakzinnigen
zorg 700, verpleeghuizen 900, instel
lingen in de gezondheidszorg enke
le honderden met een minimun
van 250, streekvervoer 200, muse.
en andere instellingen in de kun
stensector 350, kinderopvang 25(
plaatsen.

punt uit
Aanbod

Het Filipijns Nationaal Demo-
cratisch Front (NDF) is bereid
zonder voorwaarden vooraf op-
nieuw vredesbesprekingen te
voeren met de regering van pre-
sident Corazon Aquino. AlleFi-
lipynse partijen worden uitge-
nodigd als waarnemer deel te
nemen aan de besprekingen,
die hopelijk zo snel mogelijk
starten. Het NDF, een door de
communisten gedomineerde
coalitie, werd in 1973 opgericht
om de 'Marcos-dictatuur' te be-
strijden.

Stroom
De stroomvoorziening in de
toekomst wordt een groot pro-
bleem. Dat zei ministerDe Kor-
te (Economische Zaken) giste-
ren in de Tweede Kamer. De
stroomproducenten (SEP)
moeten daarvoor dit jaar plan-
nen indienen. Zelf noemde De
Korte stroomimport als moge-
lijkheid om de problemen de
baas te worden.

Vermist
Ongeveer 600km voor de west-
kust van Schotland is gisteren
het onder Panamese vlag va-
rende vrachtschip 'Secil Ango-
la' vergaan. De zeventien opva-
renden worden vermist.

Verkiezingen
President Ortega van Nicara-
gua heeft in Managua aange-
kondigd dat zijn regering vóór
25 februari 1990 presidentsver-
kiezingen zal organiseren.

VDB
De villa in het Franse Le Tou-
quet is wel degelijk het huis
waar de Belgische oud-premier
Paul Vanden Boeynants vier
weken gegijzeld is geweest.
.VDB heeft dat gisteren ver-
klaard toen hij in de Franse
badplaats door Franse en Bel-
gische opsporingsambtenaren
met de woning geconfronteerd
werd.

Bekend
Cyril Mbatha, een 21-jarige
zwarte, heeft gisteren voor de
rechter toegegeven dat hij me-
de-schuldig is aan de moord op -.
een arts. Deze arts, Abubaker
Asvat, gold als een belangrijk
getuige in het proces tegen de
twee lijfwachten van Winnie
Mandela. Dokter Asvat zou een
van de laatsten zijn geweest die
de vermoorde 14-jarige Stom-
pie Seipei levend heeft gezien.

Wapens
De Sovjetunie heeft haar wa- ,
penproduktie voor dit jaar met
19,5 procent verminderd. In on- .
geveer 300 fabrieken worden
niet langer wapens gefabri-
ceerd maar consumptiegoede-
ren. Dat zegt Stefan Sjalajev,
het hoofd van de officiële arbei-
dersfederatie in de Sovjetunie,
tijdens zijn bezoek aan de !
Bondsrepubliek Duitsland.

Poging
De leider van de Westduitse
vakbond van werknemers in de
horeca en voedingssector heeft
gepoogd zich het leven te bene-
men na onthullingen in de pers
dat hij schenkingen zou heb-
ben aangenomen van het nood-
lijdende Coöp-kruidenierscon-
cern. Tegen vier directieleden
van het concern is een straf-
rechtelijk onderzoek gestart op
verdenking van valsheid in ge-
schrifte.

Protest
Met een trekkerestafette gaan
boeren maandag, dinsdag en
woensdag demonstreren tegen '.
het prijsbeleid van de Europese *
Gemeenschap en het gewasbe- ',i
schermingsbeleid van minister l
Braks van landbouw en visse-
rij.

Hulp
Minister Brinkman van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cul-
tuur is bereid ten minste een
miljoen gulden extra uit te trek-
ken voor de hulporganisaties
van oorlogsgetroffenen. Brink-
man had enige weken geleden
een voorstel gedaan aan de ver-
schillende hulpinstellingen
voor oorlogsgetroffenen om de
capaciteit uit te breiden.

Asiel
De oprichter van de Filipijnse
communistische partij (CPP),
José Maria Sison, heeft politiek
asiel gevraagd in Nederland.

Aanslag
In Noord-lerland is gisteren
een Britse soldaat doodgescho-
ten terwijl hij met een bus op
weg was om kinderen van mili-
tairen van school op te halen in
Londonderry.De verantwoor-
delijkheid voor de moord werd
opgeëist door het verboden ler-
se Republikeinse Leger IRA.
De politie van Londonderry ar-
resteerde later drie mannen in
verband met de'aanslag.

(ADVERTENTIE)

ÏBt^^^^^SmmM
Sandra in f! |J_|f |ffJ_| Dag weg-
haar speei- werpmaaf-
wei. schappij
'Dat was het helemaal!' *J.:/,- > « "V>'vv'',,'*<ifi^ Hoe moet net verder
i's enfnousias. over __mJÈMm/L__ me' ons mi,ieu? Waf
haar TV-programma jH.#§JB OuËÈI kunnen we zelf doen
"Showmasters', JS wat mogen we van
'Ik dacht, dit is mijn PP^Ëk de politiek ver-
speelwei', vertelt de j_jB£_É.MF V^É wachten? Zo vroeg
charmante zangeres SwÉVfi MANNA aan Ria
en TV-presentatrice. & y ::*^k% Oomen, CDA tweede
Sandra Reemer gunt Jsa|_njj_>i?2. kamerlid en Lucas
u een blik achter de É*|j*_" ff^Püoofcamp Reijnders van de
schermen van de WÊk *«.M»>_Y2£*_?0'"'M_'M' Stichting Natuur en

____f__T3_____é '■''*■;' ■'''■'"', -■'■'■ »-H-i^>t B<u>m.'ij'*. >_i>vshowbizz. IfeJf V b*"*~-*_n***a~*>**»> Milieu.
f^^mSHOP nS^Ai^^ipJ: .
■■_k_.y>VJiy 1,...;. |

Verder in MANNA: Alles over paaseieren en de leukste paasgeschenken;
De Belgische kust heeft afrijd sf—r; Vasten is gezond voor lichaam en geest;

Het politieke talent van Piet Steenkamp; Een kleurrijk beeld van de voor-
jaarsmode; Nel Benschop, een vrouw van twee miljoen; Zo scheert

_jmeneer zich glad; De nieuwste interieurtrends en nog veel meer.. _\

(ADVERTENTIE)
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MARANTZ ST 35 DIGITALE TUNER rekt schakelaar, tone defeat schakelaar,
Kwarts synthesizer tuner voor perfekte geheel gescheiden opbouw van linker
afstemming, hoge ingangsgevoeligheid en rechter kanaal, 5 ingangen, vergulde
door toepassing van MOSFET, fase li- inganskontakten voor pickup en CD
neaire middenfrekwentiefilters voor een speler,
mooi open geluid, laag ruisniveau, ge- MARANTZ CD 65 11 COMPACT DISC .
heugen voor 16 voorkeurzenders op SPELER Compact disc speler met
FM en Bop AM, geheugenbescher- 2x16 bit D/A omzetter,viervoudige over-
mmg bij stroomuitval, elektronische af- sampling, drie onafhankelijke voedings-
stemming, hogeselektiviteit en lage ver- systemen, hoofdtel. uitgang, met elek-
vormmgscijfers. tnsch digitale uitgang, IR afstandsbedie-
MARANTZ PM 25 VERSTERKER ning met hoofdfunkties.
Versterker met 2x35 Watt bij 8 Ohm be- OUDEVOGELZANGPRIJSI79S,-
-lasting, linear drive power supply, CD di- VOGELZANG SETPRIJS

OF F 50,- I .ILQM
PER MAAND' mmm^Wn__W^_9

YAMAHA R-X 300 RECEIVER Stereo sion en kontinu-vanabele loudnessrege-
tuner/versterker van uitzonderlijke klas- ling. Aansluiting voor 2 paar speakers,
se met een vermogen van 2x 33 Watt Leverbaar in zilveren en zwarte uitvoe-
RMS en 0,04% THD. Uitstekend Direct- ring. Afm. (bxhxd): 43,5 x 12,6 x 28,9
PLL synthesizer tunerdeel met 16xvoor- cm.
keuze op FM en AM stations. Uitscha- OUDE VOGELZANGPRIJS 849,-
-keibare toonregeling met Bass Exten- VOGELZANGPRIJS

OF F 40,- # mmWS^
PER MAAND ■ W

_______\\_________\__\
NIKKO NA 950 VERSTERKER «doende kunnen alle audio bronnen ge-
Audio/video versterker met een kontinu mixt worden op videotape om een
vermogen van 2x75 Watt, naast veel mooie videofilmte maken. Extra aanslui-
audio aansluitingen, ook aansluitingen tingen aan de voorzijde,
voor 2 videorecorders en een TV mom- OUDE VOGELZANGPRIJS 1145,-
-tor er ingebouwde microfoonmixer. Zo- VOGELZANGPRIJS

499
öOPioNeeR ___wm»&^J Ideaal voor horeca

PIONEER PD-M 500 CD WISSELAAR Honeycomb chassis om trillingen bui-
Multi-play compact disc speler met de ten te houden. Programmeerbare pau-
mogelijkheid 6 CD'stegelijk in te voeren, ze. Diverse herhaalfunkties. Timer scha-
d.m.v.een houder(die ook als extra los keiaar. Zeer gemakkelijk voorfeestjes en
te verkrijgen is). Hierdoor is het mogelijk horeca. Inklusief draadloze afstandsbe-
geruime tijd onafgebroken muziek te diening.Afm.(bxhxd):42x9x3l,scm.
luisteren.De CD's kunnen achter elkaar
afgespeeld worden of u kunt 32 num-
mers programmeren van de 6 CD's
door elkaar. Reeds geschikt voor 8 cm
CD single waarvoor een aparte 6 CD's-
houdertekoop is. Perfekte geluidskwali-
teit wordt bereikt door toepassing van
een dubbele D/A converter met digitaal
filter met 4-voudige oversampling. VOGELZANGPRIJS

PER MAAND

PH ILI P______________________________mExklusief bij Vo__elzan_T

i^_s sw^ss^m _______-__________H-__j__t_______l__v_iii*^_____________ _________ _S__v9^___»
PHILIPS CD 880 COMPACT DISC vend opgehangen zwaaiarm zijn ge-
SPELER Nieuwste topklasse CD speler monteerd in een trillingsvrij gegoten be-
van Philips met de beste geluidskwali- huizing. Het FTS geheugen kan 775
teit. Superieurekombinatie van optimale nummers onthouden, shuttle play
aftasting, geavanceerd ontwerp en opti- maakt hetmogelijk nummers in een wil-
maal bedieningsgemak. Nieuw ontwor- lekeunge volgorde te spelen. Voorzien
pen trillingsvriie CDM IMK 11. De CD van een coaxiale uitgang en een opti
880 heeft een gegoten chassis, een sche uitgang.En natuurlijkzijn allefunk-
zware bodemplaat en grote absorberen- ties op afstand te bedienen,
de voeten De enkelstraals laser en zwe- VOGELZANGPRIJS

oTr^ 1799PER MAAND' A ■ WW

AlWA

AIWA ADF 270 CASSETTEDECK matische afslag. Timerschakelaar LED
Cassettedeck met Dolby Ben C band- niveaumeters. Afm.(bxhxd): 43x12,7x
ruisonderdrukking, automatische band- 23 cm.
soortschakelaar, Bias regelaar voor fijn OUDE VOGELZANGPRIJS 349,-
-regeling van de voormagnetisatie Auto- VOGELZANGPRIJS

299
" NA WETTELIJKE AANBETALING. RENTE 20.55% EFFEKTIEF TOT
F 2 500, EN BOVEN F 2.500.-17,34% EFFEKTIEF MAK. KREDIET f 5 000.-.

Vogelzang
gaat verder
dan alleen
maar de

laagste prijs.
Een lage prijs vragen is niet moeilijk, maar dit doen dus u kunt zelf luisteren, kijken en vergelijken,
samen met een absoluut groot assortiment, een perfekte U zult ontdekken dat u nergens anders zoveel kwaliteit
voorlichting door vakspecialisten en een service die niet onder één dak vindt. En altijd voor gegarandeerd de
te evenaren valt, dat kan alleen Vogelzang. allerlaagste prijzen. Deze pagina geeft u alvast een
Maak in onze winkel op uw gemak een keuze, onze indruk, maar wie onder de indruk wil raken moet beslist
apparatuur staat demonstratie-klaar op u te wachten, langskomen. Zoveel voordeelkansen mag u niet missen.

Luister, kijk enreken maar.

SONY De verstelbare zoeker is ge- ARISTONA 37KE1022 37 CM I_P SHARP CV 2021 S
CCD-F 340 CAMERARECÖRDER schikt voor links en rechtsogigen en DRAAGBARE KLEURENTELEVISIE KLEURENTELEVISIE Black lynitron
Weergave op elke TVof via ingebouwde brildragers. FM geluidskwaliteit en inge- ' METAFSTANDSBEDIENING beeldbuis van 51 cm (47 cm effektief)
elektronische zoeker. Auto focus (uit- bouwde gevoelige microfoon. Datum Portable rhonitorlook kleurentelevisie getint beeldscherm, 39 kanalen, infra-
schakelbaar) voor automatisch altijd en tijd kunnen opgenomen worden, met een 37 cm beeldbuis, met een 34 rode afstandsbediening. DDR/Secam
scherpe opnamen. Automatische licht- Elektronische sluitertijd tot 1/4000 sec.. cm effektief beeldscherm, 40xvoorkeu- kleurontvangst via decoder. Koptele-
sterkteregelmg. Lichtsterk objektief met Edit Search, waarmee u tijdens het op- ze.Kompleet metdraadloze afstandsbe- foonaansluiting. Kleur antraciet. In het
6x motorzoom en macrostand. CCD nemen een bepaald punt op de band diening. In zwarte uitvoering. Afm. beeld verschijnen van kanaalnummers,
beeldchip met 320.000 beeldpunten snelkunt opzoeken. Beeld voor beeld en (bxhxd): 37 x34x 37 cm. volume en sleeptimer en AV Scart-aan-
voor hoge natuurgetrouwheid in kleu- slowmotion. Inklusief accu, acculader, sluiting,
ren Ree Review. Twee digitale geheu- adapter, cassette en aansluitsnoeren.
gens voor het opslaan van eigen ge- OUDEVOGELZANGPRIJS 3699,- OUDE VOGELZANGPRIJS 699,-
-maakte teksten en illustraties in 8 ver- VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

ga. 3299 599 999
.gHisTOiMtv GRUnDIG tfiXl ITT /_____, ' riSOGiVISION

ARISTONAB6SBI VHS VIDEO- % GRUNDIGVSSIOVIDEORECORDER MI
RECORDER Opname/weergaveduur Uniek is dezevideorecorder dooreen in- |j|| WËÈ
max. 4 uur. Digitale uitlezing van pro- gebouwde teletekstdecoder waardoor |||| - jfcffijja
gramma, tijd, bandteller en bandfunk-. programmeren nurechtstreeks via tele- fi_ii«f?S\
ties. Direkte keuze uit 120 kanalen, inklu- tekst gebeurt, voorzien van het ||| _^__jA _\
sief S-kanalen en hyperband. Automati- ATTS systeem dat automatisch de ||| teletekst |^__aÈ__Hl
sche afstemming op 48 voorkeurzen- bandlengte in uren en minuten aangeeft. ' l^____\^B__\
ders. Timer met 4 programma's tot 31 Zelfs een elektronisch kmderslot is aan- __^ WBEÊÊ K33_l^j|Pi.
dagen vooruit. Beeldzoeksysteem met wezig. De tuner is uitgerust met49 voor-
diverse snelheden. Inklusief draadloze keurzenders. De timer heeft 4 program- IH 6360 VT DIGIVISION STEREO S-band tuner met geheugen voor 40
afstandsbediening. ma's in 365 dagen. Inklusief draadloze. KLEURENTELEVISIE Deze slanke ste- voorkeurzenders en direkte keuze van
OUDE VOGELZANGPRIJS 999,- afstandsbediening met LCD display, reo TV heeft een 63 cm Planigon beeld- 120 kanalen. 2x 30 Watt
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS buis (59 cm effektief). VOGELZANGPRIJS

ftQQ off* 1999 oT^ 1799Q^^ PER MND* IfcVV PER MAAND' * ■ **_**

—-t**^m Wlfmm*»»* \| ■ OPENINGSTIJDEN-Dl T/M VR. 09.30-18.00 UUR.DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00UUR. ZATERDAG VAN 09.30-17.00 UUR. mfl *^p_-*»»)

Li uoGEumfü
Daar kun jeniet omheen

fl//LASERf^ ril |
Personal Computer ■***.

ide

Kl
IL Jl »v\

LASER XT-3 PERSONAL COMPUTER voet, multi 1/0 kaart met 1 parallele * 'Compatible computer, 8086-1 proces- 1 seriële interface, joystick interface,0
sor, kloksnelheid 4,77 en 10 MHz, 640 time clock met batterij back up, '$ .■)
Kb RAM, 6 vrije uitbreidingsslots, multi- MS/DOS 3.3 en GW Basic. n
graphics videokaart (CGA en TTL), 14 H
inch monochroom monitor op draai- VOGELZANGPRIJS "
OF F80,- _2AQB^c
PER MAAND' _=_______s_ö>'4

■___! ___Pl **"" *" l—i I ~ 3KSSS IBS al 's
___Z _____-_____] —-jmj-a-u !■

' ___H_____i

SONY CFSW 501 Zeer robuuste porta- 5-bands equalizer voor een zeer g$
ble met tweetelescoopantennes die een geluid. Ingebouwde klok/timer voor IJperfekte ontvangst garanderen op FM, automatisch in- en uitschakelen var ®

MG, LG en 7 xKG. Een dubbel cassette- portable,
deckvoor makkelijk en snel dupliceren OUDE VOGELZANGPRIJS 499,*
op normale of op dubbele snelheid. Een VOGELZANGPRIJS

HOADSTAH-
■__ _u—a—m———————T—_\

___Ü______^_Tl______il Ir-^J»» Ifl
WaW^^mW^ __K3P«rW aa) 1'» ff" H

ROADSTAR AD 1720 AUTORADIO dimmeraansluiting, piloottoon onder
CASSETTESPELER Stereo casset- drukking, 2 x 7,5 W uitgangsvermor
tespeler metFM stereo, MG, LG en KG, Inklusief anti-diefstalslede,
analoge frekwentie-uitlezing met LED
printer. Night design met dashboard VOGELZANGPRIJS

24g;
%

vtimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiu ~~^^rs. // I

ASTRA 5000 SYSTEEM
Satellietontvangst nu binnen ieders be-
reik. Sinds de lancering van de "Astra"
satelliet is het eenvoudiger geworden
signalen van satellieten te ontvangen.
Voor het ontvangen van de 16 zenders
die Astra uitzend, heeft u geen schotel
meer nodig van 1,8 m doorsnede, maar
kunt u volstaan meteen schotelvan b.v. .-. *60 cm. Ook de ontvanger die ervoor KOMPLETE SET BESTAANDE U"' ti
zorgt dat u beeld op uwTV krijgt, is veel schotelantenne, 74 cm doorsnede, j
eenvoudiger geworden. Op ditmoment Handic 5000 ontvanger, 15 meter a 'worden op 10van de 16kanalen al pro- termekabel, antennebevestiging,
gramma's uitgezonden. VOGELZANGPRIJS i

OFF 40 LÖ99PER MAAND mm\\kW W__+, '■

ORUnDIG 11 AlWA //
_____________^-^ 0 M '

GRUNDIG CITY BOY 10WALKMAN AIWA HST 120 Stereo walkman ij
RADIO "Credit card" stereo radio met FM stereo en MG, digitale tuner, 5 vo"
FM stereo en MG, LED stereo-indikatie, keurzenders, Dolby B ruisonderdru
inklusief stereo oortelefoon en riemklip. king, metal schakelaar, ingebouw
Gewicht ca. 100 gr. klok, LCD display, automatische at»"*
OUDE VOGELZANGPRIJS69,- aan het einde van deband.
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

49 249
W mfJW9fff99>W m___l "fó All Time Memories" Div. CD's

\\________MlJd^m^mm met hlte uit larenWiïïTjM *«i '60. Q95 ncTU«mjÊÊBMjmmÊjKM SLECHTS PsTU
\\_________i_\_li__M_!l^ '16 All Time Country Greats'

~&i Div CD's met alle country groot-

CD DIRE STRAITS "Money for HITSINGLE V/D WEEK: .
Nothing" BARBARELLA "We cheer You W
Hun grootste hits. Q/l 95 A 9
DEZE WEEK OH. DEZE WEEK

EINDHOVEN: HERMANUS BOEXSTRAAT 22. HEERLEN: AKERSTBAA
MAASTRICHT: WOLFSTRAAT 11. M. SMEDENSTFW^^



Staatshoofden
In de Shinjuku Gyoen tuinen zullen
zeker 74 staatshoofden of hun
plaatsvervangers, elf premiers, 43

regeringsvertegenwoordigers en le-
den van 14 koninklijke families hun
opwachting maken. Daarbij voegen
zich nog afgevaardigden van 26 in-
ternationale organisaties, onder wie
de secretaris-generaal van de Ver-
enigde Naties.
Nog nooit, zo zeggen functionaris-
sen van het ministerie van buiten-
landse zaken in Tokyo, is een derge-
lijk verzameling hoge ambtsdragers
op één plaats bijeen geweest. Toen
keizer Taisho in 1927 werd begraven
waren er geen delegaties uit het bui-
tenland aanwezig en de teraardebe-

stelling van Akihito's grootvader
Meiji trok 15 jaar daarvoor maar een
handjevol buitenlandse belangstel-
lenden. V

De massale opkomst vervult de Ja-
panners niet alleen met gepaste
trots maar plaatst hen ook voor
reusachtige veiligheidsproblemen
en hoofdbrekens aangaande de re-
gels der etiquette. Hoe kunnen de
rigide voorschriften aangaande het
protocol worden samengesmolten
met de shinto-rituelen. Anders ge-
zegd: hoe te voorkomen dat presi-
dent George Bush drie uur in de fe-
bruari-koude moet staan wachten
tot het de (alfabetische) beurt van de
Verenigde Staten is eer aan deover-
leden vorst te betuigen.

*lHgheidsmaatregelen alom en met name bij de luchthaven Haneda bij Tokio, waar politieor*ee_ met spiegels de onderzijde van voertuigen op verdachte voorwerpen controleert.

Veiligheid
De politie kampt met het probleem
dat de aanblik van zo veel leidende
personen van .imperialistische' na-
ties voor menige terreurorganisatie
bijna onweerstaanbaar moet zijn.
Toen in 1986 buitenlandse leiders
de gang naar Tokyo maakten voor
de top van de Groep van Zeven (de
meest geïndustrialiseerde landen)
vuurden activisten van de Chuhaka-
Ha - met ongeveer 5.000 leden de
grootste radicale groepering in Ja-
pan - vanuit een flatgebouw vijf
zelfgemaakte raketten af op een
huis dat voor de top werd gebruikt.
De projectielen waren evenwel te
hoog gericht en de schade bleef be-
perkt tot een aantal gatenin hettrot-
toir vier kilometer verder op.

Dinsdag, terwijl de stroom interna-
tionale gasten op gang begon te ko-
men, werden door een voorbijgan-
ger vlakbij de internationale lucht-
haven Narita twee kleine lanceerin-
richtingen met zelfgemaakte bom-
men ontdekt. Het tijdmechanisme
van de projectielen liep nog. Het
was niet echt nodig, maar de politie
werd nog eens met de neus op de
feiten gedrukt.
Het aantal politie-agenten met ,be-
grafenisdienst' werd vorige week al

opgevoerd van 15.000 naar 26.000 en
is inmiddels gebracht op 32.000
man. Door de hele stad zijn wegver-
sperringen opgericht en worden
auto's gecontroleerd. Meer dan
2.000 putdeksels in de omgeving
van het vliegveld Haneda zijn tijde-
lijk dichtgelast. In de havens en op
vliegvelden wordt nauwlettend ge-
speurd naar mogelijke buitenlandse
terroristen die het land trachten
binnen te sluipen.

De autoriteitenvermoeden dat Chu-
haka-Ha nog altijd beschikt over
zelfgemaakte raketten, die mogelijk
geavanceerder zijn dan twee jaar ge-
leden. Vanwege de destijds aange-
toonde reikwijdte van de projectie-
len speurt de politie nu in een nog
groter gebied naar mogelijke ple-
gers van aanslagen.Ongeveer
600.000 huizen, kantoren en andere
mogelijke bergplaatsen voor raket-
ten zijn uitgekamd. Sinds de dood
van de Japanse keizer zijn enkele
tientallen leden van de radicale
groepering in hechtenis genomen.

"Protesten tegen
het afvaardigen

van staatshoofden
naar Hirohito's

begrafenis worden
overal gehouden.

ln Seoul
protesteerde een

dertigtal vrouwen met
doorgestreepte

portretten
van de

voormalige Japanse
keizer.

Superactueel
VJ gilden een goed boek over
% V'nnig onderwerp maken,

'neens superactueel.
SW_ T' maar ik maar mes kwader. Altijd zijn men-

Ü weBens hun werk,
SW a.f ellendige zaak Rushdie
°°k daUes- Dat komt natuurlijk

or de Pers. Nieuws is te-°verao°rdig wereldwijd, zodat
<li. 'mensen worden bereikt
0&roe willen geven aan de
V' i5van een 'geestelijk lei-
Kele» lensen die het boek nooit

*en kunnen hebben."
ue andere kant erger ik me

% hf_teuSen die nu beweren dat
b6t. et boek even in elkaar heb-
Nrrf mpt omdat het onder-de is. Wat een onzin.'Jn al een jaar hard aan het

werk en er waren meer kranten-
berichten over verboden boeken.
Zo kondigde Novy Mir in 1988
aan het werk van Solzjenitsyn te
publiceren. De chef-ideoloog
heeft de Novy Mir daarvoor be-
rispt, omdat zijn werk indruist
'tegen ons politiek systeem, onze
geschiedenis, onze revolutie en
Lenin'. De zaak Rushdie wekt
echter, terecht, meer publiciteit
op."

Aarst en Van der Pluijm zijn be-
gonnen met een gedegen inven-
tarisatie. Ze lazen alle publika-
ties over verboden boeken, hiel-
den alle kranten bij en bestu-
deerden de 'Index on Censors-
hip', eenBrits blad over censuur.
Bij elk boek dat een overzicht
geeft, worden reserve-onderwer-
pen aangehouden. De zaak
Rushdie werdvast 'persklaar' ge-
maakt voor een extra pagina. Het
boek lag al bijna bij de drukker
toen moslems in Bradford het
boek aan de paal nagelden. De
pagina overRusdie is op het laat-
ste nippertje geactualiseerd. De
Bijenkorf heeft naar aanleiding
van de aandacht van radio en tv
voor 'Verboden Boeken', het
werk eerder dan bedoeld in de
winkels gelegd.

'Belachelijk'
Van der Pluijm: „Toeval, waar je
letterlijk koud van wordt. Boe-
ken zijn trouwens door de eeu-
wen heen om de meest belache-
lijke redenen verboden geweest.
Zo was er een Poolse dichter -
dit staat niet in onze verzameling
- die het hadover het eten van le-
verworst. De man die het werk
redigeerde vond dat dit niet kon,
omdat daaruit zou blijken dat
Polen arm is. Hij vond dat lever-
worst veranderd moest worden
in biefstuk. Het metrum klopte
daardoor niet meer. Van die din-
gen. Altijd zijn zinnen onheus
geïnterpreteerd. Zo zou 'de zon
zal weer opgaan' een verwijzing
naar een ander politiek systeem
zijn."

„Een moedige uitgeefster ver-
zorgde de eerste druk van het
verboden Ulysses van James
Joyce. Een man ging elke dag

van Canada naar Amerika met de
veerboot met een paar exempla-
ren in zijn broek. In de tijd van
de dranksmokkel, dus gevaar-
lijk. Later ze ze, dat hij wel een
dunner boek geschreven zou
hebben als hij had geweten dat
het via die broek moest worden
verspreid. Een leider van een
kloosterorder werd met zijn wer-
ken verbrand op orders van de
paus, nadat hijzelf werken van
anderen had verbrand in de
strijd tegen 'ijdelheid. Veel van
onze voorbeelden geven de ab-
surditeit weer, net sprookjes."

Hoewel volgens Van der Pluijm
door de eeuwen heen politiek het
vaakst de reden was voor cen-
suur, gaan de meeste onderzoe-
ken over het verbod wegens ver-
meende obsceniteiten. „Daar
houden mensen zich natuurlijk
het liefst mee bezig, toch is on-
derdrukking van maatschappe-
lijke groeperingen vaker een re-
den geweest."

" Mizzi van der Pluijm: „Toeval waar je letterlijk koud
van wordt."

,Vooreensuur,
Een ander interessant verschijn-
sel is wat Van der Pluijm 'voor-
eensuur' noemt: boeken die niet
uitgegeven worden omdat de uit-
gever bang is voor represailles.
Wat Nederland betreft zal de

zaak Rushdie uitwijzen hoe het
ervoor staat met de vooreensuur:
„Ik kan niet voorspellen wat uit-
geverij Veen gaat doen."

Van der Pluijm weet niet of er in
dit land nog boeken verboden
zouden worden: „Het vuil, de
stad en de dood heeft het als to-
neelstuk welliswaar niet ge-
haald, maar het boek is te koop
geweest, zij het in een kleine op-
lage. Het enige verboden boek in
ons land is Mem Kampf van Hit-
ler. De gronden van dat verbod
zijn overigens dubieus. Dat boek
moest van ons absoluut in de
verzameling, dat was geen over-
weging. Toch hebben wij in dit
geval getwijfeld over de wijze
waarop wij het zouden behande-
len omdat het zo gevoelig ligt."

Objectief
„We kozen ervoor, om het net als
de andere werken objectief te be-
handelen. Onze mening doet niet
ter zake, juist ook omdat het over
censuur gaat. Wij zijn samenstel-
lers, geen schrijvers. Ik ben mij
ervan bewust dat onze selectie
op zich al subjectief is. Maar dat
is helaas niet niet te vermijden."

Jacqueline Hoefnagels

Samenstellers: aandacht prettig, oorzaak verschrikkelijk

Verboden Boeken'
door Rushdie in
de schijnwerpers

VOSTeRDAM - „Op zich is het
Vrl a* ons boek in de schijn-
!'lh s^aa^- Het is een waan-
"W§rf samenl°°P van omstan-

c*at een PrÜs °P
JejJ* van een schrijver wordt

'e .Bp terwÜl WÜ de laatste hand
«o^l aan 'Verboden Boeken',
fraJ* diverse radio- en tv-pro-

a's ons nu w'^en hebben.
is

at w^ 'Pr°fiteren' van de
lt_*-jl_Rushdie, vind ik verschrik-

K 7(2fj) ~?gt Mizzi van der Pluijm
(.ï)' samen met Cees Aarts
<I$H |^er> publikatie over verbo-
I^l °eken samenstelde. De Bij-
'%^Qi\ komt elk jaar met eenkwale uitgave voor de boeken-
r3i. e telkens een ander lite-

ri otlderwerp behelst. Aarts
ti^f e "iet Van der Pluijm, rela-
W e^ nieuwkomer in het boe-
eetiPa ' een Jaar 'anS aan een se_
boejf Van honderd ooit verbodenen ' van <*e 'Odysee', via
)% IJe in het land van de Sov-
v-lsv

en 'Spycatcher' tot 'De dvi-
Verzen van Rushdie'.

tWst V-
%m edacht het onderwerp.

''Jks "at Rushdie's boek dage-
Ooi_ d

ln het nieuws staat, krijgt
h e uitSave veel aandacht,

.%a cV boek overigens verdient.
H 1« V 12ie het niet bepaald als

'eüke stunt," zegt Mizzi.

binnen/buitenland

Nog nooit zoveel staatshoofden op één plek bijeen

Begrafenis Japanse keizer
gigantisch veiligheidsrisico

deredactie buitenland

JÜO/HEERLEN - Mor-
v^rdt in Japan de be-Qlt jaaroverleden keizer
°hito ter aarde besteld., eSenstelling tot de be-
enis van zijn vader en
jvader belooft deze
jntigheid een internatio-, gebeurtenis van de eer-
e 0rde te worden. Nage-
S alle landen sturen ëen

I ardiging en veelal gaatom een delegatie van
hoog, zo niet het hoog-

jveau. Hieruit mag niet
t
r<*en afgeleid dat de va-J[an de huidige keizer,
.Alto, buiten Japan in
(§ aanzien stond. Wel is;.een duidelijke vinger-
lng naar de zeer belang-, Positie die het Land

lH
ae Rijzende Zon heden-
;a

L
§e op het wereldto--1 bekleedt.

Minstens 159 van de 166 landen
waarmee Tokyo betrekkingen on-
derhoudt hebben laten weten dat zij
een vertegenwoordiger naar de
plechtige ceremonie zullen sturen.
Minstens een derde daarvan,is inge-
gaan op de diskrete maar overdui-
delijke wens van de gastheren een
staatshoofd af te vaardigen.

Interpol
De Japanse autoriteiten hebben ook
om hulp van Interpol gevraagd om
de leden van de Nihon Sekigun (het
JapanseRode Leger) in de gaten te
houden. De terroristen, die onder
meer in Libanon een schuilplaats
hebben gevonden, pleegden vorig
jaarin Napels een anti-Amerikaanse
aanslag waarbij vijf mensen om het
leven kwamen.

Tijdens de begrafenisoptocht zal elk
autoverkeer gedurende acht uur

worden stilgelegd.Langs deroute is
het tijdens de optocht verboden
zich bij ramen op te houden. Ook is
luchtverkeer boven de stad, met uit-
zondering van vervoer van medi-
sche goederen, van 22 tot 26 februari
verboden.Het aantal mogelijke
doelwitten bezorgt de politie hoofd-
brekens. Niet alleen de begrafenis-
optocht zelf, het keizerlijke paleis
en het mausoleum waar Hirohito zal
worden begraven moeten in de ga-
ten worden gehouden. Ook rege-
ringsgebouwen, vliegvelden, hotels
waar debuitenlandse gasten verblij-
ven en ambassades kunnen binnen
de belangstellingensfeer van extre-
misten vallen.

Informele top
Hoewel de Japanse regering aan-
vankelijk trachtte te voorkomen dat
het hoge buitenlandse bezoek de ge-
legenheid zou aangrijpen voor on-
derling overleg lijkt Tokyo zich er
nu bij neergelegd te hebben dat dat
er gewoon bij hoort.
Zo schijnt iedereen met Bush te wil-
len overleggen. Tot nog toe staan
ontmoetingen met de Franse presi-
dent Mitterrand, de Japanse pre-
mier Takeshita, president Mubarak
van Egypte en president Herzog van
Israël op het programma. Andere
gesprekken zullen ongetwijfeld vol-
gen.

Deze hectische afspraakmakerij
drijft de Japanse politie tot wan-hoop. „Nog maar vier dagen te gaan
en ongeveer de helft van de gasten
moet ons nog een programma over-handigen", zo verzuchtte een hoge
functionaris onlangs.Behalve de
staatshoofden Bush, MitterrandMubarak en Herzog kunnen de Ja-
panse televisiekijkers ook nog bij-
voorbeeld de presidenten van Gam-
bia, Fiji, Bangladesh, de Filipijnen,
Indonesië en Pakistan trachten teherkennen.Ook een lange reeks

hoge bezoekers van koninklijke
bloede kunnen zij aan zich voorbij
zien trekken: Koning Carl Gustav
van Zweden, Koning Boudewijn
van België en koning Juan Carlos
van Spanje zullen er zijn. Maar ook
koning Taufa Hau Tupou van Ton-
ga, koning Jigme Sigye Wangenuck
van Bhutan en koning Moshoeshoe
II van Lesotho zullen acte de pre-
sence geven, alsmede een lange rij
prinsen en prinsessen.

Afwezigen
Een van de grote afwezigen is partij-leider Michail Gorbatsjov. De Sov-
jetunie, is in Tokyo vertegenwoor-
digd door vice-president Anatoli
Loekjanov. Ook China, Zuidkorea,
het Verenigd Koninkrijk en niet te
vergeten Nederland hebben zich
niet aan het oorlogsverleden van
keizer Hirohito weten te onttrek-
ken.Seoul stuurt premier Kang
Young Hoon, China minister van
buitenlandse zaken Quian Qichen,
Groot-Brittannië minister van bui-
tenlandse zaken Howe en prins Phi-
lip en uit Den Haag maakt minister
Van den Broek zijn opwachting.

(ADVERTENTIE)

ANPNIEUWSTELEFOON*
Btf-AW_g'_TLiZ.l.t'LiTil*m*}lFßï'mirjF—%%ilhm*i*am 'fflf^^i*7!'/.

(ADVERTENTIE)

EEN NIEUWE AUTO EN
TOCH OP VAKANTIE!

Wij, de Opel OK-dealers van Nederland, jaar oud. Dit is dè kans om Opel te gaan rij-
maken't mogelijk. Want u kunt ditjaarveilig den. Want onze showroom staat vol met
en voordelig naar de zon met een perfekte eersteklas „jonge"Corsa's.Kadetts,Mantas,
Opel. Die u tussen 15 februari en 31 maart Ascona's enRekords.
zeer voordelig bij ons kunt financieren: Minder onderhoud, hogerestwaarde.

U betaalt pas over 6 maanden. De aan- U zult versteld staanwat debetrouwbaarheid
betaling voor de financieringsovereenkomst vanOpel udekomende jarennog gaatschelen
bedraagt slechts30%van inonderhoudskosten. Èn
de aanschaffingswaarde; "jrr MAAUniTlil I AM/" van zn waarde, als u'm
meestal is de inruil- £XLj MnAflUkN LANu over een paar jaar weer
waarde van uw huidige inruilt!
auto hiervoor al vol- _ftO/ DCMTC* Aantrekkelijke
doende. IJ /W KLIM 1 1. financiering mogelijk.

Betere inruilprijzen. mmf *—* Na6 maandenkunt u het
Wees slim en vermijd de nrritr IfAAD >f MflflDT restbedrag volledig bij
vakantie-inruildrukte. DwLÖ wUUIwI fWInRI» ons financieren tegen
We geven méér voor alle aantrekkelijke tarieven,
merken, jong en oud. U gelooft 't niet? Kom Derenteoverdathalfjaarnemenwij vooronze
maar langs! rekening! Vraag in de showroom naar de

OK-gekeurde Opeis van minder dan 4 financieringsvoorwaarden.

* Ditfinancieringsaanbod is geldig tussen 15februari en 31maartvoor OK-gekeurde Opeis, nietouder dan 4 jaarDe huurkoopover-
eenkomstwordtop dedaarvoor geldende voorwaarden viaGMACN-Opel Financiering afgesloten, meteen maximumlooptijdvan
36 maanden. Het maximum te financieren bedrag bedraagt 70%van de aanschaffingswaarde.

HiE np nPFi nif-nFAi fp mr31 maaptunnpncci unnp an cc 7 OPEL it_9

BRUIDSBEURS
25 en 26 febr.
met 4 grote

bruidsshows van
PEREBOOM
MAASTRICHT

Voorverkoop ’ 10,00
Pereboom, Gr. Gracht 27
Mstr. of tel. 043-472841
Veelal bij aankoop of

reservering boven 150,-
-wordt uw entreegeld

terugbetaald

Cocarde (casino)
Valkenburg a.d. Geul
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"Een goed gevulde vlaai *

weegt minstens
'n kilo,"

zegt m'n baas. |
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Advokaatvlaai de luxe 050 ±io7ogram O- \§s^
±1020gram JOrötfnu Oa
"Natuurlijk is de bodem van een vlaai heel belangrijk. Die moet ovenvers zijn, p «~««— Iglo kabeljauw Q NIEUW: Mona Friline fp Coberco feestroom
zoals wij dat noemen. Maar waar het óók om gaat, dat is de vulling. Want als O Crispino 098 ""'">■■ vruchtenyoghurt W bus è 250 gram
die niet goed is, kun je 't eigenlijk geen vlaai meer noemen. Bs£k " * 300 gram 4r98 O- l^jl^ literbeker met aardbeienoog Sj 3*5 Nu halve prijs= ■ "
Onze vlaaien worden dan ook gemaakt volgens ambachtelijk recept. Eerlijk ||^%J; „RQ tg*» £^S^" 4 %m"ïl&nu 1/ 8 Goldsun sinaasappelsap 4^
handwerk met verse, eersteklas recepten. 1^ "w i Lassiiovernjsi "loa *■**_># gp! literpak >7^ I'
En welke u ook neemt... onze vlaaien wegen nogal wat. Omdat m'n baas »fc_V_u_» Pak è 40° 9ram 4"79" ■ ■ Héé j tijgerwitbrood gesneden. I°s *«■> -^vindt, dat een goed gevulde vlaai minstens een kilo hoort te wegen. „ . ... _<■ oq ' ■ Calvé pindakaas
Ben ik't helemaal mee eens". I^J?**0"^

** 1. Rozynenbollen *|25 350gram I-
_ . — — WJSBf 4stuksnu ■■ Johma huzarensalade O

on -rw- uroko, diepvries KU aTv"*© Delmonte Derziken gegarneerd, bak<_ 600gram2*& £**
Puur magere, malse QBO Magere hampunt (=rauwe ham) <|99 boerenkool 450 gram 28 \J%J fk^%¥ fe"p ÏÏS 1 _«^
runderstooflappen 500 gram Gerookt of ongerookt. 100 gram |. '<*m~J>- nterbiik a_i__ gram /^ra i. Cuba, pers-sinaasappelen 2,

1-Q Honig zelfrijzend bakmeel OQ Goudkuipje smeerkaas QQ Nu 10 voor *"***& öoógram X&& \Jm_J kuipje ioo gram \J& \jO Kinderzon- mooie ClementineO
—HO ■. __ _Ct-\-a _^qq mandarijnen Nu 20voor *-*'ham en Goudse kaas. MVAJ Saksische worst met 189 Kooien doperwtjes met Clt^ Ü^es_p Robijn wasverzachter 'jSS *&%

±110 gram per stuk. Nü 4 stuks voor #. tuinkruiden nu2oogram I. worteltjes extra fijn. % literglasKm Zf\J gmm VA liter >><7S_fc. Dikke grape-fmits Nu 6 voor \t
v^S?Jr^'VerSebraadWo^ Leeuwezegel halvarine "7C Van der pijl appelmoes CQ Suks ÏJfflr Omo vat a 6 kilo 0099 .^.WLÏffll) de lekkers^van Jdn umutsrb _/| 65 kuip è 500 gram 89 J%J % literglas 7$ *J%J per klant, [f»^' 3 guldenkorting 2£3Ó €* m fi^M, -4 Spaanse SÏnaasapP^
half om half. 500 gram ti fc^g»pr extra dik. O

h^h mhb _mmm Nu 6 voor "Puur mager bouillonvlees Q5O . -__
■____-____________ _________■ _______________________________________________ D u*- ui < o^

(metgrafsmergpijpje.) 500gram O. 1 11 1 1IV _S 1fITBI tTm\ CT Pracht.ge blanke W.tlof <1
I AWW W\ Nu hele kilo *^x

>^t^Sl_k\ Zwan, verse Gelderse ______■ ______l L __l ______■ ______l LI LI .LI -Jl akties geldig van donderdag 23februari
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Inflatie
lilQ^missie maakt zich wel zor-■ een stijging van de inflatie.
j , Jaar geleden bereikte die in de
4h,,et historische dieptepunt van
\, °cent (Nederland min 0,3 pro-

!>ti<. Jaar steeg het gemiddelde in-. «Percentage in de EG tot 3,7
JjVll (Nederland 1 procent). Dit
& <*l c* e EG-inflatie uitkomen op
procent (in Nederland 1,25 pro-
ïttj.Het EG-gemiddelde zal vol-
t^ Jaar weer wat dalen, namelijk

JNt.r_r°Cent* Maar in ons land stijgt
h ''5 >VCentage danverder doornaarV Procent.

beurs overzicht
Dalingen
I "W- ERDAM - Ook de Amster-
" W6e

e effectenbeurs gaf woensdag
voort duidelijke signalen van de

ande rentestijging. Met
II ekn de staatsfondsen liepen
f lijij Versen terug, waarbij uiteinde-

hajv alingen optraden tot rond de
$t^a,e Punt. De jongste 7 procent
100 slening, waarop dinsdag op

i V>p ocent f 2,75 miljard is toege-en. noteerde 99,35 procent.. aR n aandelenmarkt gaf woens-I 'age nagenoeg na een voorzichtig
''Ir .Sm een voortdurende da-
■^lj. e zien. De stemmingsindex
'641: dan ook 1,2 punt weg naar

I Hii. aar het Damrak bleek dvi-Wip 6en obügßtiemarkt. Op een
i°mzet van f 1937 namen devoor vn slechts f 615 miljoenur hun rekening.

'j dr ■1 4ft lntemationals verloor Akzo
f i'2" °P f 148,40 en Hoogovens
Vtr. 0p f 83-90- In de financiële
V<V moest NMB f 1,50 prijsge-
a-, f

°P f 215 en Stad Rotterdan f 2
Glijk Fokker steeg aanvan-

Ver<_ e
nog eens ruim een gulden

erViTlaar deze w'nst was aan
Verdv.

n Van de dag weer Scheel

laara"d sea Search trok 9 centaan
(-'Hip .. 4- terwijl Koppelpoort na
verfiLjedk°ersen f 7 hoger werd
**e_a .1

0p f 302* Maatschappij
lu v

,nu, waarvan een overneming
_!.,„ ak v°or de deur zou staan,
f H\n% oens f 4io omhoog naar
"'enti Nat'onale Borg schoot eens.V-Je omhoog naar f 160.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOOfdfOndsen v.k. s.k.
AEGON 94,00 93,20
Ahold 92 50 9180
Akzo 149,80 148,30
ABN 42 00 4170Airenta 160,50 160^30
Amev 56 90 5610
Amro-Bank 81,20 80^20
Ass R'dam 149,50 148,00
Bols 139 00 13900
BorsumiiW. 128,80 129^00
Bührm.Tet 64,50 63,60
C.S.M.eert. 64,90 64,70
Dordtsche P. 226,20 225,30
DSM 119,10 118.60
Elsevier 63,60 63,30
Fokkercert. 31,60 31,70
Gist-Broc.c. 37,80 37,70
Heineken 148.60 147,50
Hoogovens 85,70 84,10
Hunter Dougl. 90,50 90,40
Int.Müller 80,40 80,60
KLM 43,90 43 40
Kon.Ned.Pap. 51,20 50,50
idem div 89 50,00 49,20
Kon. Olie 123,60 123,10
Nat.Nederl. 64.00 63,40
N.M.B. 216,50 216,00
Nedlloyd Gr. 30100 295 50
Nijv.Cate 87,60 87,20
Océ-v.d.Gr. 301,00 298,00
Pakhoed Hold. 126,00 124,30
Philips 36,70 36,20 f
Philips divB9 35,10 34.70
Robeeo 104,90 104,60
Rodamco 161,10 161,00
Rolinco 100,30 100,30
Rorento 61.50 61,30
Stork VMF 30,40 30,10
Unilever 131,30 131,00■Ver.Bezit VNU 90,50 89,70
VOC 38.30 37,80
Wessanen 80,30 78.80
Wolt Kluwer 156,00 154,00

Binnenl aandelenDinneni. aanaeien

Aalbertslnd 39,00 39,80
ACF-Holding 63,50 63.00
AhrendGr.c 183,00 179,00
Alg.Bank.Ned 42,80 42,50
ABNdiv'B9 41,30 41,00
AsdOpt.Tr. 23,80 23,50
Asd Rubber 8,30 8,10
AntVerff. 340,00 -
AtagHoldc 82.20 82,30
Autlnd.R'dam 70.00 70,00
BAM-Holding 288,00 286,00
Batenburg 76.00 75,50
Beers 123,00 121,80
Begemann 73,00 72,50
Beündo 392,80 392,50
Berkels P. 7,15 7,25
Blyd.-Will. 25,70 25,00
Boer De, Kon. 349,00 349,80
de Boer Winkelbedr. 58,80 58,70
Boskalis W. 13.00 12,90
Boskalis pr 11.40 11.10

Braat Bouw 835,00 830,00
Burgman-H. 3250,00 3250.00
Calvé-Delftc 877.00 866,00
Calve pref.e 4680,00b4820,00
Center Parcs 65,70 64,50
Centr.Suiker 65,00 64,80
Chamotte Unie 13,30 13,20
Chamotte div.B9 12,40 12,40
Cindu-Key 97,50 97,00
Claimindo 385,00 382,00
Cred.LßN 75,60 75,00
Crown v.G.c 81,50 82,00
Desseaux 190.50 189,50
Dordtsche pr. 225,80 224,30
Dorp-Groep 46,70 47,00
Dorpv.div.B9 44,00 -
Econosto 208,00 208,50
EMBA 118-00 "W
Enraf-N.c. 51,10 51,20
Enks hold. 335,00 337,00
EransMaasc. 62,50 62,50
Furness 100'50 100.00Gamma Holding 71,00 70,50gammapref 5,70 5,70
Getronics 28,10 28,20
£eveke "-90 «,00
Giessen-de N. 136,00 134,50
GoudsmitEd. 204,00 203,00
Grasso'sKon. 92,80 92,50
£rolsch '01,00 100,00
GTI-Holding 166,70 167i20
Hagemeyer 82.50 83,20
HAO 18,00 180,00
"CS^" £» 15,70
**"?>**_ '^ 1»-<»
5°«ki"?ch- "'" l'2'00
HodohHout 438,00 438,00
Hotec _,, '.''° , 18'°°
"ALTr.b 473,00 469,00
Holl.Am.Line 1473,00 1467,00
Heineken Hld 127,50 127,00
Hol.SeaS. 1,46 1,54
Holl. Kloos 3 5,00 335.00
Hoopen Co 14.90 15.00
Hunter D.pr. 2,10 2,06
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 44,60 44,20
IHC Caland. 21,20 21,00
Industr. My 168,00 168,00
Ing.Bur.Kondor 580,00 575,00

Kas-Ass. 37,10 37,10
Kempen Holding 16,10 16,10
Kiene's Suik. 1260.00 1265.00
KBB 72,10 72,10
KBB (eert.) 71,70 71,70
Kon.Sphinx 76,80 76,50
Koppelpoort H. 295,00 302,00
Krasnapolsky 157,50 157,00
Landré&Gl. 52,40 53,50
Macintosh 44,70 44,20
Maxwell Petr. 592,00 595,00
Medicopharma 78,50 80,00
Melia Int. 7,50 7,50
MHV Amsterdam 20,20 20,20
Moeara Enim 1075,00 1075,00
M.Enim 08-cert 13750,00 13650,00
Moolenen Co 32,00 31,50
Mulder Bosk. 48.50 48.50

Multihouse 1170 1130
Mynbouwk. W. 446,50 446^50
Naeff 22500 -
NAGRON 52 00 5150
NIB 50200 49700
NBM-Amstelland 16,50 16J30NEDAP 299 00 298 00
NKF Hold.cert. 234^00 233*00
Ned.Part.M. 31,70 3140
Ned.Springst. 950000 9500 00
Norit 642,00 637,00
Nutrieia 239,00 239 00
Omnium Europe 19,10 19,10
Orcoßankc. 77,00 76,40
OTRA 504,00 502,00
PaUhe 15000 15000
Polynorm 90,10 90,50
Porcel. Fles 125,50 125,50
Ravast 56,80 56,60
Reesink 64.00 63,00
Rlv a 64,50 62,50
Riva (eert.) 63,20 62,00
Samas Groep 61,50 60 00
Sanders Beh. 79,20 79,50
Sarakreek 35,10 34,10
Schuitema 1465,00 1465,00
Schuttersv. 86,80 87,00
Smit Intern. 27,50 27,40
St.Bankiers e. 28,30 27.80
TelegraafDe 422,00 427,00
Text.Twenthe 251.00 255,00
TulipComp. 59,00 58,90
Tw.Kabel Hold 126,50 126 20
übbink 104 50 10620
Union Fiets. 15.25 15,25
Ver.Glasfabr. 245,00 245,00
Verto 75,00 75,10
Volker Stev. 55,20 55,50
Volmac Softw. 82,50 82,30
Vredestein 20,50 e 2100
VRG-Groep 43,20 43,50
WegenerTyl 177,00 175,50
West Invest 29,20 29,20
Wolters Kluwer 156.00 154,50
ldemdivB9 14800 15000
Wyers 60 50a 54 OO"JerS W,lSOa M'üü

Beleaoino^inQtpllinrifinBeleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,40 36,50
ABN Aand.f. 69,10 68,50
ABN Beleg.f. 52,10 51.90ALBEFO 51,40 51,40
AldollarßFs 20,60 20,60Alg.Fondsenb. 228.00 228.00
AllianceFd 11,80 1180Amba 44,40 -Ameriea Fund 281.00 280,00
AmroA.inF. 91,30 91,30
Amro Neth.F. 69,60 69 90
Amro Eur.F. 67,40 66,50
Amvabel 99,00 97,90
AsianTigersFd 56,50 56.70Bemco Austr. 62,00 62,00Berendaal 107,00 106,50
Bever Belegg. 28,10 27,60
BOGAMIJ 114,50 113,40
Buizerdlaan 37.00 37.00

Delta Lloyd 40,00 40,00
DPAm.Gr.F. 22,20 22,10
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1060,00 1060,00e EMF rentefonds 71,90 71.70
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,90 5,90
EurGrFund 53,70 53,00
Hend.Eur.Gr.F. 167,50 168,50
Henderson Spirit 73,30 73.30
Holland Fund 63,20 63,40
HolLObl.Fonds 119,50 119,40
Holl.Pac.F. 113,50 114,00
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 36,20 36,40
Intereff.Warr. 267,10 269,20
Japan Fund 49,80 49,10
MX Int.Vent. 58,20 58,00
Nat.Res.Fund 1380,00 1375,00
NMB Dutch Fund 34,20 34,10
NMB Oblig.F. 36,10 36,10
NMBRente F. 101,70 101,60
NMB Vast Goed 38.80 38,80
Obam, Belegg. 197,00 196.00
OAMFRentef. 15,15 15,15
Orcur.Ned.p. 46,80 47,00
Rentalent Bel. 1345.80 1345,00
Rentotaal NV 31,00 30,90
Rolinco cum.p 97,50 98,00
ScLTech 18,00 17,80
TechnologyF. 18,50 18,50
Tokyo Pac. H. 253,50252,00*Trans Eur.F. 70,00 70,00
Transpae.F. 560,00 580,00
Uni-Invest 119,50 119,00
Unico Inv.F. 83,70 83,90
Unifonds 27,00 26,80
Vast Ned 123,30 123.30
Venture F.N. 42,00 42,50
VIB NV 86,70 86,70
WBO Int 78,30 78.30
Wereldhave NV 206,80 206,80
Wereldh.d.vB9 202,00 203,00
Buitenlandse obliüaties""'«nianase ODligatieS
B^EEGB4(D 103,20 103.20
3'/2 EngWarL 36,80 36,80
5% EIB 65 99,20 99,20

namerik aandelen9' nameMK- aanoeien
Allied Signal Ind 35.00 35,00
Amer. Brands 64,20 63,70
Amer. Expres 31,30 30,20
Am.Tel.& Tel. 31,40 31,10
Amentech 52,30 51,60
Amprovest Cap. 128,00 128,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 28.00 27,80
Atl. Richf. 84,70 85,30
BAT Industr. 5,45 -Bell Atlantic 75,20 74.40
BellCanEnterpr 37,70 38,20
BeU Res.Adlr 1,401,40'Bell South 42,20 41,60
BET Public 2.40 -
Bethl. Steel 26,50 26,50
Boeing Comp. 62,80 63,50
Chevron Corp. 49.50 -

Chrysler 27,00 26,80
Citicorp. 27,10 26,80
Colgate-Palm. 45,75 45,80
Comm. Edison 33,30 33,75
Comp.Gen.El. 400,00 -Control Data 21.00 21,50
Dai-Ichi Yen 3650.00 3720,00
Dow Chemical 96,50 96,70
Du Pont 98,80 99,30
Eastman Kodak 48,40 48,50
Elders IXL 3,50 -
Euroact.Zw.fr. 238,00 242.00
Exxon Corp. 44,80 44,50
First Paclnt 1,30 -Fluor Corp. 24,30 24,20
Ford Motor 54.00 53.60
Gen. Electric 46,70 46,90
Gen. Motors 88,60 86,00
Gillette 35,50 34,80
Goodyear 49,00 49,00
G.ace&Co. 27,80 27,80
Honeywell 66,7066,60.lnt.Bus.Mach. 125,40 125,25
Intern.Flavor 49,30 49,50
Intern. Paper 49,00 48,80
ITT Corp. 54,70 54,30
Litton Ind. 75.00 74,30
Loekheed 48,00 48,00
Minnesota Mining 68,50 68.00
Mobil Oil 47,60 48,00
News Corp Auss 10,80 10,80
Nynex 69,60 69,60
Oee.Petr.Corp 27,70 27,70
Pae.Telesis 34,00 33,80
P.& O. ® 5,90 5,90
Pepsico 41,10 41,25
Philip Morris C. 109,60 109.50
PhiU. Petr. 21,50 21,30
Polaroid 43.70 43,30
Privatb Dkr 297,00 298,00
QuakerOats 53,00 53,50
RJR Nabisco 100,00 -St.Gobin Ffr 585,00 593,00
Saralee 4720 47'00
Schlumberger 35,90 35,80
Sears Roebuck 4190 4140
Southw.BeU 44 00 43 70
Suzuki (yen) 784 00 78800TWycV 42 7.«'"o.y V

«^
«,<u

Texas Instr 4230 4220
TlpEur 190 190
Toshiba Coro 1170 00 121000
UnionCarbide 32 00 .2 00
Union Pacific 72 00 7000f
Unisvs _9_o __'__
USX Coro 3160 **2'sn
US West 6110 6100
WarnerLmb 7990 79 90
Westin.house 5.30 56 00
Woolworth 535053*501
Xerox Corp 6400 6320
t>mwtUt_2.„m kll :._._,'-. _
«<enillCaien DUltenlanO
AMAX Ine. 53 00 53 00
Am. Home Prod. 179 50 18100
ATTNedam 66 00 64 00
ASARCO Ine. 56 00-'

Atl. Richf. 179,80 180,50
Boeing Corp. 130,00 130,00
Can. Pacific 38,00 38,00
Chevron Corp. 100,50 -Chrysler 55,20 56,00
Citicorp. 55,00 53,00
Colgate-Palm. 95,00 95,00
Control Data 38,50 39,00
Dow Chemical 200,00 196,00
Eastman Kodak 98,00 96,50
Exxon Corp. 92,00 92,00
Fluor Corp. 49,00 -Gen. Electric 95,00 d 94,50
Gen. Motors 185,10 185,50
Gillette 72,50 72,00
Goodyear 101,00 100,00
Inco 59,50 60,00
1.8.M. 256,00 256,00
Int. Flavors 102,00 -ITT Corp. 113,00 112,00
Kroger 18,70 18,50
Loekheed 99.00 99,00
Merck&Co. 132,50 130,00
Minn. Min. 141,00 139,00
Pepsi Co. 82,50 82,00
Phiüp Morris C. 229,00 224.50
Phill. Petr. 43,00 42,50
Polaroid 82,50 81,00
Proeter&G. 189,30 -Quaker Oats 105,00 105,00
Schlumberger 73,50 73,50
Sears Roebuck 84,00 84,00
Shell Canada 80.50 80,00
Tandy Corp. 87,50 d 87,50
Texas Instr. 87,00 84,00
Union Pacific 147,00 142,00
Unisys Corp 61,00 61,50
USX Corp 67,00 e 67,90
Varity Corp 4,20 -
Westinghouse 114,80 115,50
Woolworth 110,50 110,50
Xerox Corp. 129.80 -
Certificaten huitßnlandLe",T,Caten DUl,Bl,,anfl
Deutsche B. 511,00 510,00
Dresdnerß. 307,00 305.00
Hitaehi (500) 1400.00 1400,00
Hoechst 299.20 298,00
M.t5.E1.(500) 700,00 70000._
Siemens 514.00 508.00
u,«afantS
to 37-8° 37-°°
AMRO warr. 2,50 2,40
AsiaPacGrF. 6,10 6,05
Bogamij 8,00 7,80"Falcons Sec- H'lo 1390
Honda motor co. 2320,00 2400,00
KLM. 85-92 140,00 139,00
Philips 85-89 16,20 17,00
St.Bankiers a 2,30 e 2,30
St.Bankiers b 2,60 2,60- nhiina»ioc » rnnil
*"'"-«""'»«"»» « ""»»""
10'/. Aegon 85 100,00 100,00
Aegon warr 13,00 12,70
10'/.ABN 87 98.70 98.00

13Amev85 98.00 98,00
13Amev85 93,75 93,75
10Amev85 100,50 100,00
11 Amev 86 99,00 99,00
14'AAmro87 96,75 96,75
13 Amro-BankB2 101,25 101,25
10'AAmro 86 97,75 97,75
10 Amro 87 98,85 98,25
53/. Amro 86 101,00 101.00
AmroBank wr 25,20 25,00
Amro zw 86 68,50 68,50
9 BMH ecu 85-92 100.50100.50n7 BMH 87 96.50 96,50
lO'/.EEG-ecu 84 100,75 100,75
93/4EIB-ecu 85 103.30 103,30
12'/_HlAirl.F 90,75 90,75
12 N1B(B) 85-90 102,00 102,00
11V.NGU83 101.50 101,50
10 NGU 83 100,50 100,50
2'/, NMB 86 84,10 84.10
NMB warrants 51,50 50,50
BV. Phil. 86 94,75 94,75
63/. Phil.B3 94,50 95,00
11 Rabo 83 101.60 101,60
9Rabo 85 104,00 104.00
7Rabo 84 108,00 108,00
12'/.Unil. 98,00 98,00

Rinnpn|an(l ,_:„, „„:„:„„,Binnenland (met O.fICIBBI
genoteerd)
Brederoaand 5 ,fl 51fJ
Brederocert 195 1902" '* J|»g-eev^nd 710 ?'.
b «rt 50 30
LTVCorp 235 235

2900 29 00If"*" *" 2^V
RS v 69 Jfitt j^b

'~ , 90*°° 94*°°b
Parallelmarkt
Alanhen 18.70 e 8.20
Berghuizer 56,00 55,50
Besouw Van c. 40.70 40,90
CBOblig.F.l 100,20 100,20
CB Oblig.F.2 100,50 100.40
CB Obüg.F.3 102,00 102,00
De Drie Electr. 29,00 29.40
Dentex Groep 39.70 39.70
Dlco lntem 8930 m(j
DOCdata 32.00 32.10
Geld.Pap.c. 81,00 80,80
Gouda Vuurvc 68,30 69,00
Groenendijk 33,00 32,00
Grontmi. e. 111,50 112,00
Hes Beheer 253.00 252.70
Highl.Devel. 12.00 b 12.00
Homburg eert 3.90 3.70
Infotheek Gr 21,60 21,80
Interview Eur. 8.10 8,10
Inv. Mij Ned. 51,50 52.00
KLM Kleding 31,90 31,70
Kuehne+Heitz 26,90 26,70
LCI Comp.Gr. 37.20 36.80
Melle 275,20 275,50
Nedschroef 81,30 81.00
Neways Elec. 10.40 10.40
NOG Bel.fonds 29.90 29.90
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Weweler 8400 a 8560
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Nederland slaat dit jaar goedfiguur

EG-commissie voorziet
forsere groei economie
fVSSEL - De EG-commis-Brussel verwacht dat het
',erlandse bruto binnen-
nQs Produkt (BBP) dit jaar
jl *25 procent zal groeien.
Send jaar zal die groei danJafnemen tot 2,25 procent.

I- j> jaar kwam de groei in
wlahd uit op 3 procent. De

heeft gisteren een
..eritijds rapport over de■lomische vooruitzichten
51. Gemeenschap vastge-
Jl-. Europees Commissaris

Christophersen licht-
te rapport tijdens een pers-
| erentie in Brussel toe.

tiV'and slaat dit jaareen goed fi-
■^-j Met een groei van het BBP
k'*s procent komt dat enigszins
5_:Ven de gemiddelde groei in de
Ce Voor 1989 °P 3 procent wordt
e^d. Vorig jaar lag de groei in
(Oj.p Meenschap op gemiddeld 3,7tj^t en daarbleefons land met 3
O*flink onder. De 2,25 procent
%ri e Commissie volgend jaar

kt 'terland verwacht, blijft onder
, v

erWachte gemiddelde voor de
*i.3 drie procent.

groei zorgt er vol-
W.Christophersen voor dat de
Bge*Rosheid in de Gemeenschap
Ü J 11992 flink onder de 10 procent-V^n. Dit jaar zal nog 10,75 pro-|V Van de Europese beroepsbevol-

een werk hebben, tegen 11,2
*te in het afgelopen jaar. Het
ijf^tage in Nederland daalt dit
Ve0t Procent (vorig jaar 11,3
W,nt)- Volgend jaar daalt de
\f°osheid in de EG tot 10,5 pro-
'%V?n e beroepsbevolking en in
Lr'and loopt de werkloosheid

in de pas met het Euro-
Ss-middelde. Bij Enka 240 banen weg

UTRECHT - Bij Enka in Emmen
verdwijnen de komende jaren 240
banen, waarmee een besparing van
zon 20 miljoen gulden moet worden
gehaald. In een onlangs afgerond
onderzoek naar deefficiency van de
Akzo-vestiging wordt zelfs gepleit
voor het schrappen van 400 banen,
maar dat gaat zowel de Enka-direc-
tie als de divisie-directie van Akzo
in Arnhem te ver. Deruim 4000 per-
soneelsleden van Enka in Emmen
werden gisteren ingelicht over de
plannen.

Het gaat om een onderzoek van het
bureau Bush, Allen en Hamilton
naar mogelijkheden om het werk bij
Enka efficiënter te laten verlopen.
Volgens het bureau moeten er 400
banen verdwijnen in de zogenoem-
de overhead-sfeer (administratie en
dergelijke). Daarbij moet Enka vol-
gens het bureau fors investeren in
onder meer systeemverbetering en
(om-)scholing van het personeel.
Hoe veel geld dat kost, wilde Enka-
directeur E. Molenaar vanmorgen
niet zeggen. Ook is het niet duide-

lijk of de operatie zonder gedwon-
gen onstlagen voltooid kan worden.
Volgens Molenaar is in overleg met
de divisie-directiebesloten een aan-
tal aanbevelingen van het bureau
niet over te nemen, omdat 'die ge-
woon niet haalbaar zijn.

De industriebond CNV wil in elk
geval dat er geen gedwongen ontsla-
gen vallen. De industriebond FNV
heeft geen behoefte te reageren, om-
dat men 'alleen over een totaalplan
voor Enka wil praten.

# Tegenover het centraal station in Den Haag wordt het nieuwe ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebouwd. Het gebouw is een ontwerp van
H. Herzberger en zal zomer volgend jaar gereed moeten zijn. Het biedt danplaats
aan tweeduizend ambtenaren. Het departement is nu verdeeld over vijf gebou-
wen. De bouwkosten van het nieuwe ministerie bedragen ruim tweehonderd mil-
joen gulden.

economie

Vrouwen kiezen nog steeds
'vrouwelijke' loopbaan

Lvlan onze correspondent
l ERDAM - Jonge vrouwen
M nog steeds een heel andere
l.lr\ë en loopbaan dan jongens.
8 af r°lverdeling neemt

' zodra een meisje goed pres-V>P school. Dan is ze meer geïn-eerd in typisch mannelijke be-

roepen. Dat geldtook voor vrouwen
uit een 'hoger' sociaal milieu ko-
men.

Tot deze conclusie komt socioloog
Jo Diederen (49) in zijn proefschrift
'Meer of minder ongelijk' waarop
hij 2 maart zal promoveren aan de

Erasmus-uiniversiteit. Hij volgde
daartoe geruime tijd de loopbanen
van mannen en vrouwen die in 1965
van de basisschool kwamen.

Het verschil in carrière begint al bij
het overstappen van de basisschool
naar het vervolgonderwijs. Meisjes

die goede cijfer hebben gehaald op
de basisschool schuwen de 'manne-
lijke richting' minder. En een 'ho-
ger' sociaal milieu accepteert ook
gemakkelijk dat meisjes van hun
traditionele rolpatroon afwijken. Zij
worden in ieder geval niet gedwars-
boomd.

Overigens heeft Diederen ontdekt
dat ondanks goede leerprestaties en
een 'hoog' sociaal milieu de ver-
schillen toch groter kunnen wor-
den. Oorzaak zou kunnen zijn dat
jongens ook in de hogere milieus
meer tijd mogen of moeten investe-
ren in hun loopbaan dan meisjes.

Nijpelskomt met strengere maatregelen

Uitstoot van auto's
kan 75 pet minder

MOERGESTEL - Minister Nijpels
van Milieubeheer acht een vermin-
dering van de uitstoot door perso-
nenauto's met tenminste 75 procent
in het jaar2000 haalbaar. Een reduc-
tie met 70 procent is mogelijk door
de introductie van de schone auto
die aan de strenge Amerikaanse
eisen voldoet. De rest moet worden
bereikt door maatregelen diehet ge-
bruik van de auto beperken.

Bij de formele start van het Praktijk
Onderzoek Project Ammoniakbe-
strijding Noord-Brabant gisteren in
Moergestel zei de bewindsman dat
het Nationale Milieubeleidsplan,
dat half april zal verschijnen, ver-
dergaande maatregelen ter bestrij-
ding van de verzuring zal bevatten
dan de maatregelen die de Stichting
Maatschappij en Onderneming
(SMO) maandag in haar rapport mo-
gelijk en aanvaardbaar acht.

De uitstoot van zwaveldioxide en

stikstofoxiden moet naar het oor-
deel van Nijpeis aanzienlijk worden
verminderd. Hij voorziet een reduc-
tie van de luchtverontreiniging met
zwaveldioxide door elektriciteits-
centrales, raffinaderijen en indu-
strie met 80 procent in het jaar2000.

Voor de uitstoot van stikstofoxiden,
afkomstig van centrales, de .indu-
strie en het verkeer, houdt de minis-
ter vast aan een vermindering met
55 procent. De huidige technische
voorzieningen bij de centrales zijn
volgens hem onvoldoende. De rook-
gasontzwaveling zal ook bij be-
staande electriciteitscentrales van
85 naar 90 procent moeten worden
opgevoerd.

NPB: Nederland
profiteert van
open grenzen

DEN HAAG- Nederlandzal econo-
misch meer dan andere EG-landen
profiteren van het wegvallenvan de
Europese binnengrenzen in 1992.Er
ligt op termijn een extra economi-
sche groei van 3 a 3,5 procent in het
verschiet, zo blijkt uit berekeningen
van het Centraal Planbureau (CPB).
Het CPB voorspelt voor de twaalf
EG-landen een gemiddelde extra
economische groei van twee pro-
cent.
Het CPB-document, waar op dit
moment de laatste hand aan wordt
gelegd, is gemaakt in opdracht van
het ministerie van economische za-
ken. Het zal begin maart gepubli-
ceerd worden. Het Planbureau
toont zich in de studie veel pessi-
mistischer over de economische ge-
volgen dan andere onderzoekers.
Sommige studies voorspelden een
extra groei van 4,5 a 7,5 procent na
het wegvallen van de binnengren-
zen.

Van Rooy prijst
Expo '92 aan

DEN HAAG - Staatssecretaris
Van Rooy (Economische Zaken)
heeft het Nederlands bedrijfsle-
ven opgeroepen deel te nemen
aan de wereldtentoonstelling
1992 in het Spaanse Sevilla. Het
kabinet heeft acht miljoen uit-
getrokken voor de Nederlandse
presentatie daar.

De expositie moet hetzelfde for-
maat krijgen als de wereldten-
toonstellingen in Parijs (1889),
Brussel (1958) en Osaka (1970).
Er worden zeker tien miljoen
bezoekers verwacht. De organi-
satie is in handen van de Spaan-
se regering.
Spanje herdenkt in 1992 dat het
500 jaar geleden is dat Colum-
bus vanuit Sevilla Amerika ont-
dekte.

Het Nederlandse paviljoen op
de tentoonstelling (totale opper-
vlakte 40.000 vierkante meter)
zal 4500 vierkante meter bedra-
gen. Voorzitter Orlandini van de
Stichting Holland Sevilla 1992
rekent naast de bijdrage van de
overheid nog eens op 12 miljoen
van het bedrijfsleven.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 22-2-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.530/26.030,
vorige ’ 25.570-/26.070, bewerkt ver-
koop ’ 27.630, vorige ’ 27.670 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 360-/ 430, vori-
ge ’ 360-/ 430; bewerkt verkoop ’ 470
laten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,02 214Brits pond 3,50 3J5Can. dollar 1,68 1,80
Duitse mark(lOO) 110,85 11435
lers pond 2,88 3.13Austr. dollar 1,64 1.76
Jap. yen (10.000) 160,75 165.75Ital. lire. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34/40Zwits. Fr (100) 130.00 134,50
Zweedse kr. (100) 31,50 34,00
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15,77 16.37Spaanse pes.( 100) 1.73 TBBGriekse dr. (100) 1.22 1,42
Finse mark (100) 46,75 49,75
Joeg, dinar (100) 0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,07625-07875
Brits pond 3,6215-6265
Duitse mark 112,860-910
Franse franc 33.080-33,130
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 132,295-2.345
Japanse yen 163,98-164,08
Ital. lire 15,350-400
Zweedse kroon 32,915-32,965
Deense kroon 28,895-29,035
Noorse kroon 30,975-31,025
Canad. dollar 1.73325-73575
Oost. schill 16.0450-0550
lers pond 3,0040-0140
Spaanse pes 1,8000-8100
Gr. drachme 1,3000-4000
Austr.dollar 1,6915-7015
Hongk.dollar 26,60-26.85
Nieuwz.dollar 1,2740-2840
Antill.gulden 1,5000-1800
Surin. gulden 1,1500-1900
Saudische rial 55,25-55,50
Ecu gulden 2,3450-3500

INDEXAmsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 308,2 306.4
alg.-lokaal 297,6 295,9
internationals 319.8 317,8
industrie 268.2 266,8
scheep/luchtv. 282.0 277,5
banken 366,2 364,1
verzekering 601,8 596.4
handel 484,0 485.2
cbs obl.index 109.2 108,8
rend. staatsl. 7,01 7.06
waarvan 3-5 jr 7,01 7,05
waarvan 5-8 jr 7,01 7,06
waarv.s langst 7,02 7,08
rend. bng-len. 7.06 7.11rend. banklen. 7.05 7.09

Akkoord over CAO
timmerfabrieken

UTRECHT - De Nederlandse
Bond van Timmerfabrikanten en
de bouw- en houtbonden van
FNV en CNV hebben een princi-
pe-akkoord gesloten over een
nieuwe CAO voor de 8.000 werk-
nemers in de timmerfabrieken.
Het eenjarigecontract omvat een
loonsverhoging van 2 procent in
april en een extra verhogingvan
de garantieionen die varieert van
0,5 tot 2 procent. Deze verhoging
wordt afgetrokken van depresta-
tiebeloning. Verder wordt de
prijsstijging gecompenseerd
voor zover die de 1 procent te bo-
ven gaat.

Op het gebiedvan de arbeidstijd-
verkorting zijn geen nieuwe af-
spraken gemaakt. De gemiddel-
de werkweek is nu 37 uur. Wel is
afgesproken dat de werkgevers

0,5 procent - en in de toekomst
1,3 procent - van de loonsom zul-
len storten in een fonds ter be-
vordering van scholing en herin-
treding van langdurig werklo-
zen. Op die manier kunnen 180
langdurig werklozen een jaar
lang aan het werk in de timmer-
fabrieken. Ook kunnen uit het
fonds jaarlijks 12.000 scholings-
dagen voor werknemers worden
betaald.

Andere punten uit het akkoord
zijn een aanvulling van 5 procent
op de WAO-uitkering in het der-
de en vierde jaar en een inspan-
ningsverplichting voor de werk-
gevers om vijfprocent van de ar-
beidsplaatsen te laten bezetten
door gehandicapten. Tenslotte
wordt het bevallingsverlof uitge-
breid van zes tot acht weken.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 147,50 (148,30)
Kon. Ohe 121,30-123,10(123,10)
Philips 35,80-36,20 (36,20)
Unilever 128,50-131,50(131,00)
KLM 43,10-43,20 (43,40)

NEW VORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2323.04 1080.21 185.40 885.48
Hoogst 2327.50 1084.57 185.99 887.88
Laagst 2276.43 1057.89 183.44 868.71
Slot 2283.93 1069.21 183.62 873.18

verïfes ~42*50 "12*94 "I*B9 "1358
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Dit kastje maakt
van uwtelefoon

l

66n c©n ircl 16/
een waakhond,

een babysit
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Hang dit kleine kastje op een onopvallende babykamer bellen om te horen of uw kind slaapt. genoegen met minder functies en aansluitmoge1

plek ergens in huis, sluit er maximaal vier toestel- Zonder hem of haar met de telefoonbel wakker te heden, dan is er al een homevox voor f 245,-.

len op aan en er gaat een wereld voor u open. maken natuurlijk. De homevox is ook te huur; vanaf f 15,-P
r I

Die van de telefoon. Ook kan de homevox een bepaalde ruimte Het spreekt voor zich dat we de homevox graag
Opeens kunt u overal in huis de telefoon bewaken. U moet daarvoor een zogenaamde 'alarm- u thuis komen installeren. Maar het aardige is

aannemen en overal in huis bellen. Om een gesprek lus' creëren. Wordt deze lus door iets of iemand dat u dit handige kastje ook zo mee kunt nen1

met uw tante in Canada te voeren of met uw verbroken, dan geven twee toestellen in huis een om het zelf te doen.

zoon op zolder. Of om die tante met uw zoon door alarmsignaal. Net zo lang tot u het weer heeft uit- Wilt u meer weten over de homevox, ó \
te verbinden. (Waarbij hij u overigens gewoon mee geschakeld. kunt u het beste langs komen in een van onze j
kan laten luisteren en praten.) Dat is dus één. Tenslotte kunt u zich door uw telefoon laten winkels. We geven u dan graag een demonstra

De homevox telefooninstallatie, (zo heet dit wekken. Heel sjiek, op het door u gekozen tijdstip. U kunt ons ook bellen. Gratis, via 06-0402.
■

kastje), kan echter meer. De homevox is er in vier verschillende uit- h__^ ■ m _____
Als babyfoon werken bijvoorbeeld. Bent u voeringen. (Met of zonder service-contract.) Het 10l l^__r^__rl

ln de garage of bij de buurvrouw, dan kunt ude hier omschreven type kost f540,-. Neemt u echter Voor een telefoon ga je naar PlïmafO

h§_!|mmM(
"'-<,,__ ____illl MMMMMMaaamaaWamm

UO6-0402 primAFOON VAN PTT TELECOM IS GEVESTIGD IN: HEERLEN, WINKELCENTRUM HET LOON, HOMERUSPASSAGE HA - MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13 - ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD, LIMBRICHTERSTRAAT 20 - VENLO, KLAASSTRAAT 29/31.
.\ /
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'ißr,9Sti'den: ma-tm vr- 100° ' 1500 uur ' za- 100° ■

->_üi___"r, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

KklA_* VLIET „SPOKEN" tragedie van>V CM! Hendrik Ibsen met Ellen Vogel
j_TTW mrVTm in de hoofdrol, ’ 27- - / 24- -B________l ’ 21,-; paspoorten ’ 19-

-föselijk Toneel
van Lars&’24.-’21.- /18.-; _____________*____I______forten ’ 16.-; JTP-Tip

________________ut____^

l^0 (einde voorst, ca. Kleine Zaal-
*u.) Poppentheater Kollektief
■_-_-__- „ZWANEDONS" (vanaf 4 jaar)
ISEJn f 7.50

fe2aalV *AS ERIK SATIE?" Wim—ma_am___-m—mm_tJ°'o de Haas en __________________________
«W KrMI / 18.50; SETH GAAIKEMA „Seth - op
Hi / 14~(nog slechts naar90,2000"’ 27-- ’ 24- -P'aatsen) ’21,-; paspoorten ’ 19-

-y3S_X_________%
"'Go!9-5 symPhonie Orkest IffHEfffH ______________
't- LETTO" opera van "■■"*"it*""""^^H _-B_-_*A-_-_i
/gPPe Verdi. ’ 30-- ’ 27- LIMBURGS SYMPHONIE!,'"■": Paspoorten ’ 21,-; ORKEST 0.1.v. Roland Bader;
IfV9-^ u. (kleine zaal) solist: Edward Carroll,
V"9 door Toine Sporken, trompet, ’ 21,- - ’ 18,50 -V|Muziekschool. ’ 15,50; paspoorten ’ 14,50.

\^fyW Wijngrachttheater

Cf Rodahal
Jk Kerkrade

Vrijdag 24 februari, 20.00 uur
Wijngrachttheater
ME AND MV GIRL
Door het Koninklijk Ballet van
Vlaanderen
Musical over de
liefdesgeschiedenis tussen een
arme jongen, die rijk blijkt te zijn,
en zijn vriendinnetje.
Entree: ’ 30,-; Passen: ’ 21 ,-

Zondag 26 februari, 11.00 uur
Wijngrachttheater
DOCENTENCONCERT
Docenten van de muziekschool
Kerkrade presenteren zich als
uitvoerend musicus.
Entree: ’ 6,50

"«■I Woensdag 1 maart, 20.00 uur

.-■"tV i Wijngrachttheater

Sy-N.»
s, '"j- DE MEISJES£v^k ' V»V _—WL M^' -Stuck with a fantasie",

H_^|mU ___7^t waarin mooie eigen versies van■Jl __P*"j___-i P°Phl,s worden afgewisseld met___J^_^_m/'i kor,e sketches.
""-J Entree: ’ 16,-; Passen: ’ 11,20

Wijngrachttheater
FLOORTJE BLOEMI Naar het boek van Yvonne Keuls.

I Over een meisje dat op weg naar

I Vrijdag 3 maart, 20.00 uur
I Wijngrachttheater
I ROSARIA ANDINO (Cuba)
I Met werken van Schumann,

______\\ I Prokofieff, Chopin, Hachmanmoff

I Entree: ’ 16,-; Passen: ’ 11,20

Zaterdag 4 maart, 20.00 uur
Wijngrachttheater
WALTER BOEYKENS
CLARINET CHOIR
en. EUREGIO BRASSfcv6

_
»

**(*_.,-ellen is voldoende:o^s-454141diV"n9stijden kassa:
k- ,i10-00-16.00 uur
\l<°;°o-12.00 uur\V^ ©én uur voor aanvang voorstelling

ir.Gï-tj. architectenbu-VrVLEN-GANS B.V.
■iV°or rfS 125 Brunssum

■_?" enUltsland timmer-__yiik_,n metselaars, ookIK.i °i?g* Keulen-
t Ns9s,iladbach. Tel.

J'Sjg^clusief vraagt|p4sg^»r4 Privé en es-

Men vP agt MEIS-
( en brengen. Tel."fcjpg^24lsfl-.. t^Es eet gevraagd BAR-

1' middag- enMfnx Bar Ma Cherie,iSl^-Jj__j4lB29.
|jSTE gevraagdf^.^7734. PnVe-

I THUIS-
-1 iv,0 Toi „ v- damescon-slüUr 1- 043-216870. Nat<*^____te B \?h°onmaakorgani-
rOÓKf-J^agt part-timevZ^KS*TERS
li. -1 H^lllende Projec-S n*2?en- Schrift, soll.'tWc\Jrecra Workshop,-^sV ontweg 24, 6219 PD

«S}I!SFriAAISTERS\2|5637aisters gevr* Tel*fer-—_Ne „ig<Lvr- vo°r goed-club. Info 04499-

LEERLING-KAPSTER
gevr. 15 a 16ir. Coiffure Van
Hooren, Wilhelminastr. 21 ,
Sittard. 04490-15037. i
Gevr. erv. coll. BETON- ]
TIMMERL. en metselaars
v. Duitsl. Fa. Lommen 045- i
250238 of 09-49-2455-2978. .
Gevr. FILIAALLEIDER :
voor bloemen- en planten- :zaak i.b.v alle nodige papie- .
ren. Inl. 8r.0.n0. HK 703 1
Limburgs Dagblad, Post- :bus 3100, 6401 DP Heerlen. 'Spel. Caberg te Maastricht, 'uitkomend in de 4e klasse
KNVB, vraagt m.i.v. het iseizoen 1989/90 een TRAI- i
NER. Soll. te richten aan: l
secr. Spel. Caberg, Rhapso- '■diestr. 63, 6217 EP Maas- i
tricht. !
Dringend leuk MEISJE ge- :zocht voor sjieke club in ,
Kerkrade. Tel. 04490-52942 i
na 18 uur 045-457927. ï
Slagerij in Sittard vr. VER- .KOOPSTER (liefst met er- <varing) voor de vrijdag en <de zaterdag. Soll. na telef. ]
afspr. 04490-12554. <
LEERL.KAPSTER. Soll. <schriftelijk met recente

_
foto. Übachs, Haarverzor- (
Êing, Vrangendael 81, 6137 iiA Sittard. j
D.w. speciaal geb. kabel- 1jauwfilet m. remoulade- 1saus geb., aard. + gem. sala- '.de’ 14,95. Gebak v.d. dag +
kop koffie f 3,95. LUNCH- ■ROOM-REST. Au Coin, <Honingmanstr. 33, Heerlen.

_
ï

V Lafé-restaurant De Mert
A jr^cool vr9l Part-time hulp v. de bediening. Min. ,
<^-£Q!9g__erv. vereist. 04750-16818. J

JOHN JAMIELEE KEVIN MICHAEL II ,~\ . . _
r - 1 m"l I

II lisb CUKIIS KLINE I'AIIN M. P^.^ _ I-1- ) i - L \ f —-f ■I " I

If^ljl'l^iaï m\ I R__È_P__ *- l- '~)s^jf I I "WA. IK MAAR r_.f-.-T I" __■___________!

PKi-rrAT t cn^ I —-hHP- tPi—fl——-—- 11 mna -<<$BrW Will=t:tt_ltk[tl =imM
W/AKin A IENl EN ZN MAAT I LACHEN VAN _^<_t«V^ __ I _f lm JWAIMJA trt«««_^i«ti»«-«rvo-NEtti«_ I BEGIN TOT EIND >rf<Ett^ ■ I —f » ■ I . IEenfilm over moord, hebzucht, ■ ___hr_u hmng pulh UEim hein/urrs MMNLEDOV-UNPONTif ■ <f^J>r II .. f. ... f. T..TI- ff -T. MSCX. .-./-m-A'■'.) ..-..f f... EWC-ÜKI-S -W^SPUKERMILN E-WINDEVMES MA«C mfIWW-L I \—*^ I r:' __" = :»'._'■■■: !'"" "___

jWÊm-^WaamWaWanm^ **g
_■»»___ ___»*"''''^^K_S__! ____r c^>^^^___S__M ______BÉ____l_^_§■f I \lil IHr iIW___________ __________! H^t'"::'¥:-;-:-,,V^i^H

Fahren of rijden ?

De stijl van autorijdenis aan het veranderen. Steeds voorzieningendie onze konkurrenten alleen tegen

minder ligt de nadruk op 'power', steeds meer meerprijs leveren.
belang wordt gehecht aan veiligheid, komfort, De 9000 CDi heeft veiligheidsgordels achter-
exclusiviteit. in, geregelde katalysator, koplampwissers,

Vanuit die optiek introduceert Saab nu de getint glas rondom, centrale deurvergrendeling,
9000 CDi, een stijlvolle,ruime reiswagen met elektrisch verwarmde voorstoelen, elektrisch
een 16-kleppen injektiemotor die opmerkelijk stil bediende ramen en spiegels - allemaal standaard
en soepel is. Bovendien heeft de Saab 9000 CDi een

En exclusiefis de Saab 9000 CDi zeker, want onzichtbaar extra dat onvoorstelbaar waardevol
er zullen nooit tienduizenden van worden kan zijn: een zware Saab veiligheidskooi met ver-
gemaakt: onze geavanceerde techniek, afkomstig stevigingsprofielen in de portieren,
uitde vliegtuigindustrie, leent zichnu eenmaal niet Wilt u Saabs opvatting over autorijden
voor massaproduktie. nieuwe stijl aan den lijve ervaren, dan moet u zeker

Overigens zal deaanschafwaarde van de9000 even langskomen op onze introduktieshow:
CDi u waarschijnlijk hoogst aangenaam verrassen. van 24 t/m 27 -^-«^
Vooral omdat de 9000 CDi is uitgerust met tal van februari 1989. /K-S_ il 1 S^aV-TV^".\_i^

Saab 9000 CDi vanaff. 66.950,- mcL BTW Leaseprijs vanaff. 1.518,- (op basis van 4 jaar, 20.000km per jaar, exd BTW).
Saab 9000CD turbovanaff. 93.500,- mcl. BTW. Saab 900vanaff. 37.800,- md BTW.

Heerlen, Automobielbedrijf Kompier-Heerlen b.v., Akerstraat 150, 045-717755. Maastricht, Automobielbedrijf Kompier-Maastricht b.v.,
Galjoenweg 45, 043-632547. Sittard, Automobielbedrijf Hagmanns b.v., Pres. Kennedysingel 6, 04490-13952.

j £_

Do. 23 febr. Het Uitzicht
14.00 en Familievoorstelling over maskertheater.
19.00 uur Voorstelling i.h.k.v. het Zuidnederlands

Mimefestival. Entree ’ 15,50// 11,75;
kind. t/m 15 jaar’ 5,00.

Vr. 24 en Paul van Vliet
za. 25 febr. Een gat in de lucht. Entree
20.00 uur ’ 23,50//19,50.
Zo. 26 febr. Lydia Gitana
12.00 uur Koffieconcert. Entree ’ 8,50// 7,75;

kind. Fm 10 jaar ’5,00.
Di. 28 febr. Berdien Stenberg met orkest
20.00 uur Entree ’ 23,50// 19,50.

Do. 2 maart Limburgs Symphonie Orkest
20.00 uur Werken van llbert, Lambrechts, Haydn,

Mozart. Entree ’ 15,50// 11,75.

Vr. 3 maart Film- en dansavond
18.00 uur optochtkommitee

Toegang gratis.
Za. 4 maart Kabaret Sofokles
20.00 uur Klapband. Entree ’ 19,50// 15,75

Zo. 5 maart Musique Champètre
12.00 uur Koffieconcert. Entree ’ 8,50// 7,75;

kind. t/m 10 jaar ’5,00.
Di. 7 maart Harry Sacksioni
20.00 uur Entree ’ 23,50// 19,50.

Expositie: t/m 13 maart: Ton van der Werf,
olieverfschilderijen.
Openingstijden kassa: dinsdag t/'m vrijdag
10.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag
gesloten.

~i~iTL^L\~L~zzzzzz~rr~r~rzz~rr~ 1— ,

PLEEGGEZIN GEZOCHT! \f
Voor Marianne die net 10 jaar is geworden zoe-
ken we een pleeggezin in Landgraaf of omge-
ving. Ze woont sinds een half jaar in een inter-
naat. Marianne is een meisje dat dewarmte, de
zorg en de hartelijkheid van een moederfiguur
nodig heeft. Daarnaast is het ook nodig dat pleeg-
ouders duidelijk en consequent zijn.
We zijn voor haar op zoek naar een gezin met
kinderen die enkele jaren ouder zijn dan haar;
met leeftijdsgenoten kan ze nog niet zo goed
omgaan.
Wilt u meer informatie over dit meisje? Bel of
schrijf dan naar de Centrale voor Pleeggezinnen,
Wilhelminastraat 30a, 6131 XP Sittard. Telefoon:
04490-23123. .
U kunt vragen naar Tonnie Wöltgens. 1

I

__,%___ \\GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

H 5 THEATERS IN 1
y-_\\ E Dond. 23 febr. t/m woe. 1 maart.

S*9 THEACCUSED DO^^^
——_____—__! _____

____B^__l _____ *H k _ ___y_l_ii--U-M

ËXk&J______i Da 9 2 00-6 45-9 OO uur. NEDERLANDSEjLmW J Zat , zon óók 400 uur PREMIERE 16
fc^R-fc __% TOM CRUISE nieuwste topper is:

E^OoD Achter de bar is hij de baas! □Q[___^__2_i_o
HnM] Dag 2 30-6 30-8 30 uur
Hj^T-H ?at., zon óók 4 30 uur AL

HTHHHCLINT EASTWOOD als
3_|QB__E Mr^^DIRTY HARRY in

_\\\ Ffo________fl Da 9 215-7.15-9 15 uur
Bij IB H Zat, zon. óók 415 uur.
_Sj__t INEDERLANDSEa_P^_b\_U ____■___ Hpremiêre 16

_fc^fcy^J Steven Spielberg en Walt Disney studio's
H__if_lt ■ presenteren een flitsende vertoning waarin
_Ef>: i tekenfilm briljant verweven is met "normaleV%n ■ film".
_t4Ï ï DE JACHT OP
*2Ï_ ! ROGER RABBIT AL
nX ! Regie: Robert Zemeckis (Back to the future).
_Wri_F a Dag 2.00-7.00 ,___,,_W ME l Zat. zon óók 4.00 uur. _Tll«wsTw_g|

■fl H 5■ Eddie Murphy zoekt een vrouw in

_U m ; COMING TO AMERICA al3 ■! , Dag. 6 45-9 00 uur.
HjT I Do., vrij., ma, di. 2.00 uur.

Kjj , 40 Verdiepingen spanning en avontuur met
_WÊ ■ Bruce Willis in:||; DIE HARD 16

■9 Hf ■ Dag. 9.00 uur.

3 E FRANKEN FREY ~~AL■fl Ha Geheel Nederlands gesproken en gezongen
flj K Walt Disney film KINDERVRIENDELIJK4 Hj Zat, zon. 2 00-4.00 uur Woe. 200 uur 8e WEEK

j Op vertoon van uw 65-plus KAART,
I DAGELIJKS ALLE FILMS VOOR ’ 6,- m.u.v.I avondvullende films

__M Te koop aan de kassa
_U Bioscoopbonnen van’ 10,-en’ 15,-

-| WOENSDAG VOOR 't LAATST
I Zorg dat u geenfilm mist.Elke maandagavond

I kunt u bij de H-5 theaters informeren welke■fl HI films er na woensdag niet meer in Heerlen
■fl Hb te zien zijn.
'M ___* VERWACHT:" P RAINMAN' DE BEER*

__C_CD

Tiiiiiiiiiiii.UHidh\ tml

Gevraagd ervaren part-time
VERKOOPSTER. Min. 25
jr. Keurslagerij Geenen,
Annastr. 22 Geleen. Tel.
04490-43586.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER. Bakkerij Mar-
tens, Tudderenderweg 85,
Sittard. Tel. 04490-13013.
Leuke BUFFETHULP
gevr. met erv. v. vrijdags en
zaterdags van 22.00 tot 05.00
uur. Aanm. tel. 045-213350..
Na 13.00 uur.
REKLAMEBEZORGERSgevr. voor Munstergeleen
en Sittard. Tel. 045-257974.
AUTOMONTEUR ~gil
vraagd voor spoedige in-diensttreding. Seat-dealer
ACH, Jeugrubbenweg 20
Hoensbroek. Tel. 045-
-222455.
KOELMONTEUR en leer-
ling gevraagd. Afspraak
maken tussen 7.30-8.30 uur.
Tel. 045-441566.
Gevr. VERKOOPMEDE-
WERKER voor groente- enfruitafd. Lft. 18-20 jr. lfst.
enige erv. Jongeman voor
magazijnwerkzaamheden.
Leit. 18-20 jr. voor super-
markt in Kerkrade. Br.o.nr.
XE 084 L.D. Markt 42, 6461ED Kerkrade.
Ass. kok of KOKKIN ge-
vraasgd lft. 18 tot 20 jaar
met enige ervaring, tel.04406-13424.
GEVRAAGD: kok met eni-
ge ervaring. Tevens frite-bakker of bakster m/vr. met
enigeerv. in bediening voorenkele dagen perweek. Tel.
04490-42775.
Gevr. leerl. of gevorderde
KAPPER/STER voor d.- &
h.salon. 8r.0.n0. GE 832
L.D. Markt 3, 6161 GE Ge-
leer^
Gevr. ervaren vrouwelijke
BUFFETHULP voor zater-
dags in discotheek Swing,
Stem. 04490-73471.
Parttime KOK gevr. in
Brunssum. Br. o. nr. 349
Limburgs Dagblad, Rum-
penerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.

Italiaans restaurant heeft
voor een jonge goed gemo-
tiveerde medewerker een
vaste baan als KELNER
Ter beschikking. Ookschoolverlaters kunnen vandeze sollicitatie gebruikma-
ken. Wij zijn een erkendleerbedrijf door de S.V.H.
Tevens part-timers ge-
vraagd m/v voor de avond-uren. Soll. volgens afspraak
na 16.00 uur. Tel. 045--211531.
Marktondezoekburo geves-tigd in Twente zoekt ook brj
u in de regio enige damesen heren die op free-lance
basis ENQUETE/INTER-
VIEWWERKZAAMHE-
DEN willen verrichten. Er-varing is een pré. maar niet
vereist. Schriftelijke reac-ties onder postbusnr. 1007,
7500 BA te Enschede.
Club L'Avanture, Hoofd-
straat 103 Amstenrade. Tel.04492-4922 vraagt MEIS-JES. _
Gevr. vrouwl. BUFFET-HULP v.zat, en/of zond. tel.045-314901.
WERKSTERS gevr. voor
de ochtend- en avonduren
voor werk in Heerlen(omg.
Weiten). Inl.: Koenders BV,Industriestr. 15 Sittard. Tel.
04490-18880 tussen 9 en 16uur.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-kappen, voegen, steigerver-
fe. TeL °45-31215^-
DAKDEKKERSBEDRIJFDe Nok, voor al uw dak-werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Voor al uw SIERPLEIS-
TERWERK en stucadoors-
werkzaamheden. Tel. 045--216666.
TV-ANTENNES ’395,-,all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.

Voor alle dak- en ZINK-
WERK. P.H. Boumans,
dakdekkersbedrijf. Tel.
045-321252.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Dakdekkersbedrijf M. Haas ■is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862. ;
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.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prrjs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.045-457415.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).
Vakbekwame DAKDEK-
KER zoekt klusjeswerk.
Tel. 045-218299, b.g.g.
217254.
TUINVERZORGER,
snoei, aanleg, afrast. (enz.)
goed werk, niet duur. 045-
-272093 na 18 uur.
Man 50+ met BE-rijbewijs
voor ieder en alles be-
schikb. Tel. 045-272093 na
18 uur.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, stratenmakersbe-
drijfNico Gerards. Vrijblij-
vende prijsopgave en ad-
vies tel. 045-313956.

Opritten en terrassen inkfinkers of sierbestrating,
TUINAANLEG, vrijblij-
vend prijsopgaaf 045-
-326574.
OPVANG voor kinderen
van 0 Ürn 4 jr. Inl. 045-
-722843.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met

tarantie. R/J Handelson-
erneming, 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!
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045-
-422797.
Was- en droogautomaten,
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, gas- en electrofornui-
zen, stofzuigers en afwasau-
tomaten. Eigen financie-
ring en tot 5 jaar garantie,
va. ’ 7,50 p.w. Huishoud-
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111,Brunssum.
ELECTRO artikelen, strijk-
ijzers, afzuigkappen, snij-
machines, centrifuges, kof-
fieapp., keukenmachines,
enz., enz., U koopt b.v. 1
pakket vanaf ’5OO- met
’7,50 p.w. Eigen financie-
ring en service. Huishoud-
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111, Brurrssum.

Deze week
nieuw: wasautomaat. Ne- 'derl. merk. Echt koopje: I

van 1299,- nu 998,-
-(of 35,- per mnd.)

Prijsrammer j
Dr. Poelsstraat 14, Heerlen ,

(bij Raadhuisplein),
tel. 045-718324, eigen ser- *vice, royale garanties.
l

Deze week ;
nieuw: kleuren-t.v., goed l
merk, teletekst en stereo, ]
grootbeeld, afstandsbedie- i
ning, grijp uw kans: van '1899,- nu 1399,-

-(of 45,- per mnd.
na wett. aanbetaling)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen ;
(bij Raadhuisplein), ,

tel. 045-718324, eigen ser- !
vice, royale garanties.

Gebruikte KLEURENTE- :
LEVISIES te koop vanaf j

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

Philips, Blaupunkt, ITT, !vanaf ’ 95,-.Radio/tv Frank
BV., Bokstr. 33. Heerier- I
heide. Tel. 045-213432. ,
VLOERBEDEKKING, ■gordijnen en karpetten. ,
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons '"met hoge korting. Woning- <mr. Grooten, Kloosterstr. ,
22, Simpelveld. Tel. 045- ,
441346.
: |

Systeemplafonds/wanden
Verlichting, zonwering, dakbedekkingsmaterialen. Snel ,
geleverd of gemonteerd, uit voorraad. Voor offerte of in- ,
formatie: tel/fax 045-226604.

Akoutherm-systeembouw
Van Hövell tot Westerflierhof 10, Hoensbroek. _ j

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.
Goede KLEUREN-TVS.
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Alle BALKHOUT, plaat-
materiaal, lichtkoepels, alu-
minium ladders, aakmate-
rialen etc. Scherpe prijzen.
Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Speciale aanbieding water-
vaste dak- en VLOERPLA-
TEN, 19 mm nu ’42,50 p.
plaat. Houthandel Rinkens,Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Nieuwe en gebruikte GAS-HAARDEN7 gevelkachels,
bijzetkachels en gasfornui-
zen. Met 1 jaar garantie. Re-
Êaraties en onderdelen,

londerdag koopavond. E.
Meesters, Brusselsestraat
129 B, Maastricht, tel. 043-
-210540.

BANKSTELKUSSENS
vernieuwen? 10 kussens in i
stof ’ 390,-. Let op! Com-
pleet met vulling 2000 kus-
sens voorradig, direkte le-
vering. G. Fuhren, uw spe-
cialist voor bankstelkus-
sens. Nu ook in Wessem,
Markt 9. Tel. 04756-1677.
's Maandags gesloten. Wij
komen ook desgewenst
vrijblijvend met onze kol-
lektie bij u aan huis. Te-
vens uw aangewezen
adres voor tapijttegels,
50x50 cm vanaf ’ 4,75.

COMMUNIEJURKEN te
k., coll. 1989, nieuw, ook
Sissy-model + kroontje +hoedje + tasje + paraplu's.
Voor informatie 045-272516.
AARDAPPELEN klei-
bintjes vanaf 30 et per kg,
uien 5 kg ’2,50, wortels 5
kg ’ 2,50. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.
Te k. MSX 2 HB 700 P -f
kleuren Monitor + Plotor
software en boeken. Tel.
045-217349.
Open HAARDHOUT ’30-
-per m 3gratis bezorgd.
04459-1675.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel, 04459-1638.
Te k. le srt. GRASZODEN

’ 3.50 p. m2gratis thuisbe-
zorgd, afgehaald ’3,25 ook
fehele tuinaanleg, goed-

oop, ook straatwerk. bel
ons vrijblijvend 045-323178.
Weg. verh. te k. STAPEL-
BED; 6-drs. kleerkast; eik.
tv-kast; 4-pits gasstel. Tel.
.222232 tot 12.00 uur.
Gratis af te halen BRAND-
HOUT v. allesbrander. Ber-
gerstr. 168, Maastricht.
Te k. massiefeiken TAFEL
90 x 1.75. Te bevr. tel. 045-
-750372.
IJSKAST 95,-. gasforn.
100,-; diepvr. 190,-;wasaut.
195,-; el. fornius, nieuw
250.-; AEG wascomb. 250-Tel. 045-725595. 'Te k. CHESTERFIELD le-ren bankst.; barokstijl eet-
hoek; enk. perz. tap. Allesals nieuw. Tel. 045-223094 of323751.

Zoekt u een
complete
keuken?

Wat dacht u
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
keukens die tijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

Te k. KEUKENBLOK
140x120, 3 boven en 3 on-derkasten, 3-zits bank 1 ir.
045-243021.
DEFECTE kleuren t.v.fe
vanaf '81 (typenr. vermer-
den) en def. VHS video's
tel. 045-723712.
Te k. compl. ZITKAMER
middel eiken 3-1-1, bouclébeige; sal.tafel 1.00 0, hoek-
taf. 80x80 cm., hg. 40 cm.';
stereomeubel hgt, 70
cm.x1.20x0.47, open boe-kenkast 2.10x0.83x0.30,
3-del. miniset 0.50x0.35 éi.krantenbak met lade, alles
z.g.a.n., alles in een koop
’5500,-, tel. 045-727277.
BANKSTEL eik 375,.-;
slappk. 450,-; eeth. eik.375,-; bankstel leer 375,-;
bankstel stof 200,-; verder
antiek, kasten, barol enz.
Kouvenderstr. 208.
H'broek. ■
Lichtbr. leren BANKSTEL
3-1-1, klass. model en salon-
taf. ’700,-, 045-324173.
KANO-ZEILBOOT te k. en
salontafel (eiken) pr. n.o.tk.
Tel. 045-458304. ■__
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Bejaarde
L e aan het bejaarden-

__y_[a'- wordt het woord be-
jKj: steeds minder graag ge-
'MV* "i Eygelshoven hebbentl_U_. ren een platform opge-
Jkaiar dat is niet alles- Een: 1kj!l<*iS'e seniorenraadmoet

JVPw. De reden is intrige-

I, et is de bedoeling 'om derK-zaamheid te bevorde-
-1 zeker geen speelbal te

* van bepaalde politici
1990 andermaal naar

fnst dingen als het er om
f nieuwe vroede vaderen*erkradei'Eygelshoven te
P«...'

Seloning
|Vr*e Medema al vroeg aanV. Als voorzitter van het
"V'epark De Voort in Nieu-
■i- 9en is hij danig in de

> fsi ,Schoten over dezoveelsteJLQ' pan vogels.
KJf'e weet wie achter deK J"; zit, looft hij een belo-K ut van 500 gulden. Toch

l "etaald voor luistervin-

beewater
P Je de volgende ochtend
S ,eiaen werk. En even la-

ém£_ Je boven je theewater.Hj het woordje 'niet' er niet
■P^ordt aan het einde vanr^chets van de PvdA-fo-■jjrond in Zeswegen bc-■. «at de PvdA-fractie het■d^vorstel voor de aanpak
K": binnenstad bewierookt.

geen sprake van.
houdt niet van

f Zeker niet richting
Pt i?er Savelsbergh, wiens

Kanaal

f. Lan'dgravenaren zou-aa9 willen kijken en luis-naar het nieuwe kanaal, relevision (MTV). Maar
*n niet waar ze het kun-
den. Het 'ligt' op kanaal, * Dat betekent dat jeka-
!. wioet zoeken en dan iets
mies.

MaxHavelaar
hele reeks 'bekende\£denaren', prijst komen-

%* do-Q Max Havelaar-kof-
k V Van de opbrengst van
'h^ffie gaat 67% naar de
liy peren, terwijl dit nor-hu^hts 34% is.
\--°0 tot 17.00 uur staan de
f<ïhJ>nte' Kerkradenaren,

h jtaer de raadsleden Bog-
\^°K Brauers, Coumans,
Hg,. Martens en dominee
\®l 3 de stand in het V&D--'os^Meer info: Han de Jong

Grandioos
u

er Smeets, rector van be-
Vh°entruTn °p den Toren

kreeg afgelopen zon-
viJyens de receptie van zijn
Fiv priesterfeest een jubi-
\%Schenk aangeboden. De

'&a- Van de ve^e enveloppen
[}\ irSr Smeets kreeg, schonk
tö l'aris aan een project
k P vangcentra van' Israëli-
I 9 lnderen. De schenking
\f? zijn: 10.200 gulden.Uloos.'

Groat doan'
_?v toneelvereniging Cres-\j Kit Schimmert brengt
hr^ _6februari en zondag 5K net dialectstuk 'Groat
ft.i!nè niks doa'. Vrij ver-
h dat 'Groot willen
& niks hebben. Dat er
tij gelachen wordt, staat nu
k ast- De redaktie licht een

°-n de sluier. Michel Hey-
I lib .e/t bij zijn overlijden
kla. S wo antieke meubelen
l^j, en aan Katrien en Ber-
n-pj*' de twee vrouwen
!»t £e hij getrouwd is ge-
le '■ öeiden tonen veel inte-
(_j/i Philip, een man die in
hf % a's het tweetal
top' Er is een probleem: de
\ tf Jaar mag niets ver-
\~orden... Aanvang in het

20.00 uur.

Conclusie uit reacties op centrumplannen:

Deel raad wil toch
koppeling met Loon

Tank bloot
# Een onverwachte vondst kwam gisteren bloot
te liggen in de Nicolaasstraat te Simpelveld.
Grondwerkers stootten op een dik vijftig jaar
oude benzinetank van 6 meter lang. De puntgave
tank bleek nog een restant te zijn van de vooroor-
logse busonderneming Bisschoff De opruimings-
dienst zoog de nog halfvolle tank leeg en takelde
de bijzondere vondst daarna uit de grond.

Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een aantal fracties binnen de Heerlense ge-
meenteraad dringt toch aan op een koppeling van de bin-
nenstad van Heerlen met het iets verderop gelegen win-
kelcentrum 't Loon. Het college vindt echter dat eerst het
centrum moet worden opgevijzeld. Pas daarna valt er
over een mogelijke connectie tussen beide winkelcentra
te praten.
Maar een deel van de raad denkt daar duidelijk anders
over, zo blijkt uit de gisteren vergaarde reacties.

„Het college schuift dit voorstel op
de lange baan. Ik ben bang, dat van
uitstel afstel komt. Ik vraag me af of
dat wel een goede zaak is. Ik denk
dat het beter alsvan de sterkte van 't
Loon gebruik gemaakt wordt,"
meent Dorien Tobi de fractievoor-

# Dorien Tobi

zitter van de PvdA in de raad. Haar
fractie zal op 9 maart een definitief
standpunt inzake de herstructure-
ring bepalen. Maar een enkel 'schot
voor de boeg' wil ze wel lossen.
Tobi vindt het jammer dat het colle-
ge moeilijke keuzes in het voorstel
omzeilt. „Wat duidelijk ontbreekt is
cultuur. Heerlen moet niet alleen
een koopcentrum zijn, maar na 18
uur moet er ook nog wat te doen
zijn. Dat is ook een taak van de ge-
meente. Verder ben ik teleurgesteld
dat er niet wat meer visie in het plan
zit. Voor 400 miljoen gulden had ik
wat meer allure verwacht," zegt de
PvdA-aanvoerster. Met de plaats In
de Cramer voor de meubelboule-
vard kan de PvdA wel instemmen.

Acceptabel
HetCDA is uitdrukkelijk blij met de
aandacht voor het centrum van

Heerlen. Wim Beuken spreekt van
een opleving van de stad in econo-
misch, sociaal en cultureel opzicht.
„De wijze van aanpak, zoals door
het college aangegeven lijkt in eer-
ste instantie, op hoofdlijnen, voor
ons op zijn zachts gezegd: accepta-
bel," aldus Beuken.
Verleggen van het hart van Heerlen
richting 't Loon ziet het CDA niet
zitten. „Daardoor zou de city-oost
verpauperen en dat willen we niet.
City-oost is net zó belangrijk als de
rest van Heerlen. Als je de aandacht
voor dat deel van de stad loslaat,
dan treedt een verpaupering op. Zo-
doende moet eerst de binnenstad
sterk gemaakt worden."
Ook Wim Beuken vindt, net als het
college, dat de horeca-ondernemers
een belangrijke taak wacht. „Het
welslagen van het plan is afhanke-
lijk van de medewerking van alle
partijen. Van de horeca in het cen-
trum mag jevragen de levendigheid
van het centrum te vergroten."

Hulp
De WD heeft de hulp van een ste-
debouwkundigevan de Technische
Hogeschool in Delft ingeroepen om
een goede reactie te geven op de
plannen. Deze stedebouwkundige
zal eerst een rapport uitbrengen,
daarna gaat de VVD een standpunt
innemen.
Hoewel de VVD dus nog geen
standpunt heeft over een verbin-
ding hartje Heerlen met 't Loon wil
Wil Houben wel kwijt, dat drie jaar
geleden dé VVD reeds zon koppe-
ling bepleit heeft. „In het plan zelf
vallen ons vier dingen op. In de eer-
ste plaats dat er niets overblijft van
watde deskundigen hebben aange-
dragen in hun rapporten. Verder ge-
tuigt het plan van weinig moed en
durf. Ten derde zou de VVD graag
een toekomstgericht plan zien, dat
over de eeuwgrens heen kijkt. En
tot slot meen ik dat Heerlen op deze
wijze niet die allure krijgt, die het
als centrumplaats in de regio en als
stedelijk knooppunt verdient."

♦ Zie verder pagina 17

Onderbanken: betonfabriek weg Simpelveld: aanpak Markt Voerendaal: aankoop boerderijen

Ruim half miljoen van GS
Van onze verslaggevers

ONDERBANKEN/SIMPELVELD-
/VOERENDAAL - Uit de zogeheten
'knelpuntenreserve' van het provin-
ciaal Stadsvernieuwingsfonds heb-
ben GS ruim een half miljoen gul-
den toegeschoven aan de gemeen-
tes Onderbanken, Simpelveld en
Voerendaal.
Simpelveld krijgt drie ton als bij-
drage voor de aankoop van panden
en percelen aan deMarkt. Want daar
moet een supermarkt komen, plus
een aantal nieuw te bouwen wonin-
gen. Wethouder Bèr Frijns verdui-

delijkt: „De gemeente heeft grootse
plannen met betrekking tot het
Marktplein. Maar de onderhande-
lingen met de betrokken eigenaren
zijn nog niet afgerond. Dit jaar zal
de zaak echter afgehandeld worden,
anders moet de bijdrage van drie
ton terug naar GS. En dat willen wij
zeker voorkomen".

Van GS krijgt Voerendaal een tonuit het Stadsvernieuwingsfonds als
bijdrage in de aankoop van tweeboerderijen in Kunrade. Deze boer-derijen langs de Heerlerweg moeten
opzij voor de bouw van 80 tot 100
woningen, waarmee de nieuw-bouwwijk 'Kunderhoes' wordt afge-

rond.
Met boer Beckers heeft de gemeen-
te Voerendaal reeds zaken kunnen
doen. Tot 1990 mag Beckers er blij-
ven wonen.

Met boer Damoiseaux verlopen de
onderhandeling echter buitenge-
woon stroef. Hoewel er af en toe ge-
dacht wordt de boerderij middels
een onteigeningsprocedure te ver-
werven, blijft de gemeente toch ho-
pen op een minnelijke afronding
van de onderhandelingen met Da-
moiseaux. Met de aankoop van bei-
de boerderijen is een bedrag van bij-
na een miljoen gulden gemoeid.
Pas in 1991 wordt met de bouw van
de 80 tot 100 woningen begonnen.

De betonwarenfabriek Gobuton bv
in Schinveld krijgt anderhalve ton.
De fabriek is al sinds 1980 in onder-
handeling met de gemeente over
een mogelijke bedrijfsverhuizing.
Gobuton werd onder andere ge-
noemd in het AWACS-akkoord tus-
sen Defensie en de gemeente On-
derbanken. Verwacht wordt dat de
gemeente eveneens anderhalve ton
bijdraagt aan de bedrijfsverhuizing.
Op papier moet de verhuizing dit
jaar geregeld worden.
Directeur Pierre Lindner denkt zijn
bedrijf te verplaatsen naar Bruns-
sum, omdat het Schinveldse indu-
strieterrein niet geschikt is voor de
betonwarenfabriek.

" Het 'landenspel' was bij Scouting Weiten een van de programma-onderdelen tijdens de
'verjaardagsviering' van Baden Powell. Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bevers, kabouters,
welpen, gidsen, verkenners,
sherpa's en rowans. Zij waren er
gisteravond allemaal in de Groe-
ne Long, het groepshuis van
Scouting Weiten. De ruim hon-
derd leden van de Heerlense ver-
eniging vierden op hun eigen
wijze, met een eenvoudig feest-
maal èn een aantal spelletjes, de

Scouting viert
geboortedag

Baden Powell
geboortedag van Lord Robert
Baden Powell of Gilwell. Hij was
de grondlegger van de verkenne-

rij (het huidige scouting).

De bekende Engelsman werd op
22 februari 1857 in Londen gebo-
ren en overleed in 1941. De
ideeën van Baden Powell over
avontuurlijk bezig zijn, verant-
woordelijkheid dragen, zorg
hebben voor de natuur en ande-
ren helpen, zijn nog steeds in de-
scouting van nu terug te vinden.

PvdA: snel besluit
over Wiso Split

Van onze verslaggever
KERKRADE - Gedeputeerde
Staten van Limburg moeten nog
vóór 1 maart beslissen of ze het
bedrijf Wiso Split in Kerkrade
een nieuwe hinderwetvergun-
ning geven. De gemeenteraadsfr-
actie van de PvdA in Kerkrade
doet een 'klemmend beroep' op
GS, middels een gisteren ver-
stuurde brandbrief.

Maar een woordvoerder van de
provincie liet weten dat deputé
Mastenbroek zijn eerder gedane
toezegging (duidelijkheid uiter-
lijk op 1 maart) niet gestand kan

doen. De beslissing of Wiso Split
een nieuwe vergunning krijgt,
zal niet voor half maart vallen, zo
werd meegedeeld.
Sinds kort laat de provincie me-
tingen verrichten op het terrein
van Wiso Split, waar in de open-
lucht mijnsteen wordt verbrand.
Omwonenden klagen al lange
tijd over grote overlast en scha-
delijke gevolgen voor hun ge-
zondheid.

De PvdA vraagt deprovincie ook
rekening te houden met de pro-
duktie voor en na plaatsing van
de meetapparatuur.

Heroïne in ruil
voor televisie

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De Brunssumse
politie heeft gisteren een 26-jari-
ge Duitser aangehouden die aan
de Lemmender in Brunssum-
Noord een kleurentelevisie had
gestolen. De politie vond de man
in een van de panden aan de
Henri Dunantstraat waar vorige
week een heroïnehandelaar en
zijn klanten werden gearres-
teerd. In de woning trof de poli-
tie, vlak na de inbraak, niet de
diefaan maar de heler, een 30-ja-
rige Heerlense verslaafde.
In een ander pand aan dezelfde
straat, ook daar werd vorige
week een inval gedaan, zat de in-
breker die de televisie had ver-,,
kocht voor heroïne. Beide man-
nen zijn ingesloten.
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Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, is, na een langdurige
ziekte, zacht en kalm van ons heengegaan, mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Jan Leo Reubsaet
echtgenootvan

Maria Helena Theunissen
Voorzien van het h. oliesel, overleed hij in de leef-
tijd van 74 jaar.

Brunssum: M.H. Reubsaet-Theunissen
Brunssum: fam. Reubsaet-Rosing

Karin en Peter
Leon en Desiré

Hoensbroek: fam. Notten-Reubsaet
Bart en Paola

Brunssum: fam. Horselenberg-Reubsaet -
Roland en Angelique

Heerlen: fam. Sommers-Reubsaet
Jos en Nathalie
Patrick

Brunssum: fam. Reubsaet-Extra
Natasja, Tamara
Familie Reubsaet
Familie Theunissen
Familie Hermans

6442 BL Brunssum, 21 februari 1989
Putstraat 8
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den opzaterdag 25 februari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Joseph in Brunssum-Egge, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats aan deMerkelbeekerstraat.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Er zal voor de dierbare overledeneworden gebeden
in de avondmis van vrijdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Gregoriusziekenhuis in Brunssum; gelegen-
heid tot afscheid nemen dagelijks van 17.30 tot
18.30 uur.
Wilt u, indien wij zrjn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Een speciaal woord van dank aan de artsen en het
verplegend personeel van afdeling De Wilg en de
rector van het verpleeghuis De Schuttershof in
Brunssum. Ook een bijzonder woord van dank aan
de zusters en broeders van het Groene Kruis in
Brunssum.

t
Diepbedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor
ons geweest is, delen wij u mede, dat heden, na een
noodlottig ongeval van ons is heengegaan, in de
leeftijd van 85 jaar, mijn lieve man, onze broer,
schoonbroer, oom en neef

Karel Hubertus
Custers
echtgenoot van

Maria Johanna Josephina
Kamps
In dankbare herinnering:

Einighausen: Josephina Custers-Kamps
Familie Custers
Familie Kamps

6142 AA Einighausen, 20 februari 1989
Bergerweg 17
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 25 februa-
ri 1989 om 10.30 uur in de parochiekerk van Maria
ten Hemelopnemingte Einighausen.
Daar we overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene zal worden herdacht in de avondmis
van vrijdag 24 februari om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Zelfs al ga ik door een diep dal
van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.
(P5.23, vers 4)

Heden overleed tot onze diepe droefheid, mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot-
vader, broer, schoonbroer, zwager en oom

Jan Karstenberg
echtgenootvan

Josephina Cecilia Huijten
Hij overleed op 74-jarige leeftijd, in het St.-Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade.

De diepbedroefde familie:
J.C.Karstenberg-Huijten
Hans, Tiny, Remco en Bernd
Mariet, Jan, José, Dirk en Ivonne
Familie Karstenberg
Familie Huijten

6372 EK Landgraaf, 22 februari 1989
Hoofdstraat 22

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 25 februari as. om 13.00 uur in de kerk
De Ark te Landgraaf, waarna de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
num, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chevremont, St.-Pieter-
straat 145.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke
wijze dan ook, blijk van medeleven heeft getoond
bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
vrouw, onze goede moeder en oma

Truus
Weyenberg-Leenen

Arnold Weyenberg
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 25 februari a.s. in de St. Jozefkerk te
Broekhem-Valkenburg.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele goede dat hij voor ons betekend heeft delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, mijn lieve man, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Math Marell
echtgenoot van

Mia Ruijters
op de leeftijd van 79 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Mia Marell-Ruijters
Nuth: ZefenMia

Marell-Breemen
Nettie en Jo
Jos en Jacqueline
Maurice

Nieuwenhagen: Marietje
Marell-van Veenendaal
Rhona en Ricco
Melanie

Nuth: Harrie en Celina
Marell-de Leeuw
Marcel en Diana

Hoensbroek: Math en Annie
Marell-Janssen
Diana

Nuth: Leny en Jos
Possen-Marell
Björn, Cynthia

Kerkrade: Irene en Eberhard
Kloft-Marell
Ilona, Simone

Nuth: Hub en Marijke
Marell-Gaasbeek
Pascal, Francois
Monique, Nancy
Familie Marell
Familie Ruijters

21 februari 1989
Reukenderweg 11, 6361 AW Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebbenop za-
terdag 25 februari om 11.00 uur in de St. Bavokerk
te Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in een-
der rouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100 Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen
dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot
20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden, toch
nog onverwacht, van ons is heengegaan, mijn in-
niggeliefde vrouw, mijn allerliefste moeder, onze
zus, schoonzus, tante en nicht

Jozefina Maria
Christina Beaujean

echtgenote van

Anton Krasevec
Zij overleed op de leeftijd van 79 jaar, gesterkt door
het h. sacrament der zieken. \

Hulsberg: A. Krasevec
Hulsberg: Agie

Familie Beaujean
Familie Krasevec

Hulsberg, 21 februari 1989
Schoolstraat 19, 6336 AP Hulsberg-Nuth

De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 25 februari 1989 om 11.00 uur in de paro-
chie H. Cornelius te Heerlerheide, waarna aanslui-
tend begrafenis op de algemene begraafplaats al-
daar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Rozenkransgebed, gevolgd door h. mis, op vrijdag
24 februari om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van ons medelid
mevrouw

Fien
Krasevec-Beauj ean

Zij was 20 jaar lid van ons zangkoor.
Haar gedachtenis zal altijd in onze herinnering
blijven voortleven.
Wij wensen haar man en dochter veel sterkte toe.

Dameskoor
Laudate Hulsberg

Voor uw zeer gewaardeerdeblijken van deel-
neming, bloemen en h. missen, betoond bij
het overlijden en de begrafenis van onze lieve
dochter

Anjes
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Ritterbeeks

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 26 februari a.s. om 10.00
uur in de parochiekerk Engelbewaarders te
Lindenheuvel-Geleen.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van

Elisabeth
Sonnenschein

weduwe van

Laurens Simons
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Familie Sonnenschein
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 26 februari om 10.00 uur in de kerk van
de H. Antonius van Padua te Bleyerheide.

t IIn grote verslagenheid en in dankbare herinnering voor wat zij voor ons
en velen betekende, hebbenwij, geheelonverwachts, afscheid moeten ne-
men van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, bonma, partner,
zus, schoonzus, tante en nicht. Louisa Maria

van Dinther
weduwe van

Jan Willem Extra
op de leeftijd van 68 jaar.

Heerlen: Ton Wisman
Utrecht: JanExtra

Rachel en Joost
Maastricht: Marijke en Jan Dautzenberg-Extra

David en Helma
Dagmar en John
Ester en Erik
Kim

Heerlen: Wim en Marijke Extra-Raemaekers
Lucas

Laag-Soeren: Truus en Ben Reys-Extra
Tim
Bob
Kim
Bea

Etten-Leur: Vica en JosefOei-Extra
Steffie
Bram
Familie Van Dinther
Familie Extra

20 februari 1989
Hoolstraat 15, Voerendaal
Corr.adres: Mergelsweg 12, 6419 EC Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehoudenop vrijdag 24 februari om
14.00 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te Weiten-Heerlen, waarna
aansluitend begrafenis op het kerkhof aldaar.
Schriftelijke condoleance vanaf 13.40 uur in voornoemde kerk.
Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van het De Weverziekenhuis te
Heerlen; gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot
17.00 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

De leegte die jij achterliet
bracht ons veel verdriet.
Maar de liefde die jebood
is niet te scheiden door de dood-
Al wat je deed en wat jezei '~^~~-~~ gaat voor ons nooit voorbij.

Uw warm medeleven dat wij mochten ondervinden;
dens haar ziekte en bij het afscheid van mijn lieve echt^note, onze moeder en lieve oma

Lies
Brands-Laumen
heeft ons diep getroffen.
Het is voor ons een grote troost dat ons verdriet door'
velen werd gedeeld en dat zij door allen die haar kerw(
zo gewaardeerd werd.
Woorden schieten eigenlijk te kort, maar toch willen WJ]
allen langs deze weg van harte bedanken voor uw t>'l
men, uw kaartje, uw persoonlijk woord of gewoon A
aanwezigheid bij haar ziekte, het overlijden en bege^
ding naar haar laatste rustplaats.
Een speciaal woord van dank aan het Kerkkoor, de Wfl
verpleegsters van Het Groene Kruis en het huisarts^team dr. Devries-Ekkers en dr.Keulers.
Dit alles wasvoor ons een grote steun en troost en zal H
dankbare herinnering blijven.

Jo Brands
Kinderen en kleinkinder^

Munstergeleen, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden Jzondag 26 februari a.s. om 10.00 uur in de parochieel
van de H. Pancratius te Munstergeleen.

_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^-^_^or.

Hij die wij zo
liefliadden
en verloren
is niet meer
waar hij was
maar is altijd
waar wij zijn

Het waarom zal nooit beantwoord worden.
Het gemis zal altijd blijven.
Op 25februari is het een jaargeleden dat wij afscheid moesten nemen V
mijn lieve man, onze vader en schoonvader

Alex Rademakers
Mitie Rademakers-Dauv'ell
en kinderen

Februari 1989
Valkstraat 67, 6135 GB Sittard
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehoudenop zondag 26 febPJ*]
as. om 11.00 uur in de Pauluskerk te Limbrichterveld-Sittard.

_>

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de is heden na een langdurigeziekte van ons heen-
gegaan, voorzien van de h. sacramenten in de leef-
tijd van 76 jaar, mijn lieve man, onze lieve en zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Franz Peter de Bruyn
echtgenoot van

Gertruda Arnolda Clevers
In dankbare herinnering:

Sittard: G.A. de Bruyn-Clevers
Sittard: Peter de Bruyn
Sittard: Kitty Bosch-de Bruyn

Wil Bosch
Valerie

Sittard: Elly Zelihsen-de Bruyn
Godfried Zelihsen
Cindy
Familie De Bruyn
Familie Clevers

21 februari 1989
Robert Graaflandstraat 8, 6137 CP Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 24 februari a.s. om 11.30uur in de parochie-
kerk van de H. Jozefte Stadbroek-Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 13.15 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 11.00 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van heden donderdag-
avond om 18.30 in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In plaats van kaarten
t

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van be-
langstelling, speciaal de vele troostende brie-
ven, ons betoond bij het overlijden en de begra-
fenis van

Jan ter Horst
betuigen wij langs deze weg onze oprechte
dank.

Mevrouw ter Horst-van Hooft
en kinderen

Maastricht, februari 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden a.s.
zondag 26 februari om 10.00 uur in de H. Fami-
liekerk, Old Hickoryplein te Maastricht.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, devele troostrijke brieven,
het mannenkoor Sint Joseph, de heilige missen, de
Pepijn Klinieken, bij het heengaanvan mijn dier-
bare man, onze vader, schoonvaderen opa

Joseph Smeets
hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat hij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te mogen
dragen.

E. Smeets-Noteborn
Landgraaf, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 25 februari a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenha-
gen.

Wij willen u bedanken voor uw gewaardeerd mede-
leven en de belangstelling bij het overlijden en de
crematie van mijn dierbare moeder, schoonmoe-
der, onze lieve oma en overgrootmoeder

Annie Übaghs
weduwe van

Hub Pijpers
Tiny en Gerrit ■
Geurts-Pijpers
klein- en achterkleinkinderen

Geleen, februari 1989
De zeswekendienst zal gehoudenworden op zater-
dag 25 februari 1989'0m 19.00 uur in de kerk van de
H.H. Engelbewaarders te Geleen-Lindenheuvel.

t Michael van Herten,
77 jaar, weduwnaar

van Josephina Peeters,
Eindstraat 11, 6099 BE
Beegden. De plechtige
uitvaartdienst zal worden
gehouden op vrijdag 24
februari om 10.30 uur in
de parochiekerk van de
H. Martinus te Beegden.

Heden ontvingen we het trieste bericht van het veel
te vroege heengaan, na een noodlottig ongeval, van
onze vriend en lid

Dennis Ettema
Hij was een trouw lid, waar we steeds op konden
rekenen. We wensen de familie Ettema veel kracht
toe om dit zware verlies te dragen.

Bestuur en leden
agrarisch jongerenwerk
Sittard-Swentibold

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de be-
grafenis van mijn lieve echtgenoot en mijn
lieve vader

Louis Palmen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een speciaal woord van dank aan Vastelao-
vend Verain Kirchrao-West, Mannenkoor St.
Jozef Kaalheide, Commissie van Bijstand
van Mannenkoor St. Jozef.

Nettie Palmen-Wierts
en Wim

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 25 februari a.s. om 19.00 uur,
opgeluisterd door Mannenkoor St. Jozef
Kaalheide, in de parochiekerk van St. Remi-
gius te Simpelveld.

Dankbetuiging
t

Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedan-
ken voor de vele blijken van medeleven, diewij moch-
ten ontvangen bij het overlijden en de begrafenis van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Jo Pieters
betuigen wy hierbij onze hartelijke dank.

Gon Pieters-Klingestijn
Kinderen en kleinkinderen

Geleen, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zon-
dag 26 februari a.s. om 10.30 uur in de kerk van Onze
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Geleen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor de overweldigende belangstelling
in de kerk, de vele brieven, h. missen en andere
blijken van medeleven, die wij hebben ontvangen
bij het overlijden en debegrafenis van mijn echtge-
noot, onze vader, schoonvader en opa

Sjef Pappers
betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank.

Familie Pappers
Mechelen, februari 1989
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 25
februari 1989 om 19.00 uur in de parochiekerk te
Mechelen.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve moe-
der en grootmoeder

Else
Helgers-Tummers

zal plaatsvinden op zondag 26 februari om 10.00
uur in de parochiekerk van de H. Jozefte Doenra-
de.

Kinderen en kleinkinderen

Voor de vele blijken van medeleven I
toond na het overlijden en de begrafeni: H
ze lieve en zorgzame moeder, schooi 1
groot- en overgrootmoeder

Maria Cornelia Daeme^B
echtgenote van wijlen H

Jan Hubert Daemen I
betuigen wij langs deze weg onze harU H
oprechte dank. ■
Een bijzonder woord van dank aan hel H
gend personeel van Huize Invia. H
Grevenbicht, februari 1989 _M

Kinderen, kleinkindef Jen achterkleinkinder*' I
De plechtige zeswekendienst zal gehoudd1 I
den op zaterdag 25 februari om 19.00 uur ■
St. Catharinakerk te Grevenbicht. V____l

Dankbetuiging I
Bij het overlijden van H

Oma Smits I
mochten wij vele blijken van deelnemif'^Bvangen. Zij zijn ons tot troost geweest en *B
tuigen daarvoor aan alle betrokkenen onZ^B
teüjke dank. ■FamiHe ■
De plechtige zeswekendienst zal gehoudc'Vjl
den op zondag 26 februari as. om 10.00 UL"\i. IBparochiekerk van H. Martelaren van Gorc ü I
Heerlen. __/■

Dankbetuiging I
Daar het ons onmogelijk is iedereen te I
ken voor de vele blijken van medeleve^/JBbetoond bij het overlijden en decremat' I
onze onvergetelijke man, vader en opa fl

Hub. Keularts I
betuigen wij onze oprechte dank. I

Mevr. M. Keularts-Geurtelll
Kinderen-, klein- en I
achterkleinkind I

Spekholzerheide I
februari 1989 I
De plechtige zeswekendienst zal wordejjflJ
houden op zondag 26 februari a.s.
uur in onze parochiekerk St. Martin I
Spekholzerheide. Jm

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven °vonden bij het overlijden van

Barthold Moorer
betuigen wij u langs deze weg onze har
dank.

Familie Moorer-Jol^ ~De plechtige zeswekendienst wordt *L.'
den op zaterdag 25 februari a.s. om
in de parochiekerk Maria Hulp der C
nen te Nieuwenhagen.

Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waa 'Hoe langzaam gaat eenjaar,
dag na dag zonder elkaar. J I

De eerste jaardienstvoor onze onvergeten.
vader en opa

Chris Joosten j
zal plaatshebben op zaterdag 25 februari
19.00 uur in de parochiekerk St. Greg

Brunssum.
Mevr. Joosten-Baetsen.
kinderen en kleinkind

Brunssum, februari 1989
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Gemen

Van onze verslaggever
UTRECHT/MAASTRICHT - In spoedgevallen kan het be-
schikken over één telefoonlijn voor een huisartsenpraktijk debereikbaarheid bemoeilijken omdat tijdens drukke uren dielijn overbelast kan raken. Het verdient daarom aanbeveling
dat de huisarts een apart spoednummer ter beschikking heeft.
Overigens is de doorsnee huisarts doorgaans goed bereikbaar
en beschikbaar en komt Limburg er wat dit betreft niet slech-
ter af dan het landelijke gemiddelde.

Vervolg van pagina 1
De bank blijft bij de mini-onderne-
mingen zo veel mogelijk op de ach-
tergrond. Er wordt een aparte stich-
ting in het leven geroepen die het
experiment gaat begeleiden. Die
stichting krijgt een garantiekapi-
taal, waarmee eventuele schulden
die de mini-ondernemingen maken,
kunnen worden betaald. Bovendien
wordt een comité samengesteld van
mensen met ervaring in het be-
drijfsleven, die de activiteiten van
de mini-ondernemingen kunnen
toetsen en beoordelen.

De bank wil met de mini-onderne-
mingen voor jonge mensen de
drempel naar een zelfstandig onder-
nemerschap verlagen. De heer H.
Hol, directeur van het district Zuid-
Limburg van de Amrobank: „Het
blijkt datbij startende ondernemers
in Zuid-Limburg het uitvalpercen-
tage opvallend hoog is. We denken
dat een van de oorzaken is het ge-
brek aan ervaring met de harde za-
kenwereld. Met dit initiatiefkunnen
de ondernemers van straks nu al
ruiken aan het ondernemerschap."

Invullen van
belastingpapier
voor CNV-leden

ervolg van pagina 1

Bijna alle praktijken beschikken
over moderne communicatie-appa-
ratuur, waardoor de arts tijdens zijn
visitetocht bereikbaar blijft.

iVlnen van de milieuvervui-
d^or verzuring zijn de land-

i' 'ndustrie, elektriciteitsvoor-
8. verkeer en vervoer en de

Dit zijn in de ogen van
Wncie tevens de doelgroepen

L°r de bestrijding van de pro-
V 1benaderd moeten worden.v °vincie is een grootvoorstan-!?!. de opvatting dat de vervui-Hl de bron moet worden be-

Dat blijkt uit een rapport dat de Ge-
neeskundige Inspectie gisteren in
Utrecht heeft gepresenteerd aan de
landelijke huisartsen-organisaties.
Omdat er vaak klachten zijn bij de
inspectie en tuchtcolleges over de
berfeik- en beschikbaarheid van
huisartsen heeft het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid in dit ver-
band door middel van een enquête
onder 550 huisartsen een inventari-
serend onderzoek ingesteld in vijf
regio's in den lande, onder andere
de westelijke mijnstreek. Negentig
procent van de aangeschreven art-
sen reageerden.

Modern
Uit de cijfers van het rapport is ge-
bleken dat meer dan 50 procent van
de huisartsen slechts over één tele-
foonlijn beschikt; meer dan 30 pro-
cent beschikt over meerdere lijnen.

De geneeskundig inspecteur voor
de huisartsgeneeskunde, M. van
Campen, benadrukte dat het niet de
bedoeling van de inspectie is om
„het vingertje te heffen". Ze heeft op
grond van de onderzoeksresultaten
enkele aanbevelingen gedaan die
sporen met een eigen discussienota
die deLandelijke Huisartsenvereni-
ging en het Nederlandse Huisartsen
Genootschap binnenkort aan hun
leden voorleggen.

Voorts wordt er extra aandacht ge-
vraagd voor het organisatorisch
functioneren van de waarneem-
groep. Daarbij is het van belang dat
relevante patiëntengegevens wor-
den overgedragen zodat de zorgver-
lening van de huisarts kan worden
gecontinueerd. Ook verdient het
aanbeveling dat er klachtenproce-
dures worden opgezet zowel voor
de huisartenverenigingals de waar-
neemgroep.

Vijfrestaurants
weerzonder ster

Klachten
LHV en NHG hadden liever gezien
dat de inspectie met deenquête had
gewacht tot zij hun eigen plannen
hebben doorgevoerd. De resultaten
daarvan hadden op die manier ach-
teraf kunnen worden getoetst. Dit
vooral omdat uit eerder onderzoek
al is gebleken dat de toestand be-
slist niet verontrustend is.

Overigens blijft Prinses Juliana in
het bezit van een trots Nederlands
record: 29 achtereenvolgende jaren
in bezit van minimaal één ster.

HEERLEN - Het Christelijk Natio-;
naai Vakverbond CNV start op 1>
maart in de gehele provincie Lim-:
burg de zogenaamde belastingzit-;
tingen. CNV-leden kunnen tijdensi
deze zittingen hun belastingbiljet:
laten invullen. In tegenstelling tot-
andere jaren dienen de CNV-lederC
voor het invullen van de formulie-;
ren eerst een afspraak te maken met-
het CNV-kantoor in Heerlen, tel.'
045-719342.

De zittingen worden gehouden in;
Maastricht op 10 en 17 maart, 's-
avonds van 19 tot 22 uur in het Dien-!
stencentrum Vrijthof 27. In Bruns-;
sum op 1 maart, 8 maart, 15 maart en-
-22 maart, in 'De Brikke Oave', Lm-;
denplein 5a in Brunssum en op 29-
-maart in het CNV-buro, Sint Fran-.'
ciscusweg 15 Heerlen.
In Sittard is dezitting op 14 maart in
Stichting Buurtcentrum Limbrich-
terveld, Eisenhouwerstraat 724. In
Geleen op 23 maart in 'De Voorhof,
Ger. Kerk, Groenstraat.

In Weert houden de CNV-belasting-
deskundigen zitting op 21 maart in
de kantine gemeentwerken, dr
Schaepmanstraat 17 en in Roer-
mond op 20 maart in Fuserhof,
Raadhuisstraat 1

Manifestatie
over beroepen

van start

" Ook deHogeschool Heerlen, hoger gezondheidsonderwijs afdelingfysiotherapie, is verte-
genwoordigd op de beroepenmanifestatie. Foto: JEROENKUIT

Het is de vierde maal
dat deze beroepenmani-
festatie georganiseerd
wordt. Ditmaal in twee
grote hallen van Roc-
kwool Lapinus op het
industrieterrein Heide-
Roerstreek in Roer-
mond. De manifestatie
is tot en met vrijdag
open van 9.30 tot 17.00
uur, op domderdag-
avond van 18.30 tot
21.30 uur en zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur.

ook bestemd voor leer-
lingen uit het basis- en
voortgezet onderwijs en
ouders van leerlingen,

ROERMOND - In Roer-
mond is gisteren een
vierdaagse beroepen-
manifestatie van start
gegaan. Het evenement
geeft informatie over
zon 250 opleidingen en
500 beroepen.

De manifestatie heeft
vooral tot doel tot een
meer afgewogen studie-
en beroepskeuze te ko-
men. In eerste instantie
is de manifestatie dan

werkzoekenden.
maar daarnaast ook
voor decanen, perso-
neelsfunctionarissen en

Vergeleken met derest van Neder-
land springt Limburg er relatief be-
zien (opnieuw) goed uit. Het aantal
sterrenstaurants bleef ongewijzigd.
Het bestaat uit: Chateau Neercanne
(Maastricht), Prinses Juliana (Val-
kenburg), Lindenhorst (Valken-
burg), I'Auberge (Weert), De Hamert
(Wellerlooi), Kasteel Wittem en Der
Blaosbalg (Wahlwiller). In Belgisch
Limburg kwam er een nieuw één-
sterrenrestaurant bij: Clos St. Denis
(Tongeren/Vliermaal). 'Lager beroepsonderwijs

heeft weer perspectief'

Werkgeversvoorzitter drs. J, Smeets op symposium:

Dertien van de 127 klachten die in
1987 bij medische tuchtcolleges zijn
ingediend hadden betrekking op de
bereikbaarheid of beschikbaarheid
van huisartsen. Hoewel die klach-
ten volgens de inspectie het topje
van een ijsberg vormen, vinden de
huisartsenorganisaties toch dat ze
in het niet vallen bij de zeven mil-
joen visites (waarvan 1,5 miljoen
buiten „kantooruren") die de huis-
artsen jaarlijksafleggen.

'>$Jeuvvs dat hotel-restaurant
\^ Juliana (Valkenburg) het
ta 'Michelin-jaar' zal ingaan
''SU 1 'n plaats van met twee ster-
%,S gistermorgen in Parkres-
!l^l Rosarium de aldaar verza-
\_ gastronomen en culinaire

'Vten met stomheid. Niemand
W aanwezige Michelinstaf gaf
V tekst en uitleg. Het feit lag
'(J.l't op wit op pagina 376 van«ide'B9'.
% S overigens waarin vijf res-
m in Nederland niet meer on-
lta.Naanduiding voorkomen. Dit
Iq De Hofstee (Bladel), De

Hoeve (Enter), Graaf
[ V Hoogveen (Noordwijk aane Wanne (Ootmarsum) en 't
■^s (Wolphaartsdijk). Tegen-
_t- 'verlies staat de komst van

eén nieuw sterrenstaurant:wl-be aan de Leliegracht inrdam.

Werkloosheid
licht gestegen

MAASTRICHT- Er heeft zich in de
eerste maand van dit jaareen lichte
stijging voorgedaan van het aantal
werkloze mannen. Het aantal steeg
in Limburg met 313 personen tot
31.789, ofwel 12,0 procent van de
mannelijke beroepsbevolking. Deze
toename wordt door betrokken in-
stanties seizoensmatig genoemd en
betrof voornamelijk de bouwberoe-
pen.

de salariëring en de te hoge werk-
druk.

.De demonstratieve vergadering van
de WIO voor Zuid-Limburg is aan-
staande maandag, 27 februari, om
16 uur in devergaderzaal van hetDe
Weverziekenhuis in Heerlen. Eerder
was er sprake van dat de bijeen-
komst dinsdag aanstaande zou zijn.

Volgens een woordvoerder van de
WIO is het niet gelukt de landelij-
ke actie van deWIO te combineren
met die van de vijfbonden in de ge-
zondheidszorg op 18 maart in
Utrecht. Hij zei dat er weinig con-
tact is met de bonden en dat de
WIO tot dusver alleen van de Ne-
derlandse Maatschappij voor Ver-
pleegkunde (voorheen Het Beter-
schap) een uitnodiging voor een ge-
sprek heeft gekregen.

Kis
De bonden hebben inmiddels wel
de eis overgenomen van de WIO
dat de salarissen met 4 procent om-
hoog moeten en dat er een procent
beschikbaar moet komen voor ver-
betering van de arbeidsomstandig-
heden. De werkgeversorganisatie,
de Nationale Ziekenhuisraad, biedt
driekwart procent. De cao-onder-
handelingen beginnen eind volgen-
de maand.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De actiegroep Verple-
genden en Verzorgenden in Op-
stand (WIO) gaat staatssecretaris
Dees van volksgezondheid - zoals
gemeld - woensdag 15 maart op het
Binnenhof brieven aanbieden. Te-
gelijk worden in het hele land -
meest ludieke - acties gevoerd om
uiting te geven aan de onvrede over

" Personeelsleden van de Verpleegkliniek in Heerlen hielden gistermiddag al een korte protest-
demonstratie tegen de CAO-voorstellen. Ook zij willen, gesteund door de CFO, een loonsverho-
ging van Vijfprocent. Foto: FRANSRADE

Dan moet tevens blijken hoeveel
geldnodig is om de problemen op te
lossen. Op dit moment is daar vol-
gens drs Eggink geen zinnig woord
over te zeggen. Duidelijk is alleen
dat het in devele miljoenen guldens
zal lopen.

ln Limburg bleef de groei van dl
mannelijke werkloosheid beperkl
tot 0,1 procent, terwijl dit landelijk
het dubbele was. Alleen in de
rayonsKerkrade en Brunssum deed
zich een positief beeld voor, terwijl
Maastricht na.pnnp. constant hlee.

Stichting
begeleidt

experiment

Voor de categorie werkloze vrou-
wen had de januari-maand een gun-
stigerverloop. Het eindcijfer lag 186
lager dan eind december en kwam
per 1 februari uit op 20.686, ofwel
19,0 procent van de vrouwelijke be-
roepsbevolking. Landelijk was de
daling in deze categorie iets groter
dan in Limburg. De belangrijkste
'afnemer' van vrouwelijke werkloze
krachten in januari was de sector
sociaal- en geneeskundig personeel.

Bereikbaarheid redelijk volgens Geneeskundige Inspectie

Apart spoednummer
huisarts wenselijk

Deelverzuring komt uil buitenland

Bodemgevoelig
voor uitstoten

stelbaar!", riep de voorzit-
'fe Alliance Gastronomique

.(daise, Leo van Eeghem, uit.
R V? Zon gezond en goed be-
l*.M/tet. te geloven". Inmiddels
.". j,, iedereen in Prinses Julia-
\^'ap. Paul Stevens: „ChefkokJ, k:ermsen heeft het er moeilijk
V/rekt zich het hoofd wat errd is geweest".

m*i
ste Sgang van twee sterren naar
i|*(j heeft het internationaal ver--se„ Valkenburgse bedrijf al
v.h

er beleefd. In 1980 name-
cl °°r het door een wisseling

1. i^fkoks (Cees Preyde ging,
ï_p r.msen kwam) ook al een
f n jaar later echter was het
l hrei? twee sterrenhuis. „We
laL,beren dat huzarenstuk ten

i aldus Paul Stevens. „We
ü.tïn bet verlies van een ster,
ov net veel pijn. We zullen er
te er blijven zeuren. We knok-
i^g. Dat dit uitgerekend in
H* Waarin we het 75-jarig be-eren gebeuren moest...".

In Limburg ruim
7000 nieuwe leden
voor Rode Kruis

ROERMOND - De landelijke leden-
werfactie van het Nederlandse
Rode Kruis heeft 115.463 nieuwe le-
den opgeleverd. Daarmee steeg het
ledental boven 1 miljoen. In de pro-
vincie Limburg meldden zich tot en
met vorige week 7.101 nieuwe leden
aan.

De stijging van het ledental is gro-
tendeels te danken aan de activitei-
ten en aan de promotie van de plaat-
selijk afdelingen, maar zeker ook
aan de inzet van drievoudig Olym-
pisch kampioene Yvonne van Gen-
nip, die vlak na het behalen van
haar gouden medailles ambassadri-
ce voor het NederlandseRodeKruis
werd.

Van onze verslaggever
ROERMOND - „LBO'ers heb-
ben weer een nadrukkelijk
perspectief op de arbeids-
markt", zegt drs. J. Smeets,
voorzitter van de Limburgse
werkgeversvereniging (LWV)
gisteren tijdens een sympo-
sium in Roermond over de
kansen van leerlingen in het
Lager Beroeps Onderwijs. Het
symposium was de start van
een vierdaagse beroepenmani-
festatie in Roermond.
Smeets wees op een groeiende
vraag naar LBO'ers, terwijl er
steeds minder beschikbaar komen.
Het imago van dat onderwijs kan
volgens de voorzitter verbeteren als
het LBO weer het karakter krijgt
van vakopleiding en eindonderwijs
en inhaakt op de marktvraag. Hij
deed daarbij een beroep op het be-
drijfsleven de helpende hand te bie-den door applicatiecursussen voor

docenten en het beschikbaarstellen
van stageplaatsen. En de overheid
zou meer financiële middelen ter
beschikking moeten stellen.

CNV-beleidsmedewerker R. Roe-
lofse noemde de instroom in het
LBO 'angstaanjagend. „De progno-
se van het centraal planbureau is
dat de instroom in enkele jaren met
20 procent daalt. Versterking van
het LBO is een zaak van alle partij-
en, van directeuren van het basison-
derwijs, voorlichtingsinstellingen
tot tot werkgevers en overheid."

Burgemeester Daniels van Roer-
mond pleitte voor betere scholings-
faciliteiten en een andere aanpak:
doelgroepenbenadering, maatwerk,
geïntegreerde aanpak en een com-

pleet traject naar werk. Daniels
wees erop dat ondanks de sterke
groei van deeconomie de werkloos-
heid stabiel blijft. Voor Roermond
bijvoorbeeld heeft 75 procent van
het aantal werklozen (2.607 en dat is
19,3 procent van de beroepsbevol-
king) een opleiding LO en een afge-
broken voortgezette opleiding.

Voorzitter M.Konings van de Ne-
derlandse Raad Beroepenmanifes-
taties signaleerde dat veel ouders
van leerlingen, vooral ouders met
een laag opleidingsniveau, nauwe-
lijks de weg kennen in onderwijs-
en arbeidsmarktland. Er moet vol-
gens hem een beter beleid komen
voor schoolkeuze, ook gezien de
kostenbesparing voor het onder-
wijs.

' (ADVERTENTIE)

RAMENDEUREN 'INTERLAND I
Hofgn^rterw^fl_3s_^_^jognsbroek-Mrl. Tel.: 045-213928.
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Verpleegkundigen
maandag bijeen

Demonstratieve vergadering in Heerlen

6Sieben b.v.
Bouwmaterialen

'**GRINDTAPIJTVLOEREN
«oek onze showroom)

94, Heerlen,_ Tel. 045-725782

(ADVERTENTIE)

_________\i-H-.\^__| »__*>' Af jzX&, s—w—9_^B^—i_——»

WÊÊÊÊÊÊÊÊa\a\mWaWlm%. JïJÊß*m\ WSÉV^

IW_2fl Brother naaimachine VX 511.

l_m_B_3 Geschikt voor rechte- en zig-zagsteken.
k_Hpl Apart instelbare steeklengte en breedte. *%rt_ftrg inci.stofkap.34^ 2yy.-
H ____H I Aanbieding geldigLm za 4 maart 1989 of zolang devoorraad strekt.

W————————————m——————A—m———————!——————M

1' Vervolg van pagina 1

't i. !)ü^gen van verzurinê» ont-
de uitstoot door in-

ele ,'e> verkeer en landbouw
stikstofoxiden

iijl,attlmoniak, pakken voor
sei Urg ernstiger uit omdat de

j 1 er gevoeliger voor is. Dat
et Voor bepaalde grondsoor-

°als kalksteen. Bovendien°ok meer verzurende stof-
re'l^er °P de Limburgse bo-

gemiddeld in Neder-
i'

;_.
blijkt dat een belang-

e' van de verzurende stoffenbuitenland komen aanwaai-
-3 uitzondering van ammo-jjjaarper saldo komt er van de

(.t van verzurende stoffen als
Vj'oxide en stikstofoxide,, Qoor de Limburgse industrie,.'ft de omringende landen (ennc'es) terecht.

il bekend zijn in Limburg de. !^en door verzuring groot inV>n het noorden en verder bij-
in een deel van het Mer-

_i j5>n het zuiden van de provin-
,.Vliddeld is 40 procent van de
t aangetast door verzuring,
sft5 ft de Peel ligt dat percentage

J\l overleg met het buitenland■ j?us de rapportage, te wensen
Vr zijn nog maar weinig resul-"i^.boekt voor de daadwerkelij-I auteitvan het milieu. De veel-
lc^ft overlegkaders scheptnaast

il u fttacten over en weer ook on-J.kheid. „Het is dan ook de,
(tl 'ftg om tot een duidelijke af-j^ftgvan taken en verantwoor-i Jft^den te komen en meer slag-, -heid in het milieu-overleg teC*>." aldus luidt het strijdlusti-

j| fftfrientaar van de provincie.
F* verbeteringen gerealiseerd
|^ of kunnen worden, staat

ftog allerminst vast.

streden. Daarbij wil zij zich echter
niet tegenover de doelgroepen op-
stellen. Maar, in tegendeel, juist sa-
men met deze groepen de milieu-
problemen tot een oplossing zien te
brengen."

Het milieubeleidsplan dient als dis-
cussienota. Als eerstvolgende stap
werkt de provincie aan een zogehe-
ten 'hoofdlijnennota. Daarin komt
te staan welke maatregelen het eerst
uitgevoerd moeten worden. Er lig-
gen zoveel milieuproblemen dat die
niet allemaal meteen aangepakt
kunnen worden.

umburgs dagblad provincie
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Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming, ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van onze lieve moeder en oma

Josephine
Janssen-Hoofwijk
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, februari 1989
Ir. Op de Kampstraat 58

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 26 februari a.s. om 11.15
uur in de parochiekerk St. Vincentiusa Paulo
te Rumpen-Brunssum.

Voor de vele blijken van deelneming,uw aanwezig-
heid bij de uitvaartdienst, de bloemen, h. missen,
condoleances en woorden van troost, ondervonden
bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Piet Baghus
betuigen wij u onze oprechte dank.

L. Baghus-Vromen
Ine en Joop Dacier-Baghus
Nikie en Sietze
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Heerlen,
BfliË^tf Hoek Akerstr. 12/Uilegats

|^^^^ Tel. 045-719706

Wdff JOOPROUKEftt

Witte Hal
Wij zijn nu

verhuisd naar
Bergerweg in

Sittard. Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen - vriezen - wassen -
hifi - stereo - kleuren-TV -

video's etc.

Witte Hal
Sittard
waar nieuwe, licht

beschadigde of overjarige
apparaten uit de

Hom-winkels worden
verzameld en verkocht tot

liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
Etna gas-elektro

turbo 1642
Savanna geen
1345-of 998-

-maar 698 - .
Maar ook: 6 koelkasten
275 liter per stuk geen

698-of 498- maar39B,-.
Maar ook: 4 Philips

wasemkappen AKB 070
per stuk geen 239- of

198-maar 69,-.
Maar ook: 3

wasautomaten,
boyenlader, 800 toeren per
stuk geen 1098- of 898-

-maar 598,-.
Maar ook: 4 Panasonic
stofzuigers met 3 jaar

garantie per stuk geen
498- of 298- maar 195-

-en nog veel meer:

Witte Hal
Bergerweg

51-53 Sittard
(Industrieterrein
Bergerweg) Tel.

04490-18162
Te k. WINKELWAGEN
SRV merk spikestal, m.
Opel motor in orgin.staat
met koeling, tandemasser,
kleine wieltjes 9x2.20

als rijdende winkel,
.amper of marktwagen
APK- tot '90 laadvermog.
2500 kg., pr. ’4950,-, tel.
>45-323178.
re k. wit WANDMEUBEL
:a. 2.90 met verlicht. Tel.
.45-353390.
re koop halters en gewich-

per kg,
KITNESSTOESTELLEN.
fiets- en roeitrainers. boks-
irtikelen. gevechtsportart.,
itnesskleding. Dinsdag Urn
.aterdag van 14.00 tot 18.00
„ur, Heerenweg 246, Heer-
en. Tel. 045-224735.
re k. leren 2 + 3 zits BANK- I
STEL, gebroken wit. Sta- I
ïonsstr. 130 Hoensbroek.
re k. STEREOTOREN Phi-
ïps. Tel. 045-273208 na
[8.00 uur.
re k. KOELKAST ’ 175,-;
I-pits kookpl. ’ 75,-; diep- ■,-neskast 260 1. ’ 250,-; mo- 'lern vloerkl. ’ 100,-. zwart- i
vit. tel. 045-224735 van
4.00 tot 18.00 uur.
re k. AANHANGWAGEN,. 2,14 m, br. 1,34 m. Heeren-
veg 334 Heerlen.
['e koop prachtig leren -3ANKSTEL3-1-1-1, z.g.a.n.

6900,-, koop-
e! Tel. 045-216722. |
re k. antieke Henn-II |
CAST. 6-deurs. Tel. 045- «
Ü7355. j
"e k. Duitse GOKKAST
350.-. Tel. 04492-2104.

7e k. zeer mooie BRUIDS-
IURK mt. 36. Pr. n.o.t.k. Kl.
vit Tel. 04492-2104.

_
I Te k. ronde Queen Arme ITAFEL. Tel. 045-251769.

Eiken bar 2 mtr. met rood-
koperen tap- en bierkoeler
’2500,- 045318549.
Te k. laag notenhouten
HALKASTJE ’ 75,-; noten
miniset Queen-Ann ’ 60,-;
halstoeltie ’ 25,-; 2-pers.
eiken ledikant 150x200 met
spiraal en matras ’ 200,-;
Peugeot racefiets 10 versn.
’250,-; radio-pick-up com-
binatie met boxen ’ 125,-;
geheel compl. super-8-film-
apparatuur, camera, projec- ■tor enz. ’400,-; Heuvel-
straat 32, Meers, vrijdag na
18.00 uur.
Aanbieding VLOERTE-
GELS, Duits fabrikaat, le
keus, ’ 27,50 p/m2. Lijm en
voegsel en btw inbegrepen.
Tegelhandel Janssen, De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.

Te huur goed
' bloemen- en

compl. met inventaris, lage 1
broek. Inl. br.o.no. HK 702 L
3100, 6401 DP Heerlen.
Gem. ZITSLPK. met dou-
che en keuken, Panneshei-
derstr. 1 en 19Kerkrade.
APPARTEMENTEN ên
kamers te huur, gemeub.'
Papperjans 40, Heerlerhei-
de
KAMER te h. hartje Hoens-
broek, voor rustige men-
sen. Melden na 12 u. 045-
-224509.
Te h. OPSLAGCONTAI-
NERS inh. 30 m3. Inl.
Weerts BV, tel. 043-625965.
Gemeubileerde KAMERS
te huur. Anjelierstr. 131 A,
Heerlen, na 18 uur, 214246.
BEEK flatwoning met 2
slpk., gestoff. gemeub.
Huur ’ 745,- p.m. Inl. tel.
04459-1305.
Te huur dubbel groot HE-
RENHUIS voor kantoor of
praktijk. Tel. 085-340879.
KAMER ± 550 x 400 met
kookhoek, douche, vw, wc,
hal, aparte ingang. 045-
-212613. !
KAMER te huur in cen-
trum Sittard. Tel. 04492-
-2044. ;
Over te nemen te Maasme-
chelen (B) pracht en goed-
lopend NACHTCAFé met
kleine restauratie (snacks).
Rijksweg 187. 09-
-32.11.761175. ;
Over te nemen RESTAU- I
RANT Mano te Maasme- i
chelen (B) Kon. Astridlaan ,
8. Zich wend. Rijksweg 187. i
09-32-11761175. Overn.pr. I’32.000,- j
HOENSBRTOERK nabij j
centr. 1-p. appart. ’495.-. ,
all-in. 045^315887 tuss. 18-20 ]
ü ]
Te huur APPARTEMENT I
gelegen te Bleijerheide, 'woonk., slaapk., keuken en .badkamer. Tel. 045-311413. j
Te h. centr. Heerlen mooie I
ruime KAMER v. nette all.- 1
staande. 045-244544. j
Te k. WINKELPAND of <
kantoorruimte 70 m2, Tree- i
beek. Tel. 045-251769. 1
Te h. per 1 maart '89 vrijst. 'BUNGALOW te Simpel- ]
veld-Huls met 2 garage. 'Geh. onderkelderd. Br.o.nr. ,
XE 089 L.D., Markt 42, 6461 i
ED Kerkrade. :
Heerlen-C KAMER in stu- \dentenhuis, 045-455755. J
Te h. 2 pers. BOVENWO- ;
NING, pr. mcl. ’ 800,-. Ap- <partement 1 pers., pr. mcl. j

’ 550,—. Winkelruimte on- 'derkelderd, pr. mcl. ’ 900,-. ïTel. 710384 na 18.00 uur. ]
Luxe APPARTEMENT te 1
huur in Hoensbroek. Te ï
bevr. 045-213561, tussen 18 Len 20 u. r
Te h. voor net persoon ge- -meub. en gestoff. APPAR- ï
TEMENT. 2 slpk. (1 a 2 b
pers.). Nieuwstr. Kerkrade, a
nuursubs. mog. Tel. 045- v
456795 of 452895. 3

Te h. ZITKAMER met app.
slaapkamer, te Hoens-
broek. Inl. 045-256686, tus-
sen 18.00 en 19.00 uur.

STUDIO/APPARTE-
MENT te Hoensbroek. Tel.
045-229654. na 14.00 uur.

Te h. KAMER v. l-3-'B9,
ook v. privé-gebruik. 045-
-426154.
j renderende
plantenzaak

huur, omg. Heerlen/Hoens-
Limburgs Dagblad, Postbus

Vrouw 46 jr., met spoed
gevr. EENGEZINSWON.
in omg. Hrln. met 3 of 4
slaapk. Br. o. no. HE 104LD
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.
Te h. gevr. (INDUSTRIE-
)TERREIN ± 50 m£ event.
met opslagruimte. Tel. 045-
-219704 na 18.00 u.
Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING. Huurpr.
± ’ 650,-. Tel. 04492-4667.
Rustig APPARTEMENT te
huur gevr. Tel. 020-981489.
Met spoed gevr. WOON-
RUIMTE in Sittard tot
’5OO,- all-in. InL 04490-
-24219. Na 19.30 uur.
Land. gel. WOONHUIS of
boerderij. Tel. 045-710487,
na 18.00 uur.

Voor schade- sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-'
411480.
Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Wij
betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045-
-227793.
Gebruikte ONDERDELEN
v. jongeschadeauto's tev. te
k. schadeauto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs in Lim-
burg, tel. 045-254049.
BEDRIJFSAUTO'S en
bussen, steeds voorradig,
diverse bestellers, bussen,
minibussen, open laadbak-
ken, alle typen bestelauto's,
ook diverse luxe auto's in
alle typen en prijsklassen.
Donny Klassen b.v., in- en
verkoop, Meerssenerweg
219, Maastricht, tel. 043-
-635222 of 043-634915.
Te k. RENAULT 18 Sta-
tioncar bwj. '79 pr. ’975,-;
Tel. 045-213848.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezw. Tel. 045- ;
720200.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren. ;
Tel. 045-727711 of 216476.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko- ;
men direct. Tel. 045-422610, ]
ook 's avonds. :
Fiat REGATA diesel sedan, 'bwj.'B4, 5-bak, groenmet., iapk 11-'B9, trekh., i.z.g.st., ;
vraagpr. ’6950,-. 045- *319328.

Schaesberg Gerardstraat ;
In aanbouw

Luxe herenhuizen aan de Gerardstraat te Schaesberg. ■Ind.: L-vorm. living ca. 45 m2(mcl. keuken) met voorzie- 'ning voor open haard, 3 slaapkamers, badkamer met lig- i
bad en 2e toilet, vaste trap naar hobbyzolder, garage. j

Prijs ’ 198.000,- v.o.n.
Inl. Stienstra Makelaardij b.v.

Tel. 045-712255. ;
Direkt te betrekken

De laatste halfvrijst. woning aan de Romeinenstraat te ]
Kerkrade. Ind.: woonk. ca. 31 m2mcl. open keuken, 3 '■slaapk., badk. met douche, ruime hobbyzolder, garage, j
Prijs ’138.444,- v.o.n. (excl. max. rijksbijdrage j

’ 44.000,-) Netto maandlast ca. ’ 535,-. 1
Inl. Stienstra Makelaardij b.v. ;

Tel. 045-712255. !

Te k. FORD Escort 1.3 La-
ser, bj. aug. '85. Debetslaan
35, Landgraaf.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455, biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX, '88 en '87;
Seat Ibiza 1.2 GL, '87; Ibiza
1.2 GL del Sol, '86; Ibiza
Van diesel, '86; Ibiza Van,
'85; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.5 GLS, '88;
Malaga 1.2 L, '88; Seat Ron-
da 1.5 GLX, '85; Ronda 1.2
GL, '85; Seat Marbella L,
'87; SeatFura GL, '84; Sub-
aru 1300 DL, '86; Subaru
1600, '81 en '80; Subaru 1800
GL, '85; Subaru 1800 GL
4WD. '88; Honda Civic, '80;
Lada 2105 GL, '83 en '82;
Talbot Solara 1.6 GL, '81;
OpelKadett 1.2 S, '84 en '77;
Opel Corsa 1.2 S, '84; Fiat
Panda, '81; Fiat Ritmo die-
sel, '80; Austin Allegro, '78;
Sunbeam 1000, '79; Seat
Terra bestel, '88; Toyota Co-
rolla coupé, '79; Mazda
1300, '77;Rat 127, '78. Inruil
en financiering mogelijk,
donderdag koopavond.
Te k. i.g.st. Opel KADETT
1.2 N Hatchback, bjr. '80, kl.d.groenmet., vr.pr. ’3400,-,mr. mog. Ist. stationcar of
diesel.Té bevr. na 17.00 uur
Torenstr. 10, Oirsbeek. Tel.
04492-3414.
PEUGEOT 305 SR 1978, op
LPG, kl. rep. nodig verder
i.g.st. wie biedt? Tree-
beekpln. 67, Brunssum.
Tel.: 045-225343.
In- en verkoop gebr.
AUTOBANDEN met ga-
rantie. Passartweg 39, Heer-
len. Tel.: 045-222675.
Te k. Opel KADETT Spe-
cial aut., APK Vm mrt. 90
Koopje. Vignonstr. 26, Mee-
zenbroek-Heerlen.
TOYOTA Starlet 1.0 DL,
'85, '87, '88; Toyota Corolla
1.3 XL, '88; Toyota Corolla
1.8 DX, '86, diesel; Toyota
Corolla 1.3 DX, '87; Toyota
Corolla 1.8 GL, '85, '85;
Toyota Carina 1.6 GL, '82,
'83; Toyota Carina 1.8 GLI,
'87; Toyota Camry 2.0 GLI,
'88; Mazda 626 1.6 LX, '87;
Mazda 626 2.0 GLX, '83:
Mazda 323, '82, '85; Ford
Fiesta 1.6 Super, '87; Ford
Escort 1.1 L, '85; Opel Ka-
dett 1.2 LS, '85; Volvo 1.4
GL, '86; Alfa Giulietta 1.6,
'84. Garantie, financiering,
APK en inruil. Autobedrijf
Jo ten Oever, Vaesrade 50,
Nuth. Tel. 045-242025.
Te k. zeer mooie OPEL
Corsa 12SLuxus 3-drs. bwj.
'84, APK '90, 47.000 km. Tel
045-228469.
Te k. MINI 1100 bwj. '77.
Tel. 045-453006 APK-gek.
De hoogste pr. in Limb.
voor uw AUTO. Ook scha-
de-, defect- en sloop. 045-
-254081.
Nieuw. Wij bet. de hoogste
prijs voor uw AUTO. 045-
-416239. Ook sloop.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. OPEL Kadett 16 S
5-drs. bwj. '83. div. extra's
i.z.g.st. 045-318073.
Te k. FORD Granada 2.3
bwj. '78. Te bevr. 045-
-227357.
te k. OLDMOBIL Cutlas
stationcar 8 cyl. autom.
’3750.-; Lada 1200 L '85

’ 1750,- deukje in deur. alle
twee AP-K t. '90, 045-
-323178.
VW GOLF 1100 typ '79
APK ’1750,-, tel. 045-
-720951.
Te k. Alfa GUILETTA bj.
'81. Sportieve uitv. kl. wit

’ 3250,- tel. 045-422882.
Opel KADETT 13 N Hatch-
back, bwj. 7-'BO, apk 4-'9O,
trekh., vraagpr. ’3750,-.
Tel. 045-31932Ï3.
Te k. Ford FIESTA KR 2,
bwj.'B2, ’7750,-. Tel. 045-
-316940.
Zeer zuinige DAIHATSU
Cuore 850, 3-drs., '83, apk
290, i.z.g.st., ’4650,-.
453572. 'Volkswagen GOLF,
bwj.'77, apk, 1100, heel zui-
nig, 100%. vraagpr. ’lOOO,-.
Haesenstr. 44, Landgraaf.
Te k. BMW 323iHartge, kl.
zwart, 180 pk, bj. 9-'BO, ver- ;
laagd, 5-bak, sportvelgen 15
inch, get. glas, pullman be-
kleding, ven.a. spoiler, j
schuif-kanteldak, apl. tot
okt. '89, zien is kopen. Te ■bevr. Jeustr. 65, Voeren-
daal, na 15.00 uur.

Te k. Opel ASCONA 1600
'78 pr. ’ 1650,- tel. 045--259664.
Mooie Ford ESCORT '79
APK 100% vr.pr. ’ 1850,-,
tel. 045-225913.
Te k. VOLVO 345 L auto
verkeert in topconditie m.
'82 ’4750,-045-751375.
Fiat PANDA 45 bj. '84 in
nw.st., vr.pr. ’5700,-. Tel.
045-424793.
DAIHATSU Charmant LD
'83. Lpg, le eig., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-326224.
Opel OMEGA 2.0 i LS,
maart '87, staalgrijs, km.st.
37.000. Tel. 045-714923.
Te k. CITROEN 2CV6 Club
bj. sept. '86, km.st. 18.000,
t.e.a.b. Tel. 045-216676.
Te k. TOYOTA Corolla
sportwagen 1600 GSL
i.z.g.st. bj. '79 vr.pr. ’ 1950,-,
04490-20066.
Autohandel M. KOENEN
biedt te k. aan 10 tot 50
auto's van ’ 500,- tot ’ 2000,--. Alles APK Handelsweg
12m, Susteren. geopend
woensd. fm zaterdag.
Te k. GOLF diesel bj. '78
APK en Golf 5-deurs APK
I.z.g.st. tel. 04499-3398.
Te k. MAZDA 323 '78; Mini
'789; Opel Kadett '82; Opel
'80 2 Itr. APK i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. MERCEDES 190Ebj.
'83 autom. Alle ace. pr.
n.o.t.k. tel. 04490-74101 na
17 uur.
BMW typ 316 i.z.g.st. '82
APK Kerkraderweg 166
Heerlen.
Te k. Ford ESCORT combi
bj. 9-'Bl als nieuw, i.z.g.st.
Tel. 045-242767 of 243007.
Te k. Honda CIVIC auto-
matic '81 ’2950,-, tel. 045-
-324763.
BMW 315 t '83 APK zeer
goed ’ 6950,-, St. Marti-
nusstr. 31,Kerrkade-W.
Ford Sierra 2.3 GL Combi
diesel 1984; BMW 316 1986;
Opel Corsa 1984; Opel Re-
kord 2.0 automatic 1978;
Audi 100 diesel 1980; Ci-
troen 2 CV 1977. Inruil, ga-
rantie en financiering mo-
felijk. Autobedrijf J. VAN
IIL, Sportstraat 10, Kerk-

rade. 045-410826.
VOLVO 343 APK l-3-'9O,
sunroof. trekh., goede nette
auto, ’ 2250,-. 04498-52479.
Van part. BMW l.h. BMW
524 turbo D„ bjr. 28-9-83,
schuifd., kuipl. 4 kopst,
trekh., stuurbekr., 4 e.
autom., sp. v. beige metal!.
Zien is meenemen.

’ 15.450,-. 04498-52479.
Zeer mooie VOLVO 360
GL, bjr. 86, km.st. 36.000,
z.g.a.n. Pr. ’ 14.750,- Tel.
04490-27142.
Te k. HONDA Accord
3-drs. '83, LPG, kl. blauw-
met., 90.000 km, i.z.g.st., le
eig. ’8900,-; Tel. 045-
-414191.
Te k. Opel ASCONA met
APK i.z.g.st. f700,-; Tel.
045-711493.
Te k. FIAT Ibiza 1.2 juli '85,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-322280.
Te k. TOYOTA 1000, 100%
in orde. APK, Vr.pr.

’ 1200,-; Tel. 045-324005.
Te k. SUZUKI Alto GL
Autom., 3-drs., bj. '88, km-
st. 11.000, kl. wit. Vr.pr.

’ 10.500.-. Tel. 04405-3781
Te k. BMW bj. '78, 6 eil,
i.z.g.st. Pr. /' 3900,- Tel. 045-
-254098.
Te k. MAZDA 323 ES type
'79, apk. Pr. ’l5OO,- Tel.
045-257871.
Te k. OPEL Rekord bj.' 82
i.g.st. ’3500,-. Tel. 04492-
-1304.
Te koop GOLF 1600 auto-
matic, bj. '76, i.z.g.st., trek-
haak, sunroof, spoiler
’l3OO,- Eikstr. 168 Heer-
len. Na 18.00 uur.
Te k. MAZDA 323 '79
f 1100,-; Kadett '77 ’750,-;
Simca Horizon '80 ’ 1200,-.
Mariagewandenstr. 4
Hoensbroek. Na 14.00 uur.
Te koop mooie R 5'81, apk
tot 1990 ’ 1750,- Bellen na
15.00 uur 045-220328.
CHEVROLET Impala t. '81
aut. Lpg, wit, 85.000 km
’5250,-; VW Golf '78
’1650,- en ’1950,-; Volvo
343 aut. '78 f 1500,- Inruil
mog. 045-211071. Overbroe-
kerstr. 54 Hoensbroek.
Te k. v. liefhebber VOLVO
242 L, le eig. Bwjr. '75,
i.z.g.st. Einderstr. 29 Nw.
Einde-Heerlen.

i

Te k. VOLKSWAGEN
Golfn i.z.g.st. bj. '80. Tel.04492-5473!
R 5 ONDERDELEN o.a.
motor 1300 cc, spoilers,
sp.velgen enz. 04498-51866.
DATSUN 100 A F II bj. '79,
vr.pr. f65- opkn. Tel.
04498-51866.
Te k. mooie Opel REKORD
2.0 S bj. '81, km.st. 88.000,
vr.pr. ’4300,-. Tel. 04498-
-51866.
Te k. Opel MANTA bi. nov.
'80, apk, weg. omst. Vr.pr.
’3150,-. 045-221116.
Te k. VOLVO 343 DL bwj.
'79 i.z.g.st., radio, trekhaak,
LPG, APK t.m. aug.'B9. Pr.

’ 1950,-; Te bevr. Dorpstr.
73 Bingelrade.
Citroen BK 19 GT '85, Ford
Sierra 1600 lpg '85; Ford
Orion 1.6 L, met lpg, '85;
Opel Kadett Caravan Die-
sel, 5-drs., '85; Opel Kadett
Diesel, '83; BMW 316,4-drs.,
'86 5 versnell.; Ford Taunus
1600 Bravo, '81; Ford Escort
1300 Bravo, '84-Opel Corsa
1.2 S, '84; Ford Taunus 1600
lpg '81; Ford Escort 1300
'81; Opel Ascona 1600 LS
5-drs. *84; Opel Kadett sta-
tioncar 1200 '82; Opel Re-■ kord 2 Itr. '81; Opel Ascona
1600 LS 4-drs. rB2. Auto's
met Bovag-garantie. Inruil
en financiering. APK-keu-
ringsstation. Autobedrijf
STAN WEBER, Baanstr.
38, Schaesberg. 045-314175.
Te k. RENAULT 5 APK
gek. bj. 1981. vr.pr. ’ 1700,-
Tel. 045-229000.
Te k. van le eig. VW kever,
bwj. sept. '83 (laatste bwj.
van kever) 47.500,- km. Tel.
04405-2006.
Te k. MERCEDES-BUS
207 D bwj. type '80, ver-
hoogd, apk tot s9O, 100% in
orde. Tel. 045-419749. Na
15.00 uur.
Te k. MINI Special 1100
i.z.g.st., apk 21-10-'B9. 100%.
Vr.pr. ’1200,-. Tel. 045-
-242957.
Te k. HONDA Accord se-
dan bwj. '5-'B5 de luxe 1,6
z.g.a.n. Vingweg 3 Simpel-
veld. ,
Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
-87. Dir. cont. ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.
DASUN Cherry combi,
bwj. '81, gr. kent., nw. ban-
den + uitlaat, apk 2-'9O.
Vr.pr. ’ 3650,-. Heerlerweg
78 Voerendaal.
Te k. v. liefh. VW Scirocco
TS bwjr. '76,apart mooi.Pr.
’4250,-. Dilfegaard 156
Heerlen. Tel. 045-425168.
Van part. te k. Fiat UNO '86,
40.000 km, alle beurten ge-
had ’11.000,-. Tel. 04459-
-1827.
Te k. Ford ESCORT 1400
CL, RS-uitv., bijz. spoilers,
sportwielen, bwj. '87,
5-gang. Pr. ’16.750-. Bo-
vendevoónstr. 4, Zeswe-
gen-Heerlen.

PTT
autotelefoon
Car-Vox

Lease va. ’ 99- p.m.
Autronic B.V. Oirsbeek

04492-3888

Gebr. Swinkels Groothandel
betaalt de hoogste prijs voor oud ijzer, metalen, koper,

lood enz.
Tevens autovernietiging.

In de Cramer 100, Heerlen, tel. 045-751994.

Veneken Specials
Audi 100 2.0, 4-'BB

Kleur: zermatzilver
Passat 1600, 11-'B7

5-drs., kleur blauw
Ford Fiesta 1100 CL, 1987

Blauwmetallic
Audi 80 S, 1987, wit
Ford Sierra 2 Itr GL

'86 goudmetallic
Fiat Panda, '84-'B5

div. uitv. wit, blauw, rood
Audi 80 SC '84 grijsmet.

Audi 80 SC '84 zermatzilver
Citroen BK 14E '86 grijsmet.

Volvo 360 DL '84 rood
Mercedes 200 '82 wit

Opel Corsa 1200 S '86 rood
Renault 5 TS '86 wit

Audi 100 CC Avant 2.2, 1985
Met airco, schuifdak, getint glas

Opel Kadett, '83 t/m '86,
Diverse kleuren

Opel Kadett Diesel, '83
3-drs., groen

Passat, 5-drs., diesel, '86, rood
Golf Diesel, '86, div. extra's, geel
Renault 9 GTL, '84, blauwmet.
Peugeot 309, 1987, 5-drs., wit
Peugeot 205, 1987, 3-drs., wit

Peugeot 305 GL Break, '86
Wit, 5-drs.

Renault 5 GTL, 1985, 1986, wit
± 100 inruilauto's

van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum
Veneken

Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan), Heerlen.
Tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot
18.00 uur, zat. van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag koop-
avond
MAZDA 626 GLX Hatch-
back 2.0L, bwj.'B4, 5-deurs,
72.000 km, pr. ’10.750,-.
045-442125.
Te k. gevr. BOODSCHAP-
PENAUTO, niette grooten
niet te oud, tel. 045^214341.
FIESTA 1300 S, wit, spor-
tief, ’ 3950,-. Rotterdamstr.
24, Heerlen.
MERCEDES 240 D kl. wit,,
bj. 1977, automaat, trek-
haak, radio. Spekhou-
werstr. 17 Voerendaal. 045-
-750743.

Te k. BMW 316 bj. '78,
i.z.g.st., stereo, sportwielen,
trekh. Vr.pr. ’ 2650,-. 04490-
-27521.
Te k. OPEL Kadett 1,8 GSI
bwjr. '85, wit, getint glas.
Pas 20.000 km gelopen.
Auto is nieuw. Voor info.
tel. 04750-31698 na 6 uur of
in het weekend.
FORD Fiesta 1100 S type
'80, kl. rood, sunroof, benz.-
verbr. 1:17, apk tot 3-'9O,
werkelijk i.st.v.nw. weg.
omst. ’2650,-. Tel. 043-
-431823.

Te k. MERCEDES 250 T.
m. alle extra's autom. enz.
'81; Porsche 928 nw.st;
Ford Sierra 2.0 L 5-drs. '84;
OpelKadett 1.6 S LPG '82;
OpelKadett Stationcar '81;
Ford Escort 1.3 L Station-
car '81; VW Jetta LPG '81.
Bernhardstr. 12 Munsterge-
leen.
Te k. AUDI 80 GLS,
bwj.'Bo, kl. zwartmetalic m.
striping, APK-gek.,
’3250,-. Ariensstr. 2, Ka-
kert-Schaesberg.
Te koop RENAULT 4 be-
stel, grijs kent, bwj.'Bs,
km.st. 62.500. Geheel in
zeer goede staat, prijs

’7900- met garantie. Auto-
bedrijf Edmond Beugels,
Parallels.r. 103A, Amsten-
rade, tel. 04492-3691.
Opel KADETT 1300 LS
Champion '88; Opel Kadett
1200 del '83; Ford Fiesta
1100 del '86; Ford Escort

Laser '84; Ford Sierra 1800
laser '86; Ford Scorpio 20CL '87; VW Golf 1600 GL
5-drs. automatic '84; Mazda
323 GLX '87 en '84; Toyota
Corolla 1300 DX 4-drs. '86.
Garantie financ, apk en in-
ruil. Autobedrijf P. Veen-
stra, Rotterdamstr. 98,
Heerlen, tel. 725806, na
18.00 uur 312059.
SUBARU Mini bus, grijs
kent, '84, '’3800,-. Tel. 1.45-
-440590.
Te k. Golf CL diesel, '85,
rood, 51.000 km, in nw.st,
pr. ’ 15.500,-. Te bevr. AutoEKAS, Kokelestr. 114,
Kerkrade, tel. 045-454763.
RENAULT 5 TL '80, apk
12-89, f 1850-, zeldz. mooi,
045-417122.
Te k. GOLF 1600 CL,
bwj.'Bl, apk-gek., kl. bor-
deaux-rood, vraagpr.

’ 5750,-. Kieskoel 8,
Schaesberg.
DAIHATSU Cuore, bwj.
7-'B3, apk 4-'9O, 32.000 km.,
verbr. 1:20, wegenbel. 3
mnd., vraagpr. f 4750,-. 045-
-319328. __.
Plm. 15 AUTO'S voorradig
v.a. ’ 1500,-. Inkoop/ver-
koop, financiering. Auto-
handel de Hommert, Hom-
merterweg 77A Hoens-
broek^
Te k. MERCEDES 200 aut.
op gas, bwj. 10-'7B i.z.g.st.
metrem-, stuurbekr., centr.
vergr., nieuwe banden.
Vr.pr. ’4500,-. Tel. 045-
-225523. Inruil BMW 3-serie
mog.
Te k. VW Derby GLX bj.
dcc. '80, apk, lpg, i.z.g.st.
Tel. 043-476096.
HONDA Civic bwj. '80,
5-drs. ’3750,-. Tel. 045-
-412165.
WETZELS AUTO'S: Mer-
cedes 300 CE autom. '88;
Mercedes 300 E autom. '86;
Mercedes 300 D veel extra's
'86; Mercedes 230 E '85;
Mercedes 2.5 D Turbo '88;
Mercedes 380 SEL '84; Mer-
cedes 450 SL uniek '79;
Mercedes 2.5 D '88; Merce-
des 190 B '88; Mercedes 230
Station '79: Audi '80 LS '87+ '88; BMW 730 I autom.
'87; BMW 323 I Cl Alpina
'86; BMW 323 I turbo '85;
BMW 323 I '85; BMW 324 D
'86; BMW 525 I apart '84;
BMW 525 I '85; Opel Omega
3.0 I Sport '87; Opel Kadett
GSI Cabriolet '89; OpelKa-
dett GSI uniek '86; BMW
323 I Bauer Cabriolet '84;
BMW 316 5 bak '85; Volvo
480 ES'B7; Porsche 911 SC
'80; Ford Fiesta 1.1 '89;*Ci-
troen Pallas 2.4 autom. '83;
Toyota Celica 2.0 Coupé '82;
Golf 1.3 apart '84, Fiat Uno
'87; Peugeot 505 Turbo '86.
Alle typen Mercedessen uit
voorraad leverbaar. Indus-
triestr. 35 Sittard, tel. 04490-
-10655.
Opel KADETT 13 bwj. '82
i.pr.st, apk gek. Pr. n.o.t.k.Heerlerweg 99 Hoensbroek.

Te k. AUDI coupé G]
bj. '82, kleur diamant-1

verlaagd, banden K
sportvelgen, spoiler-
per, nw. inter. tyP] r»,
Quattro-look. „ ,i ’ i

’ 14.500,-. Tel. 04493 J'VW Passat 1.8 '87; F^r
coit CL 1300 '87;JiPrelude EX '85; BIV^'85; BMW 316 au«fj L
BMW 316 '85; Ford;
2.0 GL '83; VW Go"
'83; Fiat Panda'B4; ,g
305 '82; Renault 5 ¥ t
sat stationcar CL" 1
Autobedrijf Reubsafde Vey 47-49 Geleen"
garantie, financiën*
04490-44944. Uw adr»
apk-keuring en alle Ai
rep. >(Rl
Te k. OPEL Ascoria
autom. 19 N schuil-.. _Nt
bwj. '78, apk 2-*9oj E
Vr.pr. ’ 175iQ,-. 045JÜ f
KADETT typ. 12SJ lback '83 zeldz. mf_ £
longstr. 43, HeerlerD^a
R5Alpina'Bl; Min>sffr'1100 '78; Lada jeep.'TJ
lpg; camper Opel BUK *gekeurd;BMW 633 <j !)
nw.st. Inr. mog. Mw .jce Meezenbroek... t.

bensstr. 23 Meezen" 'Hrl. 045-723621. __^- *J
Te k. RENAULT _] *■
maat APK gek.. J I
Vr.pr. ’ 850,- 045-22J*. tl]
Te k. i.z.g.st. PËÜf t104 + apk 3-'9O. W t
Vr.pr. ’ 1650,-. 0453^ Hl
Te k. OPEL Kadett ir
'80, apktot febr. '90 .;
Vr.pr. ’ 4450,- 0445^ j,

___P^PPP_P-P^__e'
GEBIT gebroken? ff
terwijl u wacht. Bonj]
en Moers, Streepej^l
Schaesberg. 045-3jj_*tyi
STOELMATTERI.J Jj>
nieuwt rieten-, biez^*lrotanstoelen met g*'■___
045-418820. >L
TV-REPARATIE .*M
voorrijkosten. Z.-\SM_
tv-service. Tel. 045^3'-Uw DIEPVRIES, kogl
wasautomaat, ook
stall. defect? Garanü*ap
reparatie, geen v°°__hten en korting op %a_Xlen. bel direct: 045_1->p
Nieuw - nieuw - JjR
Uniek en enig inJjrik
burg totale ONT»'*,NINGSMASSAGE, jflï
maal geweest u bW f
men. 045-353489. _^A
Door jongemasseusê,4l
ONTSPANNINGSW^fSAGE. 045-223574^^,
Deskundige verzorgJM«
uw BELASTINGA^oT
TE of administratie- "j
tingadviesburo DrS; 1
mermans, 045-7522gtg|
De massage van V^irf 1
QUE is en blijft unie^l045-228481 (geen se*!^
GEBIT gebroken? Jl
terwijl u wacht. H?0,!,,»
Akerstraat Nrd. 328.f I
brock. Tel. 045-2282^4
Diepvries- en KOEL* J
REPARATIE zondfjk
rijkosten. Bel y_\W
04490-45230. ServK* I
nen 24 uur. --VT
Voor al uw koe* 35*
diepvriesreparaties. Jm
KO. Tel. 045-441^1
461658.
TV-progr. wil cont^j,
jongeMENSEN dif L
ging hebben ge"^l!zelfdoding en met n,*
die zelfdoding in n"J*
geving heben meegVj|i|
035-711332 (kanton*
Postbus 2200,- >-"_\
H'sum. -^t»Natuurgeneesk. BAtnW
VER Leufkens Hof*thie/kruidentherapjf' W
netiseur. Citiflat 21u' .
len, 045-711050.

Een jaar cel geëist
tegen tasjesrover M.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Officier van
justitie mr Ummels heeft gis-
teren voor de rechtbank in
Maastricht een jaar celstraf
geëist tegen de 21-jarigeKerk-
radenaar E.M. Hij wordt er-
van verdacht op 18 november
vorig jaar twee oude dametjes
van hun handtas te hebben
beroofd.

Mr Ummels eiste deze zware
straf omdat M. binnen de
proeftijd van een ouder delict
had gehandeld. De voorwaar-
delijke straf (zes maanden)
die hij daarvoor had gekre-
gen, werd door de officier nu
omgezet in een onvoorwaar-
delijke. Daarbovenop kwam
dan nog eens zes maanden
voor de tasjesroven. „De
proeftijd van een derde delict
waarvoor M. in zijn proeftijd
is wil ik kwijtschelden", aldus
Ummels.

Omdat M. drugsverslaafde is
had hij geld nodig. Zo ook die
bewuste vrijdagavond in no-
vember. Ter hoogte van de
Putgang inKerkrade rukte hij

in het voorbijlopen de hand-
tas van een 77-jarige dame van
de schouder en ging er als een
haas van door. Een ooggetui-
ge ging nog achter M. aan
maar die was inmiddels
spoorloos verdwenen.

Schrik
Omdat er bijna geen geld in
de tas zat (slechts vier gulden)
probeerde M. het diezelfde
dag in de Bleijerheiderstraat
inKerkrade nog een keer. Een
tachtigjarige dame die deze
straat wilde oversteken kreeg
de schrik van haar leven toen
M. ook haar de handtas van de
schouder rukte en het.op een
lopen zette. Diezelfde dag zou
M. nog een poging wagen. Die

Radiomarkt
AKEN - De Drielanden Ra-
diomarkt wordt op 4 maart
gehouden in Aken, van 9 tot
14 uur in de Technische
School 'Gewerbliche Schule
ll' Neuköllnerstrasse in Aken.

Nationaal congres
Mariënburffgroep

TILBURG - 'Volk Gods in de
mist. Dat is het thema voor
het nationaal congres van de
Mariënburgvereniging dat za-
terdag 4 maart gehouden
wordt in de aula van de Ka-
tholieke Universiteit Brabant
in Tilburg.

In hoeverre zijn gelovigen ge-
houder, door gezagsuitspra-
ken van kerkleiders? Hoe is
de verhouding tussen hun ge-
loofsgevoel en het leergezag?

Op deze en soortgelijke kern-
vragen wordt nader ingegaan
door de professoren E. He-
nau en K. Walf.
Deze laatste behoort tot de
groep van initiatiefnemers
van de recente 'Keulse Ver-
klaring' van theologen, die
stelling nemen tegen het be-
leid van de paus bij bis-
schopsbenoemingen en kriti-
sche theologen. De Mariën-
burgvereniging in Nederland
telt zesduizend leden.

mislukte echter. Kort daarna
werd M. door de politie aange-
houden. De beide tassen zijn
inmiddels weer terug bij de
rechtmatige eigenaressen.

„Normaal steel ik niet, toeval-
lig die ene keer wel", zo ver-
klaarde M. gisteren tijdens de
terechtzitting. De tasjesroven
waren volgens hem inciden-
teel. Op de vraag van recht-
bankpresident mr Nolet wat
hij dan normaal deed om aan
het geld voor heroïne te ko-
men, antwoordde M. te be-
middelen tussen dealers en
hun klanten. Als beloning
kreeg hij dan het verslavende
bruine poeder.

De raadsman van M., mr BA.
Rientjes, pleitte voor een kor-
tere straf met als voorwaarde
dat de verdachte verplicht
zou afkicken. „De jongen is
niet alleen een verdachte, hij
is tevens patiënt. Hij moet zo
snel mogelijk behandeld wor-
den." Daarnaast wees
Rientjes erop dat M. beslist
niet dcgn was („hij heeft athe-
neum gedaan") zodat hij wist
dat de impassewaarin hij ver-
keerde doorbroken moest
worden. M: „Ik heb spijt van
wat ik gedaan heb en ik ge-
neer me".

Zelf
Officier van justitie mr Um-
mels wees erop dat M. tijdens
vorige veroordelingen ook af
wilde kicken. Hij kreeg toen
een behandeling maar was na
een maand spoorloos. „Meest-
al is een gedetineerde danniet
meer op te sporen tot hij weer
met justitie in aanraking
komt". Als M. echt drugsvrij
wilde worden moest hij vol-
gens Ummels na zijn gevan-
genisstraf zelf contact opne-
men met een kliniek. Over
veertien dagen doet de recht-
bank uitspraak.

Onderzoeh
regionale
landbouw

MAASTRICHT - G*M
teerde Staten van k 1
zijn in onderhandeün^a|
het Landbouw Econ<> j

Instituut (LEI) over e*A
derzoek naar de regioll A
schillen in de landb'VJj
Midden- en Noord-kijVf
GS hebben 90.000 g^J\
getrokken voor de opd

Het gebied Zuid-Lin^'freeds in de periode *°_\)
onderzocht door het t> J)
blicatie van de res
wordt verwacht in aprl
van dit jaar.

fl-
Uit het onderzoek m^Jken, zo meldt P.W- %Ac*_
Goot, provinciaal vv4
ker landelijk gebied.
bijdrage de regio's -ée

f \
ongeveer ter grootte
meenten - leveren aa!~ jel
gionale economie. Oo* M
gionale verschillen '\.^men van de agrariërs e -t Jgelegenheid moeten Qm
onderzoek naar voren .
Verdiepingvoor jongeren
SITTARD - Op in1113^ 11!
het Sittardse bezing A
'Regina Carmeli' "oT

Ac.c m
de titel 'EchtevvriendVaK;
uniek' een verdiepin?^^'
tic gehouden voor J j^
vanaf 17 jaar van din-uli
tot donderdag 27 J
Nevenbeken (Eggeng
in W.- Duitsland).

joel
De vakantie heeft tot. pt
de relaties in vriendsc g «
sen jongens en nr-^1rist^JJgens de kreatief-c ni

te V
levensinspiratie uit
wen.

jl.

Verdere informatie ka.p^
wonnen worden a.fJ
Carmeli'.zuster
cisca, Kollenberg 2, Q
Sittard, tel. 04490-25^°



Nana Tserpelis wint
opstelwedstrijd RL

Thema'Veertig jaarrechten van de Mens'

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Achttien maan
den onvoorwaardelijke gevangenis
straf en verbeurdverklaring van de
negentienhonderd gulden. Dat was
de eis die officier van justitie mr
Ummels var} de rechtbank Maas-
tricht gisteren uitsprak tegen de 38-
-jarige L.D. uit Heerlen. D. wordt er-
van verdacht de afgelopen twee jaar
in heroïne en cocaïne te hebben ge-
handeld.

Daarnaast werd D. gisteren te laste
gelegd tijdens een huiszoeking in
het bezit te zijn geweest van 313
vuurwapenpatronen van verschil-
lend kaliber.

len. Toen deze het huis betrad bleek
de moeder van het jongetje zwaar
onder invloed van drugs te verke-
ren.
Een paar dagen later keerde de poli-
tie met een huiszoekingsbevel terug
naar het huis van D. Men vermoed-
de dat D., bekend bij de narcotica-
brigade, een dealer was. Tijdens de
huiszoeking trof men ruim zeven
gramcocaïne, twee gram heroïne en
munitie aan. D. en diens echtgenoot
werden daarop meegenomen naar
het politiebureau.
Tijdens de zitting verklaarde D. de
drugs voor eigen gebruik in huis te
hebben gehad. Verkopen deed hij
sporadisch. Volgens rechtbankpre-
sident mr J.Nolet hadden er tijdens
de huiszoeking maar liefst vier klan-
ten opgebeld. „Dat klopt toch niet?"
D. gaf daarop toe dat hij een kleine
groep vaste klanten had. „Vooral
Duitsers, dat zijn gemakkelijke
klanten."

Bij de huiszoeking vond men tevens
tweeduizend gulden. „Om achter-
stallige wegenbelasting te betalen",
verklaarde D. Op de vraag hoe hij
aan dit geld kwam antwoordde D.
dat zijn tante gestorven was waar-
door hij dertigduizend gulden had
geërfd.
Tijdens zijn requisitoir twijfelde de
officier van justitie in hoge mate aan
de 'erfenisverklaring. „Ik heb geen
enkel bewijsstuk gezien dat u geld
geërfd heeft. Ik hou het er maar op
dat u dit geld verkregen heeft door
drughandel".

De raadsman van D. maakte ernstig
bezwaar tegen het opnemen van de
telefoon tijdens de huiszoeking bij
de verdachte. Volgens hem was hier
sprake van een inbreuk op de priva-
cy, van D. Hij drong er bij mr Nolet
op aan dit bewijs als onrechtmatig
te kwalificeren zodat het niet bij de
bepalingvan de straf kan meetellen.
Over twee weken volgt de uit-
spraak.

De politie kwam D. toevallig op het
spoor. Toen zijn zoontje terugkwam
uit school kon hij, heowel zijn moe-
der thuis was, het huis niet binnen.
Hij besloot naar de buurvrouw te
gaan voor hulp. Nadat deze herhaal-
delijk en zonder succes had aange-
beld, besloot ze de politie erbij te ha-

Verdeelde reacties op voornemen van ziekenfondsen
AZM vindt fusie voorbarig

Onvrede over
NS-stations

HEERLEN - Gehandicapten zijn
vaak ontevreden over de NS-sta-
tions in ons land. Dit blijkt uit
klachten, die de ANWB regelmatig
bereiken. De bond wil daarom on-
derzoeken in hoeverre de stations in
ons land voor minder-validen bruik-
baar zijn.

Reacties kunnen worden gestuurd
naar ANWB Verkeersafdeling, Ant-
woordnummer 10, 2509 KA Den
Haag. Een postzegel is niet nodig.

I Van onze verslaggever
- Nana Tserpelis,

'llnge van de Stedelijke Scholen-
j^enschap in Maastricht, is deJ^ares geworden van de opstel-
strijd 'Wat betekenen de rech-- ~a de mens veertig jaar na

" Deze opstelwedstrijd voor
tJ'r'chtse middelbare scholen
[^,ëehouden naar aanleiding van
L^te verjaardag van de Univer-
(wVerklaring van de Rechten van
*>if> *ns en georganiseerd door de

van de Rijksuniversi-
-I.r."ri'3Urg' die zich met °*eze we"

bezig houdt. De
geënte Maastricht stelde eenVjalige subsidie voor deze wed-pw beschikbaar.

voormalig directeur van de afdeling
Mensenrechten van de Verenigde
Naties, reikte gisteren tijdens een
feestelijke bijeenkomst in het
'Kruithuis' van de universiteit aan
de twee winnaars de prijs uit. Die
bestaat uit een 'Mensenrechten-hor-
loge' en een georganiseerd bezoek
aan het Vredespaleis in Den Haag
en het ministerie van Buitenlandse
Zaken.

Seestelijk

_Pv^n eerste selectie door de lera-_n_■ deze scholen, boog een drie-
-I^-ge jury zich over de tien gese-lt erde opstellen. Daaruit werd
»!) Pstel 'Mensenrechten' van
_Ki.| rpelis (sde klas vw°) be-
t\ ?,.Er was nog een eervolle
PSt *ng voor RoSer Bergs van01 Maartenscollege.
rewTh. van Boven, hoogleraar in-
lVationaal recht aan de RL en

jo°Pstelwedstrijd is, naar Fons
ff^ns, wetenschappelijk mede-
J*er van de projectgroep, mee--1 de afsluiting van de evene-
m nreeks rond de genoemde.eiking door de universiteit.
|in december vorig jaar werden
bp stfichtse middelbare scholeneFn°digd mee te doen aan de op-
l*edstrijd. De projectgroep had
hol resP°ns verwacht dan de drie
jj 'en die zich aanmeldden, te we-,, <le Stedelijke Scholengemeen-
i(.P. het St.-Maartenscollege enI Jeanne d'Arc-lyceum.

Van onze verslaggever
HEERLEN -,Het Algemeen Ziekenfonds voor de Mijnstreek
in Heerlen is 'zeer verbaasd' over het gisteren uitgelekte
nieuws van de fusie van de Limburgse en Brabantse zieken-
fondsen met die van het Rijk van Nijmegen en de particuliere
maatschappij de VGZ. Volgens de AZM-directie is het alle-
maal te voorbarig, aangezien er nog geen enkel definitief be-
sluit is genomen over de fusie tussen de acht betrokken instan-
ties. Directeur Van Tulder van het Ziekenfonds Noord-Lim-
burg (ZNL) daarentegen heeft echter geen enkel probleem met
het persbericht.

'Mckinsey'
vandaag in

Kamer
I», "an onze Haagse redactie
Ü^. HAAG -De VasteKamercom-
(jtle Economische Zaken en de
iVc°rnmissie buigen zich van-
K 8 °ver het McKinsey-rapport. In

wordt Nederland afge-
fcw erd als een zeer aantrekkelijk
h. rloor buitenlandse investeer-
Fe a

e PNL-commissie is voor de
_">.h rin S uitgenodigd omdat in
k ?UrB openlijk wordt betwijfeld
wff■ positieve beeld dat door

Jnsey wordt geschetst voor hetI land geldt.

DSM 'controleren'
kost geen 50 mille

" Een Maastrichtse politieman bezig met het wisselen van
een band bij de verongelukte Mercedes van de twee Belgen.

Foto: WIDDERSHOVEN

AZM-directeur J. Kamsma zegt dat
de fusie met de VGZ niet de enige
optie is. Zon fusie mag niet het doel
op zich zijn, vindt Kamsma: „Bin-
nen onze organisatie' vindt momen-
teel uitvoerig overleg plaats tussen
het bestuur, het management, de
staf en de ondernemingsraad. Die
gesprekken zullen nog geruime tijd
duren", aldus de directeur, die er
aan toevoegt dat pas na afloop daar-
van een besluit zal vallen. De fusie-
overeenkomst moet - volgens de
plannen - echter vóór 1 juli aan-
staande rond zijn.

Niet gelukkig
Ook de VGZ in Nijmegen liet giste-
ren weten 'niet gelukkig' te zijn met
de bekendmaking. Volgens me-
vrouw Van Meerwijk, directiesecre-
taris van het VGZ,kan depublikatie
de onderhandelingen, die nog lang
niet zijn afgelopen, alleen maar ver-
storen.
Of de gestelde fusiedatum (1 juli)
wordt gehaald, kon AZM-directeur
Kamsma niet zeggen: „Tot die dag
kan er nog heel veel gebeuren. Ver-
scheidene voorwaarden moeten
worden vastgelegd, en verschillen-
de vragen en onduidelijkheden
moeten worden opgelost. Hebben
we alles zorgvuldig afgewogen op
zakelijke argumenten, dan pas zeg-
gen we dat we meedoen of afha-
ken." Kamsma zegt wel het vijftien
maanden geleden begonnen overleg
met de andere ziekenfondsen te blij-
ven bijwonen.
De directievan het Centraal Zieken-
fonds (CZF) in Sittard liet via de se-
cretaresse weten geen commentaar
te willen geven.

Directeur Van Tulder van het ZNL:
„Ik houd wel van de nodige open-
heid. Het bericht is niet te vroeg ge-L
komen. Wij zullen waarschijnlijk
wel verder in de besluitvorming zijn
dan het AZM in Heerlen", aldus Van
Tulder vanuit Venlo.
Bij het Ziekenfonds Zuid-Limburg
(ZZL) in Maastricht was gisteren
niemand bereikbaarvoor enig com-
mentaar.

Overleven
Het CNV juicht de fusie toe. Rob
Vlietman: „Door deze samengang
kunnen de acht ziekenfondsen de
concurrentie aan met bijvoorbeeld
Aegon, Amev etc, die na 1992 ook
op die markt zullen verschijnen.

Ook kan men meer service aan de
klanten geven. Deze fusie is de eni-
ge manier voor deacht om te overle-
ven. En aan de voorwaarde dat er
geen werkgelegenheid verloren
mag gaan, hebben defondsen al vol-
daan." Rob Vlietman had gisteren-samen met onder meer deDiensten-
bond van het FNV - een gesprek
met de ziekenfondsdirecteuren.
Ook het FNV is voorstander van de
fusie.
Door het samengaan van de afzon-
derlijke fondsen zou het grootste
ziekenfonds in ons land ontstaan
met 1,7 miljoen verzekerden. Het
fonds zou zon 1.700 werknemers
tellen en een jaaromzet hebben van
3 miljard gulden. De fusiegesprek-
ken werden op gang gebracht in
verband met de nieuwe financie-
ringsstructuur in de gezondheids-
zorg.

fl% het provinciebestuur, deRLers van Koophandel en de In-
fo^ r'ebank LIOF zijn de uitkom-
N.r Van het McKinsey-rapport inLjV geval niet van toepassing op
'V e Urg- Zij klampen zich vast aan
\\ er der uitgebrachte PLI-rapport
W ar>toonde dat het financiële in-
MijV-ftgsklimaat in Nederlands-
Het

Urg aanzienlijk slechter is danVb aangrenzende Belgisch-Lim-

Ziekenhuis worden overge-
bracht. Zijn collega liep een
shock op en kon daarvan her-
stellen in het hoofdbureau van
de Maastrichtse politie.

BOB'ers
in botsing

tijdens
speurtocht

De twee Belgische politieman-
nen waren bezig met de obser-
vatie van een verdachte perso-
nenwagen toen zij bij het onge-
val betrokken raakten. Hun
Maastrichtse collega's staken
een handje toe en verwisselden
een defect wiel van de Belgi-
sche Mercedes, zodat deze kon
worden afgevoerd. Ook de
Peugeot waarmee de Belgen in
botsing waren gekomen, liep
schade op, maar de bestuurder
van deze wagen bleef onge-
deerd.

MAASTRICHT - Een Belgi-
sche Rijkswachter verbonden
aan de Bijzondere Opsporings-
Brigade (BOB) is gistermorgen
ernstig gewond geraakt bij een
botsing op het kruispunt E25
en de Voltastraat in Maastricht.
Hij moest naar het Academisch

pver,,.I^ch r nis industriegrond in Bel-
r^dü 'mburg vier tot zes keer
_\ tV°Per. Daarom vinden provin-
kJ^vK's en LIOF dat het rijk het
pil }y^i aantrekkelijker moet ma-
r%B Cll 'n Nederlands-Limburg te
Vh n* Mlnister De Korte (Econo-
W.,, e Zaken) ziet tot nu toe echter
Hm er*kele aanleiding daar extra
% v°or beschikbaar te stellen. De
R^ömmissie heeft aangekon-
_k uVar>daag opnieuw te proberen
Kh„0r*e op andere gedachten te"gen.

Mandtekeningen
Soeelgangersvoor Dom Aken
iVrV In het kader van een groot-
V Pse reddingsactie voor de

uVan Aken heeft de ZDF een ta-
*.rjt .geschonken waarop alle

(j eekeningen staan van de Duit-
fte]eelnemers aan de Olympische
r^ip!!' die door deze omroep gein-
ig 2ijn Wie de wand wil ko-
ftto e opbrengst is voor de red-
Pik e' kan tot 18 maart schrif-
r.tv een bod doen dat vervolgens
re si~rd kan worden naar adres
L °erg 12, 5102 Würselen.

DE GEMEENTE Geleen gaat 50
mille spenderen aan de aan-
koop van DSM-aandelen. Een
voornemen waar zeker iets
voor te zeggen is. Maar er mag
een groot vraagteken gezet
worden bij de relatie tussen de
hoogte van de inzet en het argu-
ment voor de aankoop. In
beurskringen heerst daarover
lichte hilariteit.

dien vindt hij dat de gemeente
Geleen zo een stuk vertrouwen
uitspreekt in het binnen haar
grenzen gevestigde miljarden-
bedrijf. „Als je als gemeente
aandelen koopt, moet je een
portie pakken. We kunnen dan
wellicht eens iets naar voren
brengen dat in het belang is van
de werkgelegenheid en ande-
ren voor ons standpunt win-
nen. Met zon pakket aandelen
ben je toch een beetje gespreks-
partner. En gezien het te ver-
wachten dividend hoeft het Ge-
leen uiteindelijk niks te kos-
ten", aldus de wethouder.

BURGEMEESTER en wethou-
ders van Geleen voeren in hun
voorstel aan deraad als belang-
rijkste argument voor de beurs-
wandel aan, dat het bezit van
aandelen toegang verschaft tot
de jaarlijkse Algemene Verga-
dering van Aandeelhouders.
Dit biedt het sterk door DSM
gedomineerde Geleen de mo-
gelijkheid zicht te houden op
de ontwikkeling en plannen
van de chemiereus, zaken die
volgens het college op zon ver-
gadering in grote lijnen aan de
orde komen.

VERDER HEEFT de gemeente
zo een mogelijkheid contacten
te leggen en te onderhouden
met de andere mede-eigenaars
van de multinational. Tot
zover is de Geleense redenatie
zeker te billijken.

MAAR HET kan veel goedkoper.
Immers, één enkel aandeel
(voor DSM ’ 108) geeft de eige-
naar al toegang tot de vergade-
ring van aandeelhouders. Voor
iets meer dan een snip kan het
belangrijkste deel van het Ge-
leense streven dus al worden
bereikt.

DESONDANKS zal de voorge-
nomen aankoop (Geleen heeft
pas 45 aandelen verworven) be-
slag leggen op een deel van de
gemeentebegroting. En om die
voor dit jaar sluitendte krijgen,
moet Geleen bijna ’ 1 miljoen
bezuinigen op welzijnsvoorzie-
ningen en gemeentelijke dien-
sten als gemeentewerken en
politie. Dat staat haaks op het
aandelenplan van b en w. Het
pakketje van 416 aandelen dat
Geleen momenteel voor 50 mil-
le zou kunnen krijgen, is mi-
nuscuul vergeleken met de in
totaal 12 miljoen stuks die be-
gin deze maand in particuliere
handen zijn overgegaan. In die
verhouding moet ook het uitoe-
fenen van invloed worden ge-
zien. Daarbij komt dat aandeel-
houders in Nederland maar
weinig in de melk te brokkelen
hebben. In de praktijk komt
hun zeggenschap neer op het
vaststellen van de jaarrekening
en winstuitkeringen over de
aandelen. En daar is het Geleen
niet om te doen.WAAROM WIL Geleen, zich

hiervan bewust, dan toch 50
mille uitgeven voor exact het-
zelfde resultaat? Van de afde-
ling financiën van de gemeente
Geleen komt geen pasklaar ant-
woord. Volgens een medewer-
ker is het gewoon een willekeu-
rig gekozen bedrag: zuiver spe-
culatief maar zeker niet risico-
vol gezien de winstverwachtin-
gen. „En met een enkel aandeel
zit je daar als gemeente ook
maar wat pietluttig te kijken."

HET GELEENS college kan de
raad vandaag wellicht beter
voorstellen 44 van de 45 verkre-
gen aandelen weer te verkopen
(waarschijnlijk met wat winst).
De 'bespaarde' ’ 49.892 zou Ge-
leen bijvoorbeeld kunnen be-
steden aan een deelvan de twee
formatieplaatsen die dit jaarbij
het Centrum voor Maatschap-
pelijke Dienstverlening wor-
den geschrapt. Uit oogpuntvan
bezuiniging.

WETHOUDER financiën Thei
Stans ziet het ook zo. Boven- eric van dorst

Benoemingen bij
bisdom Roemond
jt^MOND - De bisschop heeftK,V: 00r van de parochie H. Nor-)K_* 'n Horst benoemd J. Berke-
r<tir. nu kapelaan is van de H.

Parochie in Tegelen.
/«or. ontslag verleende de bis-
JX ân deken M. Niessen van hetiNon Thorn, aan A. Berghs als
r.rgV[ Van de H. Petrusparochie in
]\ J_ en aan rector V. Lenders
HVf bejaardencentra Hoog Ar-m * irenschat in Kerkrade.

C^n^ ls van vriJdag 24 februari
"om. vrijdag 3 maart te zien in
k nUis Drucks in Aken, van 6 tot
JVS(V 8 maart in de Volksbank
Ne W

n' van 9 tot 13 maart Volks-
Sl flerzogenrath en van 14 tot en
Vh maart in Kreissparkasse

nieuws analyse
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Kent u de Hatéma Direkt Prijs ?
Die is zo laag, omdat wij tapijt en gordijnstoffen (jÖj Duro. Praktisch gezinstapijt, 100% synthetisch,

rechtstreeks uit onze fabriek aan onze winkels leveren. keuze uit 5 kleuren, 400 cm breed, foam rug.
Kijkt u maar 'ns naar onze aanbiedingen. Hatéma Direkt Prijs 79,- inkl. leggen.

[Dj Alcazar. A| Wollen berber met 4-sterren 1.W.5.,
keuze uit 5. kleuren, 400 cm breed, jute rug. Hatéma
Direkt Prijs 275,- inkl. leggen. __Lf_#«l+_OrVï_#"l

__\ Moket. Klassiek tapijt, keuze uit 8 kleuren, 400 ▼ ▼ ffCltCITICI
cm breed, jute rug. Van 175,- voor 138,- inkl. leggen.

Spoorsingel 40, Heerlen.
Dagelijks geopend vanaf 10.30 uur. Maandag vanaf 13.00 uur.

Zaterdag vanaf 9.30 uur. Koopavond.

Eis 1½ jaar cel
voor drughandel

Donderdag 23 februari 1989 " 15

provincieLimburgs dagblad

"De prijswinnaars van de
opstelwedstrijd: Nana Tser-
pelis van de Stedelijke Scho-
lengemeenschap Maastricht
(midden) en Roger Bergs
(eervolle vermelding) van
het St.-Maartenscollege
Maastricht (tweede van
rechts). Tweede van links
prof. Th. van Boven, hoogle-
raar internationaal recht
aan de RL.

Foto: WIDDERSHOVEN



Perfecte harmonie tussen mensen machine

Een gewoneMazdah
al iets Speciaals.

Hoebijzonder is dan
een Speciale Mazda?
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f—II >|—1 Het complete einde! De compacte, maar ruime 121 heeft inde Finish-versie extra: I M-Z^"^ "^ De luxe Mazda 323 LX-versie met o.a. als extra's: bredere banden (.75/70 SRl3>
I < /] oa. grille in de kleur van de carrosserie, dakspoiler, stootstrips, aërodynamische wielcovers, rechter- [______[ i/^Z^-Jl '. \ sierwielcovers, sportstuur, toerenteller, elektrisch bedienbare buitenspiegels, achterruit

ll' I U buitenspiegel Leverbaar in DX-uitvoering met 4- of 5 versnellingsbak en 1.1 liter motor ofin een I X— I —J wisser, GT bumpers en grille in de kleur van de auto. Leverbaar in Sedan of Hatchbac*
L-uitvoering met standaard een 5-versnellingsbak en 1.1 liter motor. Leverbaar vanaf f 18.159,-. De "gewone" 121 uitvoering met 1.3 of 1.5 liter motor. De Sedan is verkrijgbaar in dekleuren wit en zilver' en de Hatchback in wit,

' va fl7 725- zilver' en rood- Leverbaar va* f 23-290,-. De "gewone" 323 v.a. f 21.100.-.
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|| y 1 Eén van de topmodellen uit de 626- seriewordtonder denaam Argos van een aantal I \Q______. >l 7"^ De toch al royale en luxueuze LX versie heeft in deFinish-versie nog een paar extra
~—'Y==a \ \ aantrekkelijke extra's voorzien. Basis is de toch al complete Mazda 626 GLX Hatchback, EZ__. V~Z^S^^ \ meegekregen, die het sportieve, maar betrouwbare karakter van deMazda 323

V <==a J * K*^ J standaard voorzienvan o.a. elektrisch bedienbare ramen en centrale deurvergrendeling. I A-l I 1/ nog eens onderstrepen. De Mazda 323 Finish in Hatchback of Sedan uitvoering mete j
De Mazda 626 Argos met extra: stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare buitenspiegels en cruise control. In deexclu- aluminium wielen metbrede banden, rechterbuitenspiegel,sportievespoilerenfinishstriping.Leverbaarv.a.f22.9s "

il sievekleur Prestige Silver. Leverbaar v.a. f 38.820,-.De "gewone" 626 v.a. f28.275,-. De "gewone" 323 v.a. f 21.100,-.
- — — 'I — ; —

Mazda onderscheidt zich van vele andere uitgaat! Een diesel-, rotatie- of zuigermotor, voor de Mazda 626 zijn uitgevoerd met een hoog in de luxe klasse met de Mazda / 1
door een uiterst brede range auto's met een Mazda levert een indrukwekkend geregelde driewegkatalysator. 3.0iV6als imponerend voorbeeld. Ge^
-sportief, comfortabel, maar bovenal betrouw- gamma aan motoren die duidelijk maken Deze motoren voldoen aan de strengste Mazda's? J
baar karakter. dat veelzijdigheid bij Mazda samen gaat met Amerikaanse milieu-eisen. Veelzijdig en voor- Het is niet eenvoudig om een Mazda 1

Een keuzemogelijkheid zonder weerga: vooruitstrevendheid. Een schone motor is uitstrevend: ook in besturingstechniek loopt iets speciaals mee te geven! Maar hien*>
want bij elk budget past wel een Mazda! Maar voor Mazda als vanzelfsprekend. Vrijwel alle Mazda voorop, met bijvoorbeeld de Mazda ziet u het bewijs dat hetMazda lukt om m A

niet alleen daardoor is een "gewone" Mazda Mazda's zijn voorzien van -—«—««___■■___■■__■_■__■_■■_■■ 626 4WS' het elektronisch aantrekkelijke extra's een auto te creëren J

al iets speciaals. Want binnen uw budget een katalysator. geregelde vierwielbe - zich moeiteloos onderscheidt en toch bin
iser altijd nog een ruim aanbod in carrosserie- De nieuwe 1.3 en 1.6 li- ■■■■■B^^^^^^^^" sturingssysteem voor nog uw budget blijft! J
variaties: een Hatchback of een Sedan, een ter elektronisch geregelde injectiemotoren meer stabiliteit en nog meer veiligheid. Maar dat vindt Mazda eigenlijk. {\
Coupé ofeen Wagon. En dan mag u nog voor de Mazda 323, en de nieuwe 2.0 en 2.2 De nieuwe MazdaRX-7 Turbo II Cabriolet: gewoon. Overtuig u zelfbij de Mazda-de
zeggen naar welk type motor uw voorkeur liter elektronisch geregelde injectiemotoren de top in sportiviteit. Mazda scoort eveneens U vindt de adressen in de Gouden Gids- I
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de familie Niessing op het sub
kampje aan de Verlengde Linde
laan in Oirsbeek mag blijven.GedeputeerdeRiem wil uit impasse rond kampfamilie

Provincie bereidt ruil
voor in zaak Niessing

Dat centrum was weliswaar toe-
gewezen aan een woonwagenfa-
milie in Sittard, maar de advo-
caat van de Niessings bepleitte
ten overstaan van GS met succes
het principe 'Die eerst komt,
eerst maalt. De formele toewij-
zing door de gemeenteSchinnen
aan de Sittardse familie vond
plaats na de komst van de Nies-
sings dus, zo oordeelden Gede-
puteerde Staten, zij kunnen de
Oirsbeekse locatie claimen.
Creemers vindt dat door deze be-
slissing het regionale woonwa-
genbeleid in de Westelijke Mijn-
streek op de helling komf

#
te

staan.

De familie Niessing, waarvoor in
1988 vijf afzonderlijke plaatsen
in de Oostelijke Mijnstreek wer-
den gereserveerd, wil bij elkaar
blijven. Zij vreest dat het woon-
wagenbeleid de familieband ver-
breekt en begon daarom eind vo-
rig jaar aan zwerftocht door
Zuid-Limburg. De eerste en, zo-
als het zich nu laat aanzien ook
tevens laatste halte op deze
tocht, was de gemeente Schin-
nen.

.^LEN - Thei Vrolings van de
lm ng Heerlen-Noord zegt het
jj ,er te vinden dat de connectie
ipt Loon niet verder is uitge-
9rh"k-et Loon is er nu eenmaal,
vinri rekening mee te houden.n <J het voorstel van het college

at punt niet zon gelukkige

|eirifreft de meubelboulevard, 'K dat dit een prima invulling
l een industrieterrein. Maar wen wel goed moeten nagaan wat

der van de gemeente Schinnen
zegt desgevraagd positief te
staan tegen een eventuele ruil
van woonwagenfamilies.

wij dit op? Een ruil zou een mo-
gelijkheid zijn, maar meer niet,
anders zou zon gesprek geen zin
hebben. De deputé vindt in ieder
geval dat deze kwestie op een
correcte manier tot een goed ein-
de gebracht moet worden".

Verantwoordelijk deputé Henk
Riem vindt dat de Oostelijke
Mijnstreek vijf woonwagenge-
zinnen uit de regio Sittard moet
opnemen, zodat na maanden van
bakkeleien achter deze kwestie
een punt kan worden gezet. Op
10 maart worden de betrokkenen
(onder andere het Streekgewest
Westelijke Mijnstreek en de ge-
meenten Stem, Schinnen, Heer-
len en Kerkrade) in Maastricht
verwacht waarRiem zal trachten
alle partijen op één golflengte te
brengen.

Woordvoerder Hans Albersen
van de provincie Limburg kwali-
ficeert de woonwagenproblemen
als „een kleine onevenwichtig-
heid in het spreidingsbeleid". Hij
wil bevestigen noch ontkennen
dat er een ruil ophanden is. „Wat
Riem wil vragen is: hoe lossen

van Bom, voorzitter van het
streekgewest Westelijke Mijn-
streek en portefeuillehouder
woonwagenzaken, bevestigt dat
er over een ruil gesproken zal
worden. „De Oostelijke Mijn-
streek moet vijf plaatsen be-
schikbaar houden. Als dit echt
tot de mogelijkheden gaat beho-
ren dan juichik dit toe. Nu heb-
ben we de kans om de proble-
men op te lossen", verwacht
Creemers.

Hij vindt wel dat van de kwestie
Niessing en de afloop ervan geen
precedentwerking mag uitgaan.
„Dit moet een eenmalige zaak
zijn en blijven", accentueert
Creemers. Ook een woordvoer-

De familie Niessings komt oor-
spronkelijk van het, inmiddels
opgedoekte woonwagenkamp In
de Cramer in Heerlen. Door one-
nigheid over de nieuwe stand-
plaatsen - de Niessings wilden
per se bij elkaar blijven - is de
familie gaan zwerven om uitein-
delijk ongevraagd neer te strij-
ken in de gemeente Bom.

Afscheid
" Bert van Mill neemt vandaag
afscheid van de gemeenteKerk-
rade, waar hij 26 jaar lang bij de
plantsoenendienst heeft ge-
werkt. Tussen 16.30 en 18.00 uur
kan men de VUT-ter in de foyer
van het Wijngrachttheater de
hand drukken.Burgemeester Hub Creemers

Protest
Overigens blijft het door het
streekgewest Westelijke Mijn-
streek en de gemeenten Sittard
en Schinnen bij Gedeputeerde
Staten ingediende bezwaar-
schrift onverminderd van
kracht. Dat protest heeft betrek-
king op de weigering van GS om
de gemeente Schinnen een ver-
gunning te geven om de Nies-
sings uit Oirsbeek weg te slepen.
In tegenstelling tot de gemeente-
besturen zijn GS van mening dat

" Aan deKatholieke Universiteit
te Nijmegen slaagde Stef Meijs
uit Nieuwenhagen voor het doc-
toraal examen politicologie.
" Jos Janssen uit Heerlen slaag-
de aan deTechnische Universitei
te Eindhoven met lof voor het
doctoraal examen scheikundige
technologie.

Geslaagd

Vrolings

L Nadelige gevolgen de realise-j- ân zon boulevard heeft voor
V^trum van de stad en de regio.
'lal wordt een centrum van re-e betekenis. Dus ook de ande-
|Tatsen in de regio moeten daar-
ptrokken worden."

Felangen
HjTaaB me af of het wel goed isl^eerlen wil. Er moet natuurlijk

komen van de plek-
(Un de stad. Maar Maastricht doet
ir, °. Net als Aken, Sittard en Ge-
lw Moet Heerlen dan ook nog
(5s Worden," vraagt Frits Drag-
[(, v

f
an de CPN/PSP/PPR/EVP

i *^aast denk ik dat een natuurlij-er groting van de koopkracht
ls- Als alle minima en andere

jj en die van een uitkering moe-
"Jf'dkomen, een verhoging krij-

ilt'i?an gaat het e middenstand
Deter. Dat er woningen in de
nstad gebouwd worden, pri-

-5 j/J.^rvoor wie. Voor de mensene,d hebben ofvoor allemensen
r|
r Willen wonen. Ik vind dat

1 °°k een s*ad moet ziin voor
Rf, tot 35 procent van mensen die
k^ uitkering rond moeten ko-
Kin * die belangen moet ook re-L 8 gehouden worden."

# Mede vanwege het
vervallen van
bestaande
parkeergelegenheid
aan de Parallelweg is
de aanleg van nieuwe
parkeerplaatsen in
Heerlen bittere
noodzaak.

Foto: FRANS RADE

Heerlen krijgt 2.200
parkeerplaatsen meer

Uitbreiding nodig na aanpak van binnenstad

Opvolger
" Mevrouw Annie Pijls-Schouw
is benoemd tot opvolger van
Hub Clement in het bestuur van
het Groene Kruis Merkelbeek.

Benoeming
" Tot direkteur behandelzaken
bij het psychiatrisch centrum
Welterhof is benoemd de heer
D. Ravelli, psychiater. Hij zal
per 1 juni a.s. in dienst treden.
Ravelli is sinds '83 werkzaam bij
het psychiatrisch centrum 'Zon
en Schild' in Amersfoort.

Naast een lid van Milieunetwerk
Heerlen zal het forum bestaan uit
wethouder Hub Savelsbergh van
Heerlen, ir J. Schreurs, Regionaal
inspecteur Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne, N.C. Waterschoot, do-
cent Zuidnederlands Instituut voor
Gemeentepolitie Opleiding
H. Haenen, directeur MDGO-
school, F.P. Broers, medewerker
van inzamel- en verwerkingsbedrijf,
respectievelijk milieutechniek Co-
trans BV.

Cursus lezen
en schrijven

nen tien jaar) 2.200 nieuwe parkeer
plaatsen bij.Winkeldieven

Extra
De uitbreiding van het aantal win-
kels in Heerlen na uitvoering van de
herstructureringsplannen vraagt
om 200 extra parkeerplaatsen, de
nieuwe kantoren vereisen 700 nieu-
we parkeerplaatsen en door 300
nieuwe woningen zijn nog eens 300
extra parkeerplaatsen nodig. Totaal
1.200. Er gaat aan parkeerterreinen
in Heerlen verloren: Parallelweg
600, DSM-terrein 270, rest 130.Dat is
in totaal duizend. Bij elkaar moeten
er dus in de nabije toekomst (bin-

Verder wil Heerlen parkeren voor
belanghebbenden invoeren. Dat wil
zeggen dat mensen in de buurt van
hun woning in de stad een parkeer-
plaats kunnen reserveren. Hoe dat
systeemvorm zal krijgen, is nog niet
geheel duidelijk. In het centrum,
centrum-zuid en het Eikenderveld
blijkt de grootste behoefte te be-
staan aan zon systeem met bepaal-
de vergunningen.

Verder verwacht de gemeente Heer-
len, dat het parkeren in de gemeente
in de toekomst eerder duurder dan
goedkoper zal worden. Dit komt
omdat de inkomsten van parkeer-
plaatsen afnemen (openbare par-
keerterreinen verdwijnen en er ko-
men particuliere garages voor in de
plaats) maar de onkosten om het
parkeersysteem te handhaven moe-
ten wel betaald worden.

Dit staat in de Parkeernota van de
gemeente Heerlen. Deze nota is sa-
men met de herstructureringsplan-
nen voor het centrum uitgebracht,
omdat de parkeerproblemen in het
centrum nauw samenhangen met
die veranderingen.

HEERLEN - Om in de groeiende parkeerbehoefte te blijven
voorzien, moeten er in het centrum van Heerlen 2.200 nieuwe
parkeerplaatsen bijkomen. De nieuwe parkeerplaatsen zijn
ook nodig in verband met het vervallen van bestaande par-
keergelegenheid op het DSM-terrein en het terrein aan de Pa-rallelweg. Van die 2.200 parkeerplaatsen waaraan binnenkort
behoefte zal zijn, moeten er 1.000 openbaar worden. De ge-
meente Heerlen de parkeerbehoefte op te vangen door te bou-
wen parkeergarages.

Van onze verslaggever

Milieunetwerk
houdt forum
over milieu

HEERLEN - Het Heerlens Milieu-
netwerk houdt vanavond een 'mi-
lieuforum' in hotel De la Station aan
de Stationstraat in Heerlen. De
avond begint om 20 uur.
Het is de bedoeling, dat ingegaan
wordt op de mogelijkheden, niet al-
leen voor de plaatselijke instanties
maar ook voor de gewone burgers
van" Heerlen, om zich in te zetten
voor een schoner milieu. Het thema
zal zijn: 'Hoe zetten wij ons in voor
een schoner milieu in Heerlen.

De drie
'liefdes '

van Hubert

Zaterdag is Hubert Vleugels één
van de zes jubilarissen, die in het
zonnetje wordt gezet. 'Oud Zum-
pelveld' houdt ook rally's en ver-
zorgt het Zonnebloem-vervoer.

met rode Stropdas gestoken. Al-
les gratis en volgens een be-
proefd draaiboek tot in de
puntjes geregeld.

bioscopen

SiIf^SSUM - In verschillende
blvff in Brunssum werden giste-

nsen aangehoudenna het

»^
n van winkeldiefstallen. De

t^. Vrouwen, twee kinderen en
-ty atl komen allen uitBrunssum.
>ity.erden door beveiligingsambte-
F °vergedragen aan de politie.

Garages
In de plannen voor de herstructure-
ring van Heerlen staat aangegeven
waar nieuwe parkeergelegenheid
moet komen. Er zijn drie parkeerga-
rages gepland op het voormalig
DSM-terrein, in een woningbouw-
programma tussen de Klompstraat
en de Gasthuisstraat en bij het kan-
torencomplex op vak C (Parallel-
weg). De parkeergarage in het plan
DSM (winkels-kantoren-woningen-
parkeergarage) krijgt een capaciteit
van 400 openbare parkeerplaatsen.
Onder de kantoren op het terrein
aan de Parallelweg moet een par-
keergarage komen (liefst onder-
gronds) met een capaciteit van 500
tot 700 parkeerplaatsen, waarvan er
400 openbaar worden.

Vleugels: „Ik vind de eisen die de
politie momenteel aan de organi-
satie van dergelijke evenemen-
ten stelt, veel te streng en boven-
dien zijn de verzekeringskosten
voor een kleine vereniging als de
onze nauwelijks meer op te bren-
gen".
Zaterdag kan de gemeenschap
voor de jubilarissen Hubert
Vleugels, Karel Berk, Leo Len-
zen, Hendrik Middelhoven, Theo
Rabeling en voorzitter Hein De-
mas tijdens een receptie in zaal

Het organiseren van autorally's
gaat dikwijls niet van een leien
dakje.

Eisen

BrunssumSCHAESBERG
Ss.!\'no: Willow, vrij t/m zo 20 uur. Li

V*J to drive, vrij t/m zo 22.15 uur.

HEERLEN
S^EERLEN*hj,': A Hsh called Wanda, dag. 18.30
*oo0^Ur- d° t/m za en wo ook 15.30 uur,'. ü K 16.30 uur. De Reddertjes, za wo
\"r Rivoli: Big, dag. 20.30 uur. Mes-
\0

''ofdeath, dag. 18 uur, do fm zo en
\, 5 15 uur. Maxim: Jan Rap en zn
«H £ dag- 18.15 en 20.30 uur, do t/m zo
4-30 <._Ook 15 uur- H5: Cocktail, dag.
S -Pu3o en 20-30 uur- za zo ook ,6-30
'l.iVhe deadpool, dag. 14.15 19.15 en

~Uur. za zo ook 16.15 uur. Who fra-
-s** üow'ïgerRabbit, dag. 14 en 19 uur, za
'6 ü

K 16uur. Frank en Frey, za zo 14 en
la' Wo 14 uur- Coming to Ameriea,

Jü. -. 4*> en 21 uur, do vrij ma di ook 14
2 1 u,, Zo wo ook 16 uur. Die Hard, dag.
\t, * The Accused, dag. 14 18.45 en 21
Nio rtZ ° ook 16 uur- De sP'eSel: Un ra-
ter^ a' Calabna, vrij t/m ma21 uur. As-
M6n °ontra Ceasar, vrij t/m zo 22.30 uur.
Ss iv' di 20 en 22 30 uun Kinderfilm-

üu Spoel:Asterix contra Ceasar, za

Van onze correspondent
SIMPELVELD - Hubert Vleu-
gels (68) uit Simpelveld heeft
drie 'liefdes': zijn vrouw Fina, de
krachtsportvereniging Helios en
de automobielclub 'Oud Zum-
pelveld', die komend weekeinde
haar 25-jarig bestaansfeest viert.
Sinds 1971 komt 'Oud Zumpel-
veld', bestaande uit louter auto-
fanaten, vooral in actie wanneer
in de kern Simpelveld het ver-
voer voor een goudenof diaman-
ten paar geregeld moet worden.
Compleet met Citroen oldtimer,
ceremoniemeester, glanzende
volgauto's en alle AMC-chauf-
feurs in onberispelijk blauw jac-
ket, grijze pantalon en wit shirt

Verder wordt rekening gehouden
met een openbare parkeergarage
voor 400 auto's in het woningbouw-
gebied tussen deKlompstraat en de
Gasthuisstraat. Aan die drie par-
keergelegenheden met 400 openba-
re plaatsen heeft Heerlen voldoen-
de. Voor de particuliere behoefte
moeten instellingen, kantoren etc.zelf zorgen.

Dackus (van 19.30 tot 21.00 uur)
iets terug doen.
Over vier jaar hoopt Hubert
Vleugels met 'zijn' Fina zelf het
gouden huwelijksfeest te vieren.
Een gebeurtenis die een bijzon-

HOENSBROEK - Het Advies- en
Studiecentrum aan de Voltalaan 37
in Hoensbroek geeft binnenkort een
cursus beter schrijven en lezen voor
jongeren tussen de 18 en 25 jaar die
weinig opleiding hebben genoten.
In de cursus wordt onder andere
aandacht besteed aan het goed
schrijven van woorden, het schrij-
ven van brieven en het lezen van oe
krant.
Ook start het centrum met een cur-
sus voor jongens en meisjes die wei-
nig van computers afweten. Voor
meer info: S 045-223737.

Van onze verslaggever

der cachet zal krijgen. „Dan no-
dig ik mijn vrienden drie dagen
en nachten lang uit," zo belooft
hij nu alvast. „En reken er maar
op dat we de bloemetjes danig
buiten zullen zetten..."

# Hubert Vleugels viert zaterdag feest met 'Oud Zumpel-
veld'. Foto: FRANS RADE

oostelijke mijnstreek redactie: 739282
Regioredactie

OostelijkZuid-Limburg

Heerlen

Eygelshoven
" De supportersclub van deVV Ho-
pel houdt zaterdag om 20.00 uur een
feestavond in de kantine. Zondag is
er vanaf 11.00 uur frühschoppen.
The Bejo's zorgen voor de muziek.

avond gehouden van de Jachthon-
dencommissie Zuid-Limburg. Eige-
naren van jachthondenkunnen een
cursus volgen voor de officiële
Jachthondenproef KNJV. Voor in-
formatie: J. Dolmans, a 043-
-645703.

Nuth
houdt maandag van 14.00 tot 15.30
uur spreekuur voor ex-mijnwerkers
in Ons Huis op de St. Jozefstraat
21a.

11.00 uur open dag voor schoolver-
laters en hun ouders. Men wordt
verzocht op de begintijden aanwe-
zig te zijn

voor 6 tot 12-jarigen. Om 20.30 uur
kunnen jongelui vanaf 12 jaar te-
recht. De entree is voor niet-leden
f 3,50.

Voerendaal

" In het kader van het 25-jarig be-
staan van de Muziekschool Bruns-
sum worden er dit jaar diverse voor-
speelavonden gehouden. Morgen
om 19.00 uur presenteren de dwars-
fluitleerlingen zich en zaterdag om
19.00 uur ligt het accent op het slag-
werk en de percussions. De muziek-
school Weert treedt zaterdag als
gast-ensemble op. De entree is gra-
tis.

" De jeugdafdeleing van de SV
Egge kan nog spelertjes vanaf 7 jaar
gebruiken. De trainingen worden
dinsdag en donderdag van 17.00 tot
19.00 uur gehouden. Men kan zich
aanmelden via E 045-270477
255772 of 256528.

Bingelrade

Voor klachten
over bezorging
Sr 045-739881

j^too. HeerlenJ°4s-739284
?°45-710317SfHollmanJ 045-422345
»!wRooijakkersJ045-714876
"fc nLToonen' chefJ °45-425335
fed WillemsJ 04406-15890

Kerkrade* 045-455506
-J04455-2161

Bocholtz" De FNV Voerendaal houdt op
dinsdag 28 februari om 19.30 uur de
ledenvergadering in Trefcentrum
Kunderhoes, Hogeweg 74 in Kunra-
de.

Hoensbroek

" Het Comité Dodenherdenking
Oud Stoottroepen houdt zondag de
jaarlijkse dodenherdenking. Na de
mis van 10.00 uur wordt er een
krans gelegd bij het monument aan
het Deweverplein. Voor informatie:
S 045-717046.

Simpelveld

" In huize De Berg aan de Gast-
huisstraat wordt morgen om 19.30
uur een oecumenische dienst ge-
houden met als thema 'Heel de
mens.

" Het IVN maakt zondag een dag-
wandeling naar de Ardennen. Men
start om 9.00 uur aan het Groene
Boord in Heerlen en om 10.00 uur
bij de kerk in Hergenrath. Stevige
wandelschoenen, paspoort, luch-
pakket en regenkleding niet verge-
ten!. Voor meer informatie: D.
Prieckaerts S 045-316388.

Schimmert

" Naast Bleijerheide, Ohé eh Laak,
Buchten, Neerbeek en Hulsberg
staat ook Bocholtz als lokatie voor
de voorrondes van de Limburgse
Solisten Finale 1989 vermeld. Bo-
choltz bijt in de Harmoniezaal op 25
februari het spits af in het kader van
de Limburgse Solisten Finale. Na
Bocholtz zijn er nog vijfvoorronden
in Limburgse gemeenten. Inschrij-
ving staat open voor jongen oud. Er
zijn twee categorieën: A (jeugddivi-
sie tm 11 jaar, 3e, 2e, le en eredivi-
sie) en B (ensemble, waaronder ook
slagwerkgezelschappen ressorte-
ren). Informatie: « 045-442957.

" In het Unitasgebow wordt zater
dag van 10.00 tot 14.00 uur een vo
gelbeurs gehouden.

f 7,50. Men kan plaatsen reserveren
via® 211182.

" Vanavond vindt er om 20.15 uur
in de groene kamer van Kasteel
Hoensbroek een viool- en pianoreci-
tal plaats door Mirjam Verheggen
en Wilfred Sassen. De entree is

" De magazijnen van de Stichting
Emmaus Heerlerheide zijn leeg. za-
terdag wil men een projektdag hou-
den ten bate van de Stichtig Op de
Trepkes in Brunssum. Wie bruikba-
re spullen te missen heeft kan dat la-
ten weten bij de Emmaus, Heul-
straat 29 in Heerlerheide. Vaesrade

" De Mavo Op de Bies houdt zater-
dag van 10.00tot 12.00uur open dag.

" Tijdens de jaarvergadering van
de CDA-afdeling Simpelveld-Bo-
choltz op maandag 27 februari in ca-
fé Baneheide stelt de heer Math
Huppertz jr. zich niet meer vóór het
bestuur herkiesbaar. Na de vergade-
ring, die om 20.00 uur begint, ver-
zorgt Tweede Kamerlid René Van
derLinden een lezing over 'Europa,
nu en in de toekomst." In 't Pomphuuske wordt van

avond om 20.00 uur een informatie" Het Bureau Sociale Begeleiding" Het JJW SJOB houdt morgen
vanaf 19.00 uur een video-avond

" De scholengemeenschap Konin-
gin Juliana, Passartweg 150, houdt
vrijdag om 14.00 uur en zaterdag om

Donderdag 23 februari 1989" 17

Van onze verslaggever
SCHINNEN/MAASTRICHT
Gedeputeerde Staten van Lim-
burg hebben plannen ontwik-
keld om uit de impasse te ko-
men, die zowel in de Westelijke-
als in de Oostelijke Mijnstreek is
ontstaan door de weigering van
de woonwagenfamilie Niessing
om vijf standplaatsen in te ne-
men in de regio Kerkrade.

per persoon

" Bert Van Mill

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

beurtelings

klein journaal

Vervolg van pagina 11

Ook andere
plaatsen bij
plan 't Loon
betrekken'
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790eStoots/otenj', 3e trekking 21 februari 1989.

790eStaatsloterij, 3e trekking 21 februari 1989
In deze trekkingruim 290.000 prijzen samen bijna ’14.000.000,-.
De hoofdprijs van ’ 500.000- is gevallen in de
serie AR op het nummer 009279.
19 troostprijzen van ’ 5.000,- zijn gevallen op het
nummer 009279 van elk van de andere series.
De extra prijs van ’ 250.000,- is gevallen in de
serie AU op het nummer 086668.
19 troostprijzen van ’ 2.500,- zijn gevallen op het
nummer 086668 van elk van de andere series.

20 pri|zen van ’lOO.OOO- op alle lotnummers 040004
20 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 009595
20 prijzen van ’ 2.000,- op alle lotnummers 017481

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 2265
200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 9623

2.000 prijzen van ’ 500- op alle eindcijfers 732
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 075
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 904
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 329
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 504

20.000 prijzen van ’ o 50- op alle eindcijfers 94
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 34
20.000 pri|zen van ’ 50- op alle eindcijfers 68
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 63

200.000 prijzen van ’ 25- op alle eindcijfers 6

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN,

De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld.
Wanneer op een lotmeer dan één prijs is gevallen,
staat achter het nummer dat de hoogste
prijs gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfers) of Totaal prijzen-
eindigend op: lotnummers): bedrag:

1 421 250
017481 2.000

T~ 2 15
62 65

732 515
8292 1.015

081692 2.015
3 63 50

7983 1.000
9623 1.000

4 34 _50
94 50

064 250
504 100
784 100
904 100

040004 100.000
5 5 20

95 70
045 270
075 120

2265 1.020
009595 25.070

6 6 25
996 125

7 geen winnende lotnrs
8 8 10

68 60
038 110

028848 25.010
039238 50.010

Extra prijs serie au 086668 250.060
Troostprijs andere series 086668 2.560
9 09 ~~50

39 50
329 100
589 100

Extra prijs serie ar 009279 500.000
Troostprijs andere series 009279 5.000

076219 5.000
Ö- 60 50

019400 20.000

Zetfouten voorbehouden.

TOTAALBEDRAGAANPRIJZEN:
RUIM 33 MILJOEN GULDEN.

De Staatsloterij keert alles uit wat u wint: op
deprijs wordt geenkansspelbelasting in mindering
gebracht. U krijgt het volle pond.
GEWONNEN PRIJZENKUNNEN VANAF:

VRIJDAG 24 FEBRUARI WORDEN GEÏND.
Elke keer ruim één miljoen prijzen in de pot

In de Staatsloterij worden elke maandzon twee
miljoen loten uitgegeven. En elke maand worden er
ruim één miljoen prijzen uitgeloofd.

Verkoopadressen vindt u in de Gouden Gids.
U kunt trouwens ook via uw bank- ofgirorekening
meedoen. Maak f2- per lot over op bank-
rekening 51.44.44.444 of girorekening 5151 ten
name van de Staatsloterij te Den Haag.

Een paar dagen voor de eerste trekkingkrijgt
u uwlotnummers) thuisgestuurd. De gewonnen
prijzen worden na de derde trekking op uw bank-
ofgirorekening bijgeschreven.

Nog gemakkelijker is het om de Staatsloterij
te machtigen voor automatische overschrijving.
Dan weet u zeker dat ugeenkans mistAlle inlichtin-
gen: 070-498798.
MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ

UITSLAG B-trekking 4eklasse 84e loterij
§|g Eenservice vooronze DM 1.000.000,- OP lOtt^. 421021
lfcfriS.l Nederlandseklanten. Pm60.000,-op lotnr.631998 DM 50.000,- oplotnr. 190726 373530

Neemvoormeerinformatieof DM 40.000,-op lotnr. 060930 501009
toezending vande volledige PM 25.000.-op lotnr. 164576 549835 565360 ;
trekkingsliist kontakt 00 met DM 10.000.-op IQtnr 011881 033934 043297 077364 1.9909 151*61 188561 201670 235857 262783 306095

386705 427751 482420 506964 509499 554621 595567 641122 647419 648392 660173
675392 693254 738037

DM 5.000,-op lotnummers eindigend op 20502 61493 66721 82940 93671
AfdelingKlantenservice DM 3.000.-oplotnummers eindigend op 1088

PM 1.500,-oplotnummers eindigend op 292
y^^LJlM^ll DDM 576.-op lotnummers eindigend op 28 londer voorbehoud)

■ry_s^«.-r"-~- SüddeutscheKlassenlotterie

***/ J__MJBBPWMI>!f^P^IWSB

Jggtm &..■'. %>. H_M__E>______É__t____a_______,': " "_____________ÊÉÉ____l_______MPV#_____fV _-_lT_:s]Mll[»lllI>--lTHTtI--fil<i-=-.<-ftHMV/t]MIHIï V^'^É_s^_HMMß_flHiiHM
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Per 23 februari 1989 verhoogt de Rente-ontvangst per jaar
Postbank alle rentetarieven op de Rente- Looptijd ljaar 5,5 %(wass *certificaten. Looptijd 2 jaar 5,75% (was 5,2^

Met Rentecertificaten kunt u veilig Looptijd 3 jaar 6 % (was 5,5 _
geld opzij zetten tegen een vaste hogerente. Looptijd 4jaar 6 % (was 5,75^

Looptijd 5 jaar 6,25% (was 6
Looptijd 10 jaar 6,75% (was 6,5 "

Rente-ontvangst per maand Rente-ontvangstper einde looptijd
Looptijd ljaar 5,25% (was 4,75%) Looptijd ljaar 5,5 %(wass *■Looptijd 2 jaar 5,5 %(wass %) Looptijd 2 jaar 5,75% (was 525*1
Looptijd 3 jaar 5,75% (was 5,25%) Looptijd 3 jaar 6 % (was 5,5*1
Looptijd 4 jaar 5,75% (was 5,5 %) Looptijd 4 jaar 6 % (was 5,75*1
Looptijd 5 jaar 6 % (was 5,75%) Looptijd 5 jaar 6,25% (was 6 *f
Looptijd 10 jaar 6,5 % (was 6,25%) Looptijd 10 jaar 6,5 % (was 6,25*1

Meer informatie? I
Meer informatie vindt u in de folder *»»%■

Rentecertificaten. Haal deze op hetpost- ïÉ_B_f^
kantoor. Telefonisch aanvragen kan ook Bel
gratiso6-0400 (van maandagt/m vrijdag D.f^^TßZVlVll^
tot 21.00 uur en op zaterdag tot 12.00 uur). _L \J___f l _D_rYL>l IV

IWE GALANT WIL,
MOET¥ NfIKOPEN!!f ___dÉ_É Uil- :f a-ÉÊ m

/ _______■ n
«ssssij*. _■____! ______■ B__\ _____________k

JJMIM^/ .^-^at-m^mm-m f___\ m
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U rijdt bij voorkeur op gas en speelt met de gedachte zijn rekening: u krijgt een hypermoderne, originele de dichtstbijzijnde dealer praten dus. Galant GL Ga
aan zon opzienbarende Mitsubishi Galant? Dan is het Vialle Vital-tronic installatie voor bijna de helft van de tijdelijk f 32.120,-.
nu de tijd om door te zetten. Want tijdelijk neemt prijs. Zo rijdt u zeer voordelig in één van de mooiste,
Mitsubishi maar liefst f 1.000,- van de gasinbouw voor komfortabelste auto's die erzijn. Gauw maar eens met

„ __n_mM«MIIIlllllira...■■«^■■■-ES-^^WU1111"'11 -""/,, m"n ' ii ■,V^^ "'toKlu.,_^_MW&??Z—a»*w^ï??!!ZZ-—mm—— 1 «——»"» " ' !»<»««»----_-___. \ J^y. """^tes___M^_s*__BSS*** ' ' _;SJ?yJ \yf^S_.
*__W*__f__pii**w^ /yypi.J V\y ' ' y^S____.

BÈËÈ Yv '
<__éÉ_P^_-^ ü -^bv

*{_*mr/_m \Wm%». -«^wffp- wPI^BSy'-gP mff.:i „.^..^„..wmmas^^l.
a—mntWTT7m!ttß—\\ HBP^^ Ev^" 7 ""'^"" "'' '"»""" ' *_ jl<l!!!!IH_!^_-o_o.0_o. ■ \ ■■■■-■.■.■:■..-...-:.. __^!_K

______________ ____________■

mW^t JP^B mW^^S /fr^È WW
mWts^** T__B _____■ M i& $& «_ïh _____f

U rijdt er graag wat royaler bij dan een ander? En u een kompleet Royale pakket (ter waarde van f 2.595,-), volle pin-striping en een sportieve achterspoiler. Haa
had uwblik daarom al eens op zon prachtige Mitsubishi dan krijgt u dat pakket tijdelijk voor maar f 595,-. Dat u naar de dealerdus!GalantGLRoyale tijdelijkf3l.s9°*
Galant laten vallen? Dan is het ook voor ude hoogste betekent f 2.000,- voordeel op dit pakket: radiokas- Prijzen jnkl BTW exkl afleveringskosten en anti-korrosiebehandeiing.

tijd om door te zetten. Want wilt uuw Galant GL met setterecorder, schitterende lichtmetalen velgen, stijl- wijzigingen voorbehouden. Beide akties geiden tot en met apriH9B9.

MITSUBISHI GALANT/DE GESTAALDE PERFECTIE <ff
BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraat 49,tel. 04490-71054. tocht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat §4, tel. 04493-1721.

BRUNSSUM AUTO KLEUNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a tel 045-212035 Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.

HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670. .
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" Pedro Delgado in Parijs. Overal waar de sympathiekeSpanjaardzich vertoont, wordthij door hand-tekeningjagers belaagd. JKan Parijs hebik mooie maar ook minderprettige herinneringen. Deze stad ismijn nieuwe doel. Hier wil ik nóg een keer als winnaar rondfietsen."

Na zijn succes in de Tour is Pedro
Delgado nuchter gebleven. „Uiter-
aard is een en ander veranderd.
Overal waar ik ga, word ik herkend.
Voorheen was dat alleen in Spanje
het geval, maar nu kan ik zelfs in
het buitenland mijn gezicht niet la-
ten zien of ik word opgemerkt. De
mensen willen me voortdurend feli-
citeren en vragen om handtekenin-
gen, tot in restaurants toe. Af en toe
wordt dat me wel eens te veel. Maar
ja, het hoort bij mijn populariteit.
Niettemin tracht ik mijn privé-leven
zo goed mogelijk af te schermen.
Ook voor de journalisten. Zolang ze
over wielrennen willen praten, heb
ik er geen moeite mee, maar met
mijn privé-leven heeft niemand iets
te maken."

Delgado heeftk# overwinterd zonderI dopingcomplexen. De
5 beschuldigingen en
Ver hebben hem zichtbaarJd gelaten. Het 28-jarige
verbaasje uit Segovia

akt een uiterst ontspannen
ijuk. Stralend, frisogend en
J een gezonde blos op de
J^en praat hij ongedwon-
l} over verleden en toe-
tst. Zelfs in Parijs. In de. nse metropool werd vorig.r juli de basis van al zijn el-'vde gelegd, want in het la-
i), borium Lafarge dacht
C ontdekt te hebben, dat
iw 9ado een verboden prepa-

*< had geslikt. Achteraf ble-
jij de beschuldigingen loos

kom graag naar Parijs.
j*? stad, met zijn geschie-

,n 's' bijzondere ambiance
v prachtige gebouwen,
|. me enorm aan. De

heeft dat niet kun-
fen veranderen," lacht de
Hj^'9 ogende Perico zijn
C* tanden bloot. „Niettemin
,vaar ik mooie, maar ook
j/^er prettige herinnerin-
V aan Parijs. In een flits
joat de film van vorig jaar
Lor mijn hoofd. De doping-
K banden en de eindzege.
Jtelijkertijd denk ik aan de
inkomst. Parijs is mijn nieu-
L^oel. Hier wil ik nog één
vr als Tourwinnaar rond-den."
üj taal van de man, die ooit
ij krantenbezorger in de arbei-
iij, *ijk van Segovia geld spaarde. W*'in eerste racefiets te kunnen

' ijfj6'1 Vijftien jaar later is hij een
v succesvolste en rijkste wiel-ers ter wereld. Het cliché 'van

door I

jJ^enjongen tot miljonair' is op
;^ aimabele zoon van een voor-
la '9e buschauffeur zeker van toe-
i%f! n- „Geld en succes hebben
"[jT karakter niet veranderd. Hoog-
Cjd komt voor de val, heeft mijn

'ter me steeds voorgehouden."

y Delgado (letterlijk vertaald: de
v 6 9ere) kan men geen hoogdra-
uï,c'e uitspraken verwachten. „Als
19- er,de wielrennersta ik in de be-
3a9ste||jng. besef, dat ik de
itirJaan verbonden verplichtingen
$m 6' nakomen. Daar heb ik geen,e 'e moeite mee. Maar mijn pri-
l))èrtVen houd 'k 9escheiden-,k laat
Ooi d°or niemand gek maken en wil
\ . nog een normaal leven leiden.

r_. eb een fijne winter achter de
% a's altiJd. Meteen na afloop
Vrj. het seizoen ben ik met mijn
$e ndin Lydi met vakantie naar de

gegaan. Begin novem-
S|0 2'Jn we teruggekeerd. Daarna
t^nc* de voorbereiding op het nieu-

seizoen al voor de deur."

Privé-levensVil 2wemmen> fietsen, tennis,
Vr en" bergwandelen en een
o& 'Je ski hield Delgado de conditie
"'9e ' ",n de ber9en vind 'k de no"
'e l rtJst- Ik heb niemand nodig om
S h

en on,sPannen- Wat dat be-
-Bl6ld nik individualistisch inge-
% a- 'k heb me zoveel mogelijk uit
l,il*o CtUa'i,e't teru99etrokken- Met
% dering van enkele feestjes
'Welsluitend met wielrennen te
Vr„ en hadden, heb ik me nergens

Pedro Delgado wopnt sinds 1986
met zijn vriendin Lydi samen in La
Lastrilla, een schilderachtig dorpje
onder de rook van zijn geboorte-
plaats Segovia. „Lydi heeft haar
studies sociaal recht achter derug.
Zij staat niet graag in de belangstel-
ling. Daarom is ze zelden bij wieler-
wedstrijden te zien. Wij leven geluk-
kig in La Lastrilla. Trouwplannen
hebben we nog niet. Samen gaan
we geregeld bij mijn vader en zus
dineren. Ik houd van een lekkere
hap. Ik eet alles. Speenvarken is
mijn lievelingsgerecht. Een specia-
liteit van onze streek. Eigenlijk geen
kost voor wielrenners. Ik heb er
.geen problemen mee, want ik heb
geen aanleg om dik te worden."

Hoewel ik het niet plezierig vind, ga
ik devragen niet uit deweg. Op mo-
menten ging het me wel te ver. Het
dopingvraagstuk verdrong het
sportieve gedeelte helemaal naar
de achtergrond. Dat deed pijn."

Met een 'overgewicht' van amper
één kilogram vertrok Pedro Delga-
do halverwege januari met zijn Rey-
nolds-ploegmakkers op trainings-
kamp in Mallorca. Zijn nieuwe sei-
zoen begon met een meeting op de
wielerbaan van San Sebastian. Vo-
rige week vrijdag startte Delgado in
de Ronde van de Amerika's. „Ver-
volgens ben ik van de partij in Pa-
rijs-Nice, Catalaanse Week, Mi-
laan-Sanremo, Ronde van het Bas-
kenland, Waalse Pijl en Luik-Baste-
naken-Luik. Misschien rijd ik ook de
Amstel Gold Race. In andere klas-
siekers heb ik niets te zoeken."

Wat een verrassing, toen ik als win-
naar uit de bus kwam. Ik kon het
niet geloven, want ik dacht dat an-
dere Spaanse sportmensen veel
belangrijkere prestaties hadden ge-
leverd. Ik ben, bijzonder trots op die
ereprijs. Er wordt zelfs beweerd,
dat ik populairder ben dan de voet-
ballers Butragueho en Michel, de
golfer Ballesteros en de basketbal-
speler Fernando Martin. Ik denk,
dat we allemaal even geliefd zijn."

Het geld. Pedro Delgado praat lie-
ver niet over de bedragen die hij op
de fiets verdient. Beweerd wordt,
dat aluminiumgigant Reynolds zijn
sportieve blikvanger anderhalf mil-
joen gulden jaarsalaris betaalt. „De
bedragen die genoemd worden,
zijn belachelijk. Bovendien is zon
salaris relatief. Meer dan de helft
gaat naar de fiscus. Ik verdien
goed, dat wel. Maar minder dan
Kelly en Roche. Geld is een pro-
bleem van publiek en journalisten.
Zij verdiepen zich steeds meer in
de verdiensten van de sportmen-
sen. Natuurlijk vind ik het belangrijk
wat ik verdien, maar dat houd ik
voor mezelf. Bij mij staat de sportie-
ve prestatie nog steeds op de eer-
ste plaats."

Presteren wil Pedro Delgado ook in
1989. Liefst nog beter dan vorig
jaar. En zonder dopingtoestanden
uiteraard. „Revanche nemen? Nee,
nee, voor mij is 1989 een jaar als
elk ander, om prestaties te leveren.
Met één verschil. In het verleden
hoopte ik ooit één keer de Tour te
winnen. Die eindzege heb ik nu op
zak, maar ik wil de Ronde van
Frankrijk nog één keer winnen. Als
ik de videobanden van de Tour be-
kijk, kan ik niet geloven dat ik die
winnaar ben. Gek, hè? Ik weet niet
waarom. Als ik voor de tv zit, voel ik
me geen wielrenner; wel een sup-
porter. Dat is misschien de verkla-
ring van het ongeloof over mezelf."

Pedro Delgado zal op 1 juli in Lu-
xemburg opnieuw als Tourfavoriet
nummer één van start gaan. „Ik wil
de Tour voor de tweede keer win-
nen. Maar ik zal niet alleen zijn.
Bernard, Roche, Rooks, Herrera,
Parra en Mottet zijn ook kansheb-
bers. En Breukink niet te vergeten.
Van hem kun je nog een en ander
verwachten. Dit seizoen breekt hij
misschien door. Theunisse? Een
goeiecoureur, maar geen Tourwin-
naar. Ik ken hem goed, want bij
PDM was ik zijn ploegmakker. In
die ploeg heb ik héél veel geleerd.
Onder leiding van Roy Schuiten en
Jan Gisbers ben ik een compleet
renner geworden. In de Tour heb ik
er de vruchten van geplukt."

Onroerend goed
De toekomst. Pedro Delgado wil
nog niet te ver vooruitkijken. „Nor-
maal kan een coureur tot zn twee-
ëndertigste goed mee. Een mooie
leeftijd om te stoppen. Misschien
fiets ik wel enkele jaren langer. Ik
zal in ieder geval niet zoals Zoete-
melk tot mijn veertigste renner blij-
ven. Daarna? Ik weet niet wat ik
dan ga doen. Ik beleg nu mijn geld
in onroerend goed en aandelen.
Een vriend van mijn vader heeft die
zaken in handen. Ik hoef me alleen
met mijn vak bezig te houden. En
daarin staat de Tour van dit jaar
voorlopig bovenaan. De eindzege
is mijn doel. Over enkele maanden
hoop ik op de Champs Elysées
weer als winnaar gehuldigd te wor-
den. Zonder toestanden. Eerder
zullen de betweters toch niet zwij-
gen..."

Pedro Robledo Delgado verlangt
derhalve naar een nieuwe gele trui.
Een 'maillot jaune'waarop geen en-
kele smet rust. Die positieve geel-
zucht is zijn nieuwe obsessie. „Ver-
geet me niet een krant te sturen.
Ook al reikt mijn Nederlands niet
veel verder dan 'tot ziens en lekker
kontje', grapt hij met ondeugende
blik in zijn twinkelende oogjes. „Ik
ben benieuwd wat je ervan maakt."
Een aardige jongen, die Delgado.
Zou hij dan toch zo onschuldig zijn
als hij doet voorkomen?

# Pedro Delgado heeft
geen kapsones. „Geld en
succes hebben mijn karakter
niet veranderd," zegt de om-
streden Tourwinnaar, die
overigens een uiterst ont-
spannen indruk maakt.

Foto's: CHRISTA HALBESMA

Het is hoog tijd, dat de UCI via de
nationale wielerbonden eindelijk de
renners een lijst toestuurt waarop
alle verboden produkten vermeld
staan. Ik werd in de Tour positief
verklaard voor een geneesmiddel
dat niet op de dopinglijstvan de in-
ternationale wielerunie stond en
wel op die van het Olympisch Comi-
té. Door die blunder werd ik in de
ogen van de massa als een drogeur
beschouwd. Er werd me dus veel
onrecht aangedaan. Ik weet, dat nü
nog op de Olympische lijst produk-
ten staan, die door de wielrenunie
niet verboden zijn. Dat is jammer.

wilde naar huis gaan. Toen ik de
dagerna in devolgende etappe van
start ging, voelde ik me heel slecht
en ongelukkig. Ik had 's nachts
geen oog dicht gedaan. Gelukkig
kreeg ik veel steun van mijn team-
genoten en vooral van ploegleider
Echevarri. José-Miguel had me op
tiet hart gedrukt, dat ik me alleen op
het fietsen moest concentreren.
Ondanks het feit dat deTourdirectie
er bij hem op had aangedrongen
dat ik naar huis moest gaan, zou hij
derest voor zijn rekening nemen en
mijn onschuld bewijzen. Ik stapte
weer op de fiets in Bordeaux. De
positieve houding van het Franse
publiek deed me goed. En mijn col-
lega's lieten me ook niet vallen. Uit-
eindelijk werd ik van alle blaam ge-
zuiverd."

de zou hebben genomen. Dat is
ook niet waar, aangezien ze het
maar één keer in mijn urine gevon-
den hebben. Hadden ze het vaker
opgespoord, was er misschien wel
een vuiltje' aan de lucht. Er werd
dus veel gekletst. Roddel en ach-
terklap. Ik ben geen drogeuren heb
de Tour gewonnen omdat ik de
beste was."

Wereldbeker
De Reynolds-équipe neemt in het
wereldbekerklassement de negen-
tiende plaats in. Op de individuele
wereldranglijst prijkt Delgado's
naam op de negende stek. „Ik be-
grijp nog niet al te veel van dat we-
reldbekerklassement. Ik weet, dat
alleen de eerste achttien teams een
startbewijs voor de Tour krijgen.
Toch maak ik me niet ongerust over
het risico datonze ploeg loopt, want
als we straks niet bij de beste acht-
tien staan, word ik misschien niet
tot de start toegelaten. Dat zie ik
nog niet gebeuren."

Reacties

Om het cyclisme straks niet op-
nieuw in het kwade daglicht te stel-
len, wordt het tijd dat de UCI einde-
lijk duidelijkheid verschaft. Ik heb
over dit vraagstuk een keer met
Luis Puig, de voorzitter van de UCI,
gesproken. Hij zei, dat die lijst er
ooit wel komt, maar dat dat nietvan
vandaag op morgen te realiseren
is. Een betreurenswaarige gang
van zaken. En wat de spierverster-
kende middelen betreft, durf ik best
een pleidooi te houden om het ge-
bruik voor beroepssporters gedeel-
telijk te legaliseren. Onder goede
medische begeleiding zie ik geen
bezwaren. Bovendien zou ik gek
zijn om mijn gezondheid te onder-
mijnen. Zo slecht zie ik er toch niet
uit, hè?. Maar controles moeten blij-
ven. Om excessen te voorkomen."

Pedro Delgado werd echter ook
met negatieve reacties geconfron-
teerd. „In verhouding heel weinig.
Een enkeling wees me met de vin-
ger na. Dat is ook te begrijpen. De
fijnste reacties kwamen van men-
sen, die helemaal niet over de affai-
re spraken en deden alsof er niets
was gebeurd. Thuis ontving ik veel
opbeurende brieven en kaarten. Uit
heel de wereld. Het bewijs, dat ve-
len me wél als de echte Tourwin-
naar beschouwden. In Spanje was
dat meteen het geval."

Op het Iberisch schiereiland werd
de onmetelijk populaire volksjon-
gen zelfs tot Sportman van het jaar
uitgeroepen. „In Spanje betekent
dat voor een wielrenner heel wat.

Niettemin erkent Delgado, dat er al-
tijd bepaalde mensen zullen zijn in
wiens ogen hij ongeloofwaardig
blijft. „Dat is het leven. De een ge-
looft wel in je en de ander niet. En
wat die affaire in de Tour betreft,
hebben de journalisten de zaak
flink opgeblazen. Kranten hebben
sensatieverhalen nodig om goed te
verkopen. In mijn geval was het al-
leen jammer, dat ik als onschuldige
door een foute dopingcommissaris
aan de schandpaal werd gena-
geld."

Desondanks gaat Pedro Delgado
het onprettige onderwerp niet uit de
weg. „Ik heb het al zo vaak gezegd.
Er werd een grove vergissing ge-
maakt door de dopingcommissaris-
sen. Daarvan werd ik het slachtof-
fer. Ik ben er niet meer kwaad om.
Ik heb probenecide in de Tour ge-
nomen. Eén keer, op aanradenvan
mijn soigneur, omdat ik last had ge-
kregen van mijn urinewegen en de
vochthuishouding in mijn lichaam.
Bij de dopingcontrole werd dat pre-
paraat opgespoord. Maar tevoren
en erna ben ik ook naar de controle
gegaan. Elf of twaalf keer in totaal.
Waarom werd het die andere keren
dan niet ontdekt? En als ik probe-
necide had genomen om anaboli-
casporen te maskeren, zoals be-
weerd wordt, dan zouden ze dat
middel toch zeker bij de volgende
controles gevonden hebben? Maar
ik was steeds negatief. Pleit dat dan
niet voor mijn onschuld? Toch pro-
beerde iedereen de glans van mijn
Tourzege af te halen. Een smerige
streek."

Behalve deTour zal Pedro Delgado
nog aan één grote ronde deelne-
men. „Vuelta of Giro. In Spanje
wordt veel druk op mijn ploeg uitge-
oefend om aan de Vuelta deel te
nemen. Vorig jaar werd het me niet
in dank afgenomen, dat ik voor de
Giro koos. Ik heb nog geen beslis-
sing genomen welke van de twee
het wordt."

De Tour 1988. De dopingaffaire.
„ledereen praat er nog steeds over.
Vooral de journalisten. Hoe meer ik
die affaire probeer te vergeten, hoe
vaker men me erover aanspreekt.

Probenecide
„Er werd een grove vergissing ge-imaakt," herhaalt de omstreden
wielrenner. „In de eerste plaats om-
dat probenecide toen nog geen ver-
boden preparaat was. Voorts werd
beweerd, dat ik elke dag probenici-

Zonder stemverheffingen, als een
onschuldig schooljongetje en met
de eeuwige glimlach op het gezicht,
vervolgt Pedro Delgado zijn ver-
haal. „De dopingproblematiek
wordt steeds ingewikkelder. Een
oplossing is nog steeds niet in zicht!

Pedro Delgado zal de dag waarop
hem te verstaan werd gegeven, dat
hij een positief plasje had ingele-
verd nooit vergeten. „Na de dood
van mijn moeder het ongelukkigste
moment in mijn leven," vindt hij. „Ik
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Limburgs Dagblad Wielerspecial PARIJS - Het wielerseizoen 1988 is de geschiede-
nis ingegaan als het jaarvan Pedro Delgado. Ein-

delijk won weer een Spaanse conquistador de Tour
de France. Een besmette eindzege weliswaar,
want 'Perico' raakte door een ophefmakend do-
pingschandaal in opspraak. Hoewel officieus be-
schuldigd, werd de kleine Castilliaan officieel ge-
zuiverd van alle blaam. Toch zal zijn gele trui altijd
een onsmakelijk geurtje behouden. Ruim een half
jaar later wordt minzame Pedro nog steeds gecon-
fronteerd met dé Touraffaire. Enkele dagen voor-

dat het profpeloton in zuiderse oorden aan het
nieuwe seizoen begon, kreeg de Ronde van Frank-
rijk voor hem nog een prettig staartje. In Parijs werd

de meest op de korrel genomenrenner van vorig
jaarmet prijzen overladen. Uit handen van 'de Tour-
directie ontving Delgado begin februari de sleutels
van het door hem gewonnen appartement én een
met diamanten bezette gouden routeplaquette.

Gezamenlijke waarde: twee ton. In de ochtenduren
voorafgaande aan het lucratieve prijzenfestival

maakte Pedro Delgado alle tijd vrij voor een uitvoe-
rige babbel met het Limburgs Dagblad. Natuurlijk
was ook de onvergetelijke dopingrel onderwerp

, van gesprek.

De positieve geelzucht
van PedroDelgado

Omstreden Tourwinnaar wil betweters mond snoeren



HEERLEN- De internationale wielerkalender voor beroepsrenners, met tussen haakjes hel I*"
de wedstrijd plaatsvindt en de categorie-indeling voor het FICP-klassement:

Profs op jacht naar punten
voor Wereldranglijst

TOUR DE FRANCE 1989
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Wielerspecial

Wielerseizoen van A tot Z
HEERLEN - Profwielrennen is niet al-
leen meer een zaak van (veel) geld, maar
ook van punten. FICP-punten wel te ver-
staan. Hoe meer punten, des te groter is
de marktwaarde van derenner. De rang-
lijst van de FICP (Féderation Internatio-
nal du Cyclisme Professionel) is een ini-
tiatief van het Franse wielermagazine
Vélo, dat naar voorbeeld van de tennis-
sers (die hun prestaties in ATP-punten
vertaald zien) wielrenners rangschikte.
Inmiddels heeft die ranking-lijst dank zij
vooral de inbreng van de Nederlander
Hein Verbruggen (FICP-voorzitter) de of-
ficiële status van wereldranglijst gekre-
gen. De lijst wordt gemaakt aan de hand
van de resultaten die de renners al dan
niet behalen in de honderden wedstrijden
die jaarlijks worden afgewerkt. Wedstrij-
den, die in vier categoriën zijn ingedeeld.
In koersen van de eerste categorie (zoals
de Tour de France en de Ronde van
Vlaanderen) zijn de meeste punten te
verdienen.
De onderverdeling en de daarbij horende
puntenwaardering is als volgt:

KLASSE1:

" Ronde van Frankrijk: de winnaar van het eind-
klassement krijgt 200 punten Vervolgens 150,
125. 110, 100. 90, 80. 70, 60. 50. 49, 48, 47 tot 4

punten voor nummer 56. De nummers 1, 2en 3 in
elke etappe verdienen respectievelijk 15, 10 en 5
punten De drager van de gele trui krijgt dageli|ks
5 punten

" Ronden van Italië en Spanje: de eindwinnaar
krijgt 150 punten. Vervolgens 110, 90. 75, 65, 55.
50. 45, 40, 35. 34. 33, 32, 31, 30 en met een punt
aflopend tot 3 punten voor de nummer 42 in het
eindklassement. Wie de ronde uitrijdt, krijgt 3 pun-
ten. Voor de eerste drie dagprijzen staan 15, 10
en 5 punten genoteerd De drager van de leiders-
trui incasseert per dag 5 punten

" Ronde van Zwitserland: voor de eindzege 100
punten Vervolgens respectievelijk 75, 60, 45. 35,
25, 20. 18, 16. 14, 12. 10, 9, Ö aflopend met een
punt tot nummer 20, die nog 2 punten verdient.
Alle renners die de ronde uitfietsen krijgen even-
eens twee punten. De nummers een en twee per
etappe krijgen respectievelijk 15 en 10 punten

"Wereldkampioenschap: de man die als eerste
over de streep gaat, krijgt behalve een regen-
boogtrui ook nog eens 140 punten Voor de num-
mers 2 tm 19 zijn er respectievelijk 80, 65, 50, 40,
35.30,30,25.20. 18. 16. 14, 12. 10, 9, 8, 7. 6en 5
punten Uitri|den alleen al is goed voor 5 punten.

" Milaan - San Remo. Ronde van Vlaanderen,
Pari|S - Roubaix. Luik-Bastenaken-Luik en Amstel
Goldrace: 110 punten voor de winnaar Vervol-

gens 40, 35, 30, 25, 20, 19,16,14,12,9,8, 7, 6, 5.
4, 3 en 2 punten. Ook 2 punten zijn er weggelegd
voor de nummers 20 tm 50 in de uitslag.

" Summer International,Grote Prijs van Amerika,
San Sebastian - San Sebastian, Kampioenschap
van Zurich: 120 punten voor de winnaar. Daarna:
60. 45, 35. 30, 25, 20. 18. 16. 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, en 3 punten. Dat laatste aantal is ook gere-
serveerd voor de nummers 20 tm 50.

" Parijs-Tours en Ronde van Lombardije: de win-
naar hiervan krijgt 130 punten. Vervolgens: 65,
50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6,
5 en 4. De nummers 20 tot en met 50 kunnen
eveneeens 4 punten op hun puntenlijst bijschrij-
ven.
KLASSE 2

" Nationale titelstrijd: dekampioen mag 50 pun-
ten tegemoet zien. Voor de nummers2 tm 5zijn er
respectievelijk 25, 15, 10 en 5 punten.
KLASSE 3

" Omloop Het Volk, Parijs-Nice, Tirreno-Adriati-
co. Internationaal Wegcriterium. Gent-Wevelgem,
Ronde van het Baskenland. Waalse Pijl, GP
Frankfort. Vierdaagse van Duinkerken, Ronde
van Romandië. Dauphiné Libéré, Midi Libre, Ron-
de van Catalonië, Ronde van Lazio, Grote Lan-
den-prijs, Milaan-Turijn en Ronde van Piemonte:
de winnaars krijgen 70 punten. Vervolgens: 50,
40, 30, 25. 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, en 1 punt.
De nummers 1 en 2 in de dagklassement van
etappewedstrijden ontvangen respectievelijk 10
en 5 punten.
KLASSE 4

" Alle resterende wedstrijden, zoals Parijs-Brus-
sel, Dwars door België, E3-prijs. Brabantse Pijl,
GP Eddy Merckx. Ronde van Friesland, GP Wie-
ler Revue. Ronde van Midden-Zeeland. Ronde
van Valencia, Ronde van Andalusië, Ronde van
de Middellandse Zee en Ronde van Nederland-
voor de winnaars hiervan zijn er 30 punten. Ver-
der: 20. 16. 13, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt. De num-
mers 1 en 2 van elke etappe kunnen respectieve-
lijk 5 en 2 punten tegemoet zien.

Wereldranglijst

Ploegenranglijst

Route Tour de France 1989 Wereldbeker-punten
HEERLEN - De door de FICP samenge-
stelde officiële ploegenranglijst, waarvan
de eerste 20teams in de eerste categorie
geplaatst zijn en automatisch met elk
acht renners startrecht hebben in de
twaalf wedstrijden om de wereldbeker, is
als volgt:

Zaterdag 1 juli: Luxemburg-Stad, proloog, 6,5 km
Zondag 2 juli:Luxemburg - Luxemburg, 1e rit, 120 km
Zondag 2 juli: Luxemburg - Luxemburg (ploegentijdrit), 2e rit, 30 km
Maandag 3 juli: Luxemburg - Spa-Francorchamps (circuit), 3e rit, 189 km
Dinsdag 4 juli: Luik - Wasquehal, 4e rit, 203 km
Woensdag 5 juli: verplaatsing naar Dinard
Donderdag 6 juli: Dinard - Rennes (mdiv. tijdrit), 5e rit, 79 km
Vrijdag 7 juli: Rennes - Futuroscope, 6e rit, 259 km
Zaterdag 8 juli: Poitiers - Bordeaux, 7e rit, 258,5 km
Zondag 9 juli: La Bastide d'Armagnac - Pau, 8e rit, 165km
Maandag 10 juli: Pau - Cauterets, 9e rit, 201,5 km
Dinsdag 11 juli: Cauterets-Luchon - Superbagnères, 10e rit, 141 km
Woensdag 12 juli: Luchon - Blagnac, 11e rit, 162km
Donderdag 13 juli: Toulouse - Montpellier, 12e rit, 233,5 km
Vrijdag 14 juli: Montpellier - Marseille, 13e rit, 168km
Zaterdag 15 juli: Marseille - Gap, 14e rit, 233,5 km
Zondag 16 juli: Gap - Ordères-Merlette (mdiv. tijdrit), 15e rit, 42 km
Maandag 17 juli: Rustdag
Dinsdag 18 juli: Gap - Briangon, 16e rit, 174km
Woensdag 19 juli: Briancon - L'Alpe d'Huez, 17e rit, 162km
Donderdag 20 juli: Boug d'Oisans - Villard-de-Lans (Cóte 2.000), 18e rit, 90,5 km
Vrijdag 21 juli:Villard-de-Lans - Aix-les-Bains, 19e rit, 124 km
Zaterdag 22 juli:Aix-les-Bains - L'lsle d'Abeau, 20e rit, 110km
Zondag 23 juli: Versailles - Parijs-Champs-Elysées (mdiv. rijdtit), 21e rit, 27 km

Totaal: 3.180 km

I.Kelly (ler) 1025.33;2. Mottet (Fr) 714,65; 3.
Rooks 649,03; 4.Adrie van der Poel616,17,
5. Gölz (Wdl) 615,65; 6. Bauer (Can) 588,18;
7. Fignon (Fr) 571,76; 8. Fondriest (It) 522,52;
9. Delgado (Sp) 480,35; 10Breukink 469,48;
11.Rolf Sórensen (Den) 444,13; 12. Lejarreta

(Sp) 422.23; 13. Vanderaerden (B) 420,63;
14 Criquielion (B) 419,19; 15. Rominger (Zw)
411,03; 16. Hampsten (VS) 409,88; 17. Bug-
no (It) 377,24; 18 Cubino (Sp) 342,66; 19.
Sergeant (B) 334,12; 20. Hermans 329,02;
21 Phil Anderson (Aus) 314,73; 22. Planc-
kaert (B) 312,36; 23. Millar (Eng) 302,67; 24.
Pieters 301,19; 25. Pino (Sp) 296,45; 26.
Herrera (Col) 287,70; 27. Pensee (Fr) 282,87;
28 Argentin (It) 267,21; 29. Parra (Col)
262.90; 30. Nijdam 260,72; 31. Edwig van
Hooydonck (B) 257,19; 32 Gayant (Fr)
256,64; 33. De Wilde (B) 255,54; 34. Roosen
(B) 251.91; 35. Bontempi (It) 244,95; 36 Lil-
holt (Den) 233,43; 37. Boyer (Fr) 232,96; 38
Acacio daSilva (Port) 231.19; 39 Dernies (B)
230,98; 40 Machler (Zwi) 230.70; 41 Zim-
merman(Zwi) 230,28; 42. Theunisse 227,57;
43. Roche (ler) 223,88;44. Frison (B) 220,83;
45. Van Vliet 220,38; 46. Bernard (Fr)
206,03; 47.Goessens (B) 205,49; 48. Leblanc
(Fr) 204,14; 49. Peiper (Aus) 20,38; 50. Kuum
(Noor) 201.97; 69. Winnen 161,28; 70 Van
Poppel 158,04; 74. Talen 151,54;92. Maas-
sen 127,86; 103. Veldscholten 114,97;
105.Verhoeven 110,71; 109. Lammerts
106,92; 121. Pirard 94,92; 123. Suykerbuyk
92,65; 125. Stevenhaagen 92,07; 178. Lub-
berding 61,78; 180. Wijnands 60,63; 190.
Van der Velde 56,19; 194.Hanegraaf 54,32;
206. Ducrot 50,98; 210. Jagt 50,00; 233.
Cornelisse 43,00; 241. Jac van der Poel
40,60; 269. Schalkers 34,89; 278. Lammer-
tink 32,89; 287. Van Orsouw 30,95; 289.
Poels 30,31; 300. Veenstra 29,00; 307. Van
Rijen 28,00; 318. Kleinsman 26,65; 325.
Arntz 25,95; 329. Jakobs 25,32; 335. Solle-
veld 24,79; 336. Bogers 24,66; 341. Knete-
mann 23,98; 346 Le Mond (VSt) 23,00; 347.
Manders 23,00; 356. Siemons 21,92; 360.
Schurer 21,00; Tolhoek 21,00; 371. Nevels
19,96; 379. Daams 18,64; 393. De Rooy
17,52; 407. Rakers 16,00; 421. Dorgelo
15,00; Van den Akker 15,00; 456. Kools
12,00; 496. Harings 9,59; 515. Van Loon
8,00; 528. Habets 7,96; 579. Broers 4,00;
Draaijer 4,00; 607. Beuker 3,00; Nijboer
3,00.

HEERLEN - De klassering op de indi-
viduele wereldranglijst voor profs per
1 februari 1989:

De ploeg Del Tongo van wereldkampioen Fon-
driest heeft dit jaar. bij wijze van uitzondering,
automatisch startrecht in de wereldbekercyclus-
De resterende 32 rennersplaatsen (een WB-
koers heeft maximaal 200 deelnemers) worden
vergeven aan ploegen uit het land waar de koers
plaats heeft, onder voorwaarde, dat zij zich bij de
top-35 van de FICP-lijst moeten bevinden. Ex-we-
reldkampioen Stephen Roche, die met zijn Fagor-
ploeg slechts als 21e staat genoteerd, zou als
consequentie hiervan wel eens heel weinig in niet-
Franse WB-wedstrijden kunnen aantreden

De stand: 1. PDM 2138 punten: 2 Système U
1818 p: 3. Panasonic 1475 p: 4. SuperConfex
1419p; 5. Domex 1419 p: 6 RMO 1336p; 7. Caja
Rural 1172 p; 8. Histor Sigma 1166p: 9 Hitachi
1151 p: 10. Z-Peugeotlllsp; 11 BH 1112p; 12
Carrera 1109p; 13. Helvetia 1101 p: 14. Chateau
d'Ax 1038p: 15. Toshiba 1036p; 16. TVM 1017p;
17 Seven Eleven 1011 p; 18. Ariostea 990 p: 19.

Reynolds 987 p; 20 ADR 920 p; 21. Fagor 856 p;
22 Del Tongo 785 p: 23. Teka 690 p: 24. Gewiss-
Bianchi 648 p: 25 Lotto 606 p: 26. Kelme 584 p;
27. Malvor 506 p: 28 Pepsi Cola 473 p; 29. Jolly
409 p: 30 Seur 389 p: 31 Atala 347 p; 32. Once
303 p: 33 Frank 274 p; 34. Miniflat Isoglass 189p;
35. Selca 176 p; 36. CLA 151 p

Wat betreft de Grote Vrijheidsprijs in Eindhoven:
dit is een ploegentijdrit waarin individueel niet kan
worden gescoord. De winnende ploeg krijgt 18
punten. Vervolgens 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 en
7 punten.

" Grote Vrijheidsprijs, Parijs-Tours en Ronde van
Lombardije: 16 punten voor dewinnaar c.g. beste
ploeg. Daarna 13,12,11,10, 9,8,7,6en 5 punten
voor de nummers 2 tm 10.

" Summer International, Grote Prijs van de Ame-
rikas, San Sebastian - San Sebastian, Kampioen-
schap van Zurich: voor de winnaar (en de beste
ploeg) 14punten Vervolgens: 11,10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 en 3 punten voorde nummers 2 tm 10 (individu-
eel en ploegen).

HEERLEN - Behalve om FICP-punten, wordt er
ook nog op een ander front om punten gestreden.
Die zijn te verdienen in hetkader van deeerste of-
ficiële competitie om de wereldbeker, waarvoor de
drankenfirma Perrier lucratieve geldprijzen be-
schikbaar heeft gesteld. De waardering hiervoor
in de twaalf wereldbekerwedstrijden is als volgt:

" Milaan - San Remo. Ronde van Vlaanderen,
Parijs - Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Amstel
Goldrace: twaalf punten voor de winnaar alsmede
de beste ploeg. Vervolgens 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en
1 punt Vanaf plaats elf is er niets meer te verdie-
nen. Dit geldt zowel individueel als in ploegver-
band.

2 Lede (B.) __M
8 Heverlee (B.) BJWinterthur (Zwi.) BJ|
9 Wachtebeke (B.)

Ruggell (Zwi.) BJGlarus (Zwi.)
10 Zele (B.) __U
11 Vilvoorde-Houtem (B.) __M
13 Mechelen (B.)
14 Vrasene (B.) _m
15 Camaiore (It.) (4) ■16 Assenede Oosteeklo (B.)

Port de Roide (Fr.) ■Sierre (Zwi.)
17 Dentergem (B.) BJ19 Temse (B.) H

Ulvenhout (Ned.) BJ20 Ninove (B.) BJ21 Sint-Denijs (B.) _M
21-23 Cleveland GP (GB) ■23 Trofeo Matteoti (It.) (4) ■
24 Aalst (B.) ■Westrozebeke (B.)

Boxmeer (Ned.)
25 Ronse (B.) ■Villafrance de Ordizia (Sp) i"

Steenwijk (Ned.)
Stiphout (Ned.) ■26 Deinze (B.) H
Peer (B.) H
Acht van Chaam (Ned.) tU
Zaragoza-Sabinanigo (Sp)

27 De Panne (B.) H
Wateringen (Ned.) _U

28 Geraardsbergen (B.) _U
Hamme (B.) tU
Simpelveld (Ned.) _U

28-30 Parijs-Bourges (Fr.) (4) ■29 Dilsen (B.) ■Elsloo (Ned.)
30 Summer-lnternational (GB) 0' m

Bilzen (B.) ■Malderen (B.) B
Copa Chrono Busto Arsizio l" H
Heerhugowaard (Ned.) BJEmbrach (Zwi.) BJMartigny-Mauvoisin (Zwi.) _M

31 Circuit Guecho (Sp.) (4) ■Roosendaal (Ned.) _U
Augustus H

1 Coppa Placci (It.) (4) ■Moorsele (B.) _M
Tiel (Ned.) ■

"1- 6 Ronde van Denemarken (4) H
Ronde van Burgos (Sp ) (4) Mm

2 Bazel (Zwi.) ■
Linne (Ned.) MM

3 Deerlijk (B.) ■St -Truiden (B.) ■Oostvoorne (Ned.) H
Surhuisterveen (Ned.) H

4 St.-Katelijne-Waver _M
Buggenhout (B.) H
Toronto Challenge (Can.) (4) ■
Maarheeze (Ned.) I

5 Mandel-Leie-Schelde (Meulet>-I'
Spalbeek (B.) ■Pijnacker (Ned.) ■6 GP Amériques/Montreal (Can) >
Antwerpen (B.) H
Herselt (B.) ■7 Valkenswaard (Ned.) _M

8 Willebroek (B.) ■Emmen (Ned.) I
8-13 Ronde van België (4) H
9 Maastricht (Ned.) ■10 Helden-Parmingen (Ned.) _M

Ronde van Urnbrie (It.) (4) .11
12 S Sebastian-S. Sebastian (SP'll
12-19 ' GP. Wilhelm Teil (Zwi.) ■
13 Subbida a Urkiola (Sp.) (4) ■

's-Heerenbroek (Ned.) B
14 Coppa Bemocchi (It.) (4) H
14-19 Ronde van Nederland (4) H

Vuelta Galega (Sp.) ■15 Heusden (O-vl.) ■Crit. v.h. Zuidwesten (Fr.) (4) ■16-19 Ronde van ümousin (Fr.) (4) ■
Coppa Aogostoni (It.) I

17 Dentergem (B.) B
18 Drie Valleien Varese (It) (4)

7Jjjt_t
20 Kampioenschap van Zurich 9- H

Malderen (B.) ■GP. Wales (GB) (4) ■GP Cuprosan (Sp.) B
21 Geetbets (B.) ■
21-23 Ruota d'Oro (It.) (4) ■22 Zottegem (B.) ■G.P. van Plouay (Fr.) (4) .
23 Druivenkoers (Overijse) (B )<■ {t■

Veenendaal-Veenendaal (Neo-' ■
24 Erpe-Mere (B.) ■26 Merbes-le-Chateau (Fr.) I

G.P. Llodio (Sp.) ~i I
27 Wereldkamp Chambéry (Fr) I ■
28 Putte-Mechelen (B.) I
29 Merksem (B.) (4) I
29- 3.9 Ronde van Gr -Brittannië (GW ■
September I

1 Roeselare (B.) I
Troleo Masferrer (Sp.) (4) I

2 Leuven (B.) I

' Ronde van Venetië (It.) (4) I
2- 9 Ronde van Catalonië (Sp) (3L ■3 G.P. Eddy Merckx (Brussel) (*' ■

Lausanne (Zwi.) I
4 Wetteren (B.) I
5 Izegem (B.) I
6 Wingene (B.)
7 Melsele (B.)
8 Koolskamp (B.)
9 Trofeo Baracchi (It.) (4)

Elgg (Zwi.)
10 Heule (B.)

Kika Classic (Oost.) (4)
G.P. Fourmies (Fr.) (4)
Chur (Zwi.)
G.P. Naquera (Sp.)
Sion (Zwi.)
Oberwil (Zwi.)

11 Zwevegem (B.)
12 Desselgem (B.)
13 Merelbeke (B.)
14 Moeskroen-Komen (B.)

Chronostafetta (It.) (4) .
15-17 Schwabenbrau-Cup (DDR) (*'
16 Ronde van Latium (It.) (3)

Trophée du Centre (Fr. j ,^i17 Grote Bevrijdingsprijs (Ned)'
Maldegem (B )
G.P. Isbergues (Fr.) (4)

18 Geraardsbergen-Viane (B.)
18-21 Vuelta a la Rioja (Sp.)
19 Vichte (B.)
19-24 Ster de Beloften (Fr.) (4)
20 Parijs-Brussel (3)
21 Stekene (B.)
22 Adinkerke (B.)
23 G.P. Impanis (4) (B.)

Ronde van Romagna (It.) H'
Aalsmeer (Ned.)
Leysin (Zwi.)

24 Aalster (B)
Grote Landenprijs (Fr.) (3)
Rund urn Frankfurt (DBR) C'
Genève (Zwi.)

25 Tienen (B.)
27 Berlare (B.)
27-1 10 Ronde van lerland (4)
28 Lichtervelde (B.)
30 Templeuve (B.)

Ronde van Emilië (4)

Oktober Me£|.)1 Gr. Rivierenprijs-Kerkdnel If""
Baden-Baden (Zwi.) (4)
Metyin (Zwi.) (
Memorial Manuel Galera (W-'

2 Oostrozebeke (B.)
4 Zele (B.)

Coppa Sabatini (It.) (4)
5 Zwevezele (B.)

G.P. San Froilan (Sp )
8 Parijs-Tours (Fr.) (1)

10 Milaan-Turijn (It.) (3)
12 Ronde van Piëmont (It.) w.>
14 Ronde van Lombardije (HM'
17 Slyitingsprijs (Putte-Kapelle"
22 Klimkoers Montjuich (Sp ) (*'

24-29 Sun Tours (Austr.) (4)

" PDM
Ploegleider Gisbers.
John van den Akker, Hans Daams Johannes
Draaijer. Peter Hoonden Frank Kersten, Ger-
rie Knetemann, Mare van Orsouw, Steven
Rooks Hennie Stamsnijder. Gert-Jan Theu-
nisse, John Vos (allen Ned). Early. Kelly (beiden
ler), Alcala (Mexico), Bishop (VS), Dhaenens
(België), Muller (Zwits), Atie Pedersen. Dag-Erik
Pedersen (beiden Noor).

" PERCY-BILTON
Ploegleider Herety
Curran, Downs, Holden, Joughin, Anders, Sefton,
Walsham, Walshaw (allen Gr-Br).

" PMS-FALCON
Ploegleider Lambert
Barnes, Mike Doyle, Jones, Reynolds, Wainw-
right (allen Gr-Brit), Gary Sutton. Shane Sutton
(beiden Austr).

" POLLI
Ploegleider Battaglini
Burns, Riek Flood, John Flood, Hammond, Jame-
son, McFarlane, Miller, Salas. Steward, Trowel
(feilen Austr), Bartalini, Brolini. Chiurato, Conval-
le, Fanelli, Giromondo, Gavazzi, Golinelli. Micha-
lucci. Pellicone (allen It).

" PONY-MALTA
Ploegleider Tenjo
Bohorquez. Cardenas. Carreno. Cadtillo. Chiza-
bas, Gonzales. Infante,Lopes, Lozano, Ortiz, Pa-
tino, Francisco Rodriguez, Fabio Rodriguez
Roncancio, Saavedra. Rafael Tolosa, Ramon To-
losa. Elk. Villazamir (allen Col).

"RALEIGH-BANANA
Ploegleider Sherwen.
Clay. Douce. Harris. Lillywhite, Mann, Rayner,
Timmis, Walker (allen Gr-Br),

"REYNOLDS
Ploegleider Echavarri.
Arroyo, Carrera, Pedro Delgado, Salvador, Gon-
zalo, Julian Gorospe. Ruben Gorospe. Indurain,
Laguia, Lukin, Mauri, Magro (allen Sp), Arnaud.
De las Cuevas, Gomez (Fr). Rondon, Palacios
(beiden Col). Sabbiao (Brazilië).

"RICOH
Ploegleider Versluys
Bar. Colyn. Cossemyns, Elaut, Huyghe, Lapage,
van de Laer, Onclin, Punt, Schoovaerts. Vanden-
branden, Vangheluwe, Vankeirsbulck, Johan de
Vos, De WaeH Wayenberg, Willy Willems (allen
België). Werner Wieme (Ned). Parkin (VS).

" RMO
Ploegleider Vallet.
Bagot. Caritoux, Claveyrolat, Colotti, Esnault,
Jourdan, Laurent. Lino. Mottet, Pineau, Rezze,
Sanders, Vallet (allen Fr), Vermote (Belg),Bölts,
Wüst (beiden WDId). Alex Pedersen, Per Peder-
sen (beiden Deen). Ribeiro (Brazilië).

" SEFB
Ploegleider Paindavaine.
Beelen, De Bic, De Brauwer, Bruyneel. Cerami,
Cooman, Daems, Fruch. Geuens, Govaerts. Van
Leeuwe, Matlhijs, Roose, Trevisiani, Vlassaks
(allen België). John Bogers (Ned), Bonnamour,
Guazzini (beiden Fr), Dakjal (It).

" SELCA
Ploegleider Reverberi
Carli, Conti, Dazzan, Festa. Fontanelli, Gambira-
sio, Moro. Rk), Rocchi. Vannucci (allen It). Cha-
vez (VS). Gavillet (Zwits).

" SEUR
Ploegleider Perez
Blanco Villar, Castellar, Cavallaro, Diaz de Ota-
zu. Manuel Dominguez. Espinosa, Garcia. Joa-
quin Hernandez, Miguel-Angel Martinez, Moreno,
Navarro-Fuster, Navarro, Rojas, Provenck), Ri-
daura, José Rodriguez. Rozas, Unzaga, Urea,
Vos (allen Sp), Barroso (Venezuela), Giovanerti
(«)"

" A.DR.COORS LIGHT
Ploegleider De Cauwer
De Backer. Van Holen, Hoste, Lameire, üboton
Martens, Museeuw, Onnockx, Planckaert, Szos
tek, Vancraeynest. Pol Verschuere, Van Vooren
Fons de Wolf (allen België). Anoyo (Mexico)
Henri Dorgelo. Adri Kools. Michel Zanoli, Jo-
han Lammerts (allen Ned). Kuum. Larsen
Namtvedt (allen Noorwegen), Sturgess (GB), Le
Mond. Bailey. Carter, Gogulski, Grewal. Huber
Paulin, Shapiro, Uravetz (allen VS), Gunthei
(W.Dld), McCormack (ler).

" ALFA LUM
Ploegleider Morozov
Golovatenko, Ivanov. Konitsjev. Logvin, Moe-
ravski, Poelnikov, Sitnov, Sjmil. Soekhoroetsjen-
kov, Oegroemov, Oemaras. Oeslamin, Jarotsjen-
ko. Zdanov, Zinoviev (allen Sovjet Unie)

" ALBA
Ploegleider Menicagli
Baronchelli. Chesini, Colage, Franceschini, Gian
nelli. Grimani Lerici. Massi, Monarca, Montedori
Savim en Sciandn (allen Ita)

" ARIOSTEA
Ploegleider Feretti
Baffi. Cargano. Cenghialta. Cesanni. Elli. Ghiotto
Petito. Pkjatto. Piva, Rabottini, Roscioli, Saligan
Siboni (allen It). Joho (Zwitserland), Rolf Sören-
sen (Denemarken)

" ATALA
Ploegleider Cribton.
Bardelloni, Bruschi, Calcaterra. Cortinovis. Gioia
Gusmeroli Lelli. Mjrtinello. Pierobon, Podenza-
na. Claudio Vandetli. Maunzio Vandelli, Vitali (al-
len It)

" BH
Ploegleider Minguez
Arnbas, Antequera, Canellas. Cubino, Domin-
guez, Echave, Florit. Fuerte. Juzdado. Martin,
Murguialday. Pino. Quevedo, Ruiz. Serrano (al-
len Sp). Bouvatier. Pelier (beiden Fr)

" BOCCACIO
Ploegleider Van den Borre
Adriaenssens, Broek. Deschacht. Desmet. Van
Dijck. Op t Eyndt, Janssens. Delathouwer, De-
meuter, Roelandl, Deroo, Spaenhoven. Spran-
gers. Vandervorst (allen B). Leon Nevels (Ned)

" CAFÉ DE COLOMBIA
Ploegleider Nino
Eduardo Acevedo. Rafael Acevedo, Agudelo,
Alayon, Arias. Beltran, Cabrera, Cadena. Camar-
go, Cardenas. Edgar Corredor. Israël Corredor,
Farfan. Herrera. Leon, Moreno. Martin Ramirez.
Roberto Ramirez, Rincon, Sierra (allen Col), Sci-
rea (It), Jorgen Pedersen. Worre (beiden Deen),
Bernard Richard (Fr).

" CAJA RURAL
Ploegleider Perurena
Arambarn. Arenas, Carballeda. de la Cruz. Da-
voz. Garcia. Garciandia. Lejarreta. Mu|ika. Mur-
ga. Murua. Pedrero. Antonio Sanchez. Salvador
Sanchez (allen Sp). Ludo Peeters (België). Mar-
cel Arntz. Rene Beuker. Dick Dekker. Matthieu
Hermans. Marco van der Hulst. Erwin Nijboer
(allen Ned). Hodge. Stephens(beiden Austr). Ro-
landLeclercq (Fr). Popp Wechselberger (beiden
Oostennjk)

" CARRERA
Ploegleider Boifava
Antonelli Guido Bontempi. Chiapucci. Chiesa.
Ghirotto. Magnago, Pastorelli. Permi. Puttini. Vai-
retti. Votolo Zaïna (allen It). Maechler. Zimmer
mann (beider; Zwits). Bonnet (Fr), Cenn, Pavlic
(beiden Joegosl). Davie (GB). Henn (West-Dld).
Lawrence Roche (lerland), Acacio da Silva (Port)

" CHATEAU DAK
Ploegleider Stanga
Amadio. Badolato. Bottoia, Bugno, Corti, Fidan-
za. Passera, Pozzi. Tebaldi. Vanotti. Volpi. Vona.
Zanatta (allen It). Rominger (Zwits).

" CLAS
Ploegleider Fernandez.
Aguiar, Alonso, Araujo. Cano. Duch. Garcia, Mo-
reno, Marquino, Mauleon, Moreda, Muniz, Ochai-
ta, Oliveira, Ouevedo. Carballido, Sampedro,
Santamaria (allen Sp), Cunha. Amenco Da Silva
(beiden Port).

" DEL TONGO
Ploegleider Bartolozzi.
Amadori, Bergamo, Bielli. Caroli Chioccioli. Ce
sare Cipollini, Mano Cipollini, Fondriest, Gelfi,
Lecchi, Longo, Zanini, Zen (allen It).

" DOMEX-WEINMANN
Ploegleider Godefroot.
Bomans, Brasseur, Dauwe, Dernies. Ferdi Die-
nckx, Mare Dierickx, Goessens, Pauwels. Ro-
beet, Vandevel (allen B). Adrie van der Poel.
Jacques van der Poel. Maarten Ducrot. Ad
Wijnands (allen Ned). Achermann, Breu. Diem,
Küttel. Wegmuller (allen Zwits).

" EUROCAR
Ploegleider Cavallo
Niederberger, Nüssli. Wyder. Ferreti, Kurmann
(allen Zwits), Eustice (VS). Jolidon (Fr), Bono.
Gaggioli. Groppo, Mantegazza, Tafi. Scremin (al-
len It).

" EVER READY
Ploegleider Bennen
Baker, Bayton. Coltman, Anthony Doyle, Tho-
mas, Williams (allen GB). Gien Clarke (Austr).

" EXBUD
Ploegleider Szurkowski.
Krudysz, Kulas, Lesniewski, Mierzejewski, Pol-
kosnik, Serediuk, Szerszynski, Uriga, Wiatr, Zak-
rzewski (allen Polen).

" FAEDA
Ploegleider Masciarelli.
Bitante. Boffo, Brugnami, Ciccini, Cimini, Defßen,
Giuliani, Manenti. Nespoli, Pagnoncelli, Rossi,
Rossignoli (allen It)

" FAGOR
Ploegleider Bazzo
Biondi, Bodin, Boucainville, Chaubet, Forest.
Gourmelon, Guyot, Manfrin, Moreau, Lavenu.
Pantaglou, Regis Simon (allen Fr), Stephen Ro-
che, Kimmage (beiden ler), Schepers (België).
Carlsen (Deen).

" FANINI-PEPSI
Ploegleider Gini.
Di Basco, Botteon. Brugna, Bruscoli, Canzonieri.
Ceci. Franzoni. Galleschi, Paccagnella. Della
Santa, Santamorita, Tomassini (allen It), Tharf
(Fr). Michael Marcussen (Deen).

" FRANK
Ploegleider Thalmann
Bruggmann, Pascal Ducrot. Holenweger, Hürli-
mann, Jarmann, Kalm. Pedretti. Schwarzentru-
ber, Steiger. Steinmann, Stutz (allen Zwits)

" GEWISS-BIANCHI
Ploegleider De üllo.
Argentin, Bombini. Fabnzio Bontempi, Cassani,
Furlan, Leali, Manuzzo. Piccolo. Rosola, Salva-
dor, Tonetti (allen It). Schonenberger (Zwits).
Wahlqvist (Zweden)

" HELIOS
Ploegleider Soliva.
Balaguer, Blanco, Casajus, Guillem, Iglesias.
Uach. Marcial. Martinez de Guerenu, Martinez
Perez, Manruique. Miralles. Moratinos, Onader-
ra Ripoll, Jesus Rodriguez. Saiz. Robleda (allen
Sp)

" HELVETIA-LA SUISSE
Ploegleider Koechli
Bauer (Canada). Demierre. Gianetti. Hafliger,

Februari
5 R. v.d. Middell. Pyreneeën (Fr.) (4)
7 GP van Bessèges (Fr.) (4)
7-12 Ruta del Sol (Sp.) (4)
8 GP U.C.B. (Fr.) (4)
9-12 Ster van Bessèges (Fr.) (4)

14 Nice-Alassio (It.) (4)
15-20 Ronde v.d. Middell. Zee (Fr.) (4)
15-19 Ronde van Venezuela (4)
16 Trofeo Laigueglia (It.) (4)

G.P. Albacete (Sp.) (4)
18 Vuelta al Camp de Morvedre (Sp.) (4)
18-23 Intern, week Sicilië (It.) (4)
19 Trofee Luis Puig (Sp.) (4)

21-26 Ronde van Valencia (Sp.) (4)
22-26 Ronde van Amerika (4)
25 Ronde van Haut-Var (Fr.) (4)

Trofeo Pantalica (It.) (4)
26 G.P. Cannes (Fr.) (4)
27 Ronde van de Etna (It.) (4)

Maart
1 G.P. Wieier Revue (Ned.) (4)

Ronde van Reggio di Calabria (It.) (4)
4 Omloop Het Volk (B.) (3)
5 Kuurne-Brussel-Kuurne (B.) (4)

R. van Limburg (St.-Truiden) (B.) (4)
Lugano (Zwi.) (3)

ê-11 Parijs-Nice (Fr.) (3)
7 Parijs-Nice (Fr.) (3)
7-12 Ronde van Campanië (It.) (4)
8 Ronde van Murcia (Sp.) (4)
9-15 Fayt-le-Franc (Fr.)

11 Tirreno-Adriatico (It.) (3)
12 Elfstedenronde (Brugge) (B.) (4)

Oml. VI. Ardennen (Ichegem) (B.) (4)
15 Brussago (Zwi.)
18 Wanzele (B.)
19 Milaan-Sanremo (It.) (1)

Oml. Waasland (Kemzeke) (B.) (4)
GP Chölet-Mauléon Moulins (Fr.) (4)
Klingnau (Zwi.)

20-24 G.P. Essex (GB)
21 Catalaanse Week (Sp.) (4)
22 Knokke (B.)
23 Omloop Benego (Kalmthout) (B.) (4)
25 Dwars door B. (Waregem) (B.) (4)
25-26 E3-Prijs (Harelbeke) (B.) (4)
26 Intern. Wegcriterium (Fr.) (3)

Br. Pijl (St.-Genesius-Rode) (B.) (4)
27 Hannuit (B.)
28 Parijs-Camembert (Fr.) (4)
28-30 Driedaagse De Panne (B.) (4)

April
1 G.P. Navarro (Sp.)
2 Ronde van Vlaanderen (B.) (1)

G.P. Rennes (Fr.) (4)
Mendrisio (Zwi.)

3- 7 Ronde van Baskenland (Sp.) (3)
5 Gent-Wevelgem (B.) (3)

5- 7 Ronde van Calabria (It.) (4)
6 G.P. Denain (Fr.) (4)
7 G.P. Cerami (Wasmuel) (B.) (4)
9 Parijs-Roubaix (Fr.) (1)

G.P. Primavera (Sp.)
Overtoom G.P. (GB)

12 Waalse Pijl (B.) (3)
12-16 Trofeo Castilla y Leon (Sp.)
14 Omloop Leiedal (Bavikhove) (B.) (4)
16 Luik-Bastenaken-Luik (B.) (1)
18-22 Ronde van Apulië (It.) (4)
19 Scheldeprijs (Schoten) (B.) (4)
20 Oostkamp (B.)
21 Vilvoorde (B.)

Lombard Sint-Hilclimb (VS) (4)
22 Amstel Gold Race (Ned.) (1)

G.P. Golden Gate (VS) (4)
23 Nokere (B.)

Ronde van de Vendée (Fr.) (4)
Pratteln (Zwi.)

24-15.5 Ronde van Spanje (Sp.) (1)
25 G.P. Prato (It.) (4)
26 Gent-Oostakker (B.)

Carson Pass Challenge (VS) (4)
27 Ruddervoorde (B.)

G.P. van' Mort (VS) (4)
28- 1.5 Lancashire Tour (GB)
29 Driezustersteden (Willebroek) (B.) (4)

Milaan-Vignola (It.) (4)
Fribourg (Zwi.)

30 Klimmerstrofee (Fr.) (4)
Ronde v. N.W.-Zwitserland (Zwi.) (4)

Mei. 1 Hoboken (B.)
Chateauroux-Limoges (Fr.) (4)
Rund u.d. Henninger Turm (Brd.) (3)

2 Destelbergen (B.)
Santa Monica (VS) (4)

2- 7 Vierdaagse v. Duinkerke (Fr.) (3)
3 Course Los Angeles (VS) (4)
7 Niel-Gingelom (B.)

GP K. Aargau/Gippingen (Zwi.) (4)
Horton Plaza GP (VS) (4)

8 Arendonk (B.)
Rijsel (Fr.)

9-11 Ronde van Trentino (It.) (4)
9-14 Ronde van Romandië (Zwi.) (3)

11 Knokke-Heist (B.)
12 Laame (B.)
13 British Marathon (GB) (4)

Anderlecht (B.)
Ronde van Toscanië (It.) (4)

14 Ganshoren (B.) (4)
Bordeaux-Parijs (Fr.) (4)
Made (Ned.)
Lincoln GP (GB)

15 Cras-Avermas (B.)
Woerden (Ned.)
Winterthur-Hegi (Zwi.)

16 Lommel/Lutlommel (B.)
17 Binche-Doornik-Binche (B.)

Kampioenschap van Japan (4)
18 Houthalen/Helchteren (B.)
19-21 Ronde van de Oise (Fr) (4)
19-21 Vuelta a Tres Cantos (Sp.)
20 Wouw (Ned.)

Cham-Hagendorn (Zwi.)
21 Pumode/Yvoir (B.)

Bavel (Ned.)
21-11.6 Ronde van Italië (It.) (1)
22 Kasterlee (B.)
23-26 Tour d'Armorique (Fr.) (4)
23-28 Ronde van Aragon (Sp.) (4)
24 Strombeek (B.)
27 Ronde van Midden-Zeeland (Ned.

(Sp.) Boucles Parisiennes (Fr.)
29- 5.6 Dauphiné Libéré (Fr.) (3)
30- 4.6 Ronde van Asturië (Sp.) (4)

Juni
6 Gullegem (B.)
6-11 Ronde van Cantabria (Sp.) (4)
7-11 Ronde van Luxemburg (4)

Ronde van het Zuiden (Fr.) (4)
8 De Haan (B.)
9 Hengelo (Ned.)

10 Wielsbeke (B.)
11 GP Deutsche Weinstraße (DBR.) (4)

Biel-Magglingen (Zwi.)
12 Fribourg (Zwi.)

Memorial Inguanzo (Sp.)
12-18 GP M Libre/Ronde v.d. Aude (Fr.) (2)
13 Belsele St -Niklaas (B.)

Hamilton Race (VS) (4)
14 Ingooigem (B.)
14-18 Subida a Arrate (Sp.) (4)
14-23 Ronde van Zwitserland (Zwi) (1)
16 New Jersey Nat. Bank Race (VS) (4)
17 Wezembeek-Oppem (B.)

G.P. Argigianato (It.) (4)
18 Liedekerke (B.)

Ronde van Philadelphia (VS) (4)
Amsterdam (Ned.)

19 Erembodegem-Terjoden (B.)
20-23 Ronde v.d. Mijnvalleien (Sp.) (4)
21 De Panne (B.)
22 Oostende (B.)
23 Beveren-Leie (B.)

Manx International (GB)
25 Nationale Kampioenschappen (2)
27 Bredene (B.)

G.P. Forbo (Ned.) (4)
28 Waver (B.)

Langenthal (Zwi.)
29 Heusden-Zolder (B.)

Juli
1-23 Ronde van Frankrijk (Fr.) (1)

" SEVEN ELEVEN
Ploegleider Neel.
Hampsten, Heiden. Kielel, Knickmann, McCam-
ley, Norman. Phinney, Pierce, Roll (VS), Bradley
(ler), Dahlberg (N-Zeeland), Lauritzen (Noor),
Stieda, Walton (beiden Canada), Veggerby
(Deen), Yates (Gr-Br), Zadrobilek (Oostenrijk).

" SCHWINN
Ploegleider Farrell
Broznowski, Carmichael, Cravin, Engelman, Ru-
therford. Smith, Tilford (allen VS), Diehl (W.Dld).
Vaarten (Belg).

" TEAM STUTTGART
Ploegleider Kuiper.
Udo Bölts. Eickelbeck, Görgen, Gröne. Holz-
mann. Kajzer, Nepp, Stauff. Wüller (allen W-Dld),
Kees Hopmans,Ralph Moorman (beiden Ned),
Woods (Australië)

" SUPERCONFEX
Ploegleider Raas.
Torn Cordes, Arjan Jagt, Gert Jakobs, Frans
Maassen, Jelle Nijdam, Twan Poels, Gerrit
Solleveld, Patrick Tolhoek, Nico Verhoeven,
Gerrit de Vries (allen Ned). Fuchs (Zwits). Gans-
ler, Gölz (beiden W.Dld), Godimus, Heylen, Ed-
wig van Hooydonck, Gino van Hooydonck. Mat-
theus, Segers, Ludwig Wijnants (allen Belg).

" SYSTEME U
Ploegleider Guimard
Barteau. Décrion, Dubois. Fignon, Dominique
Garde, Jean Claude Garde, Lavainne. Marie,
Masson. Peillon, Rué. Seguy. Pascal Simon,
Wojtinek (allen Fr), Bennington (Gr.Britt). Riis
(Deen).

" TEKA
Ploegleider Gonzalez-Linares.
Aja, Ahedo, Alonso, Renard. Camarillo, Cordoba,
Gonzalez, Gutierrez, Carlos Hernandez, Leaniz-
barrutia, Martinez, Mazon Blanco, Jesus Mon-
toya, Pacheco, Sanchez, Sarrapio, Sierra (allen
Sp), Webster, Elliott (beiden Gr-B), Clère (Fr),
Dietzen. Hilse (beiden W.Dld), Emonds (Belg)

" TOSHIBA
Ploegleider Hézard.
Arnould, Bernard, Bezault. Garnier, Gayant, Jala-
bert, Lance. LeLeu, Mare Madiot. Yvon Madiot,
Philippot, Poisson. Richard. Roux (allen Fr), Kap-
pes. Stumpf (beiden W.Dld). Bincoletto (It).

" TVM
Ploegleider Priem
Phil Anderson (Australië). Patrick 801, Jacques
Hanegraaf. Rob Kleinsman, Jos Lammertink
Daan Luykx, Peter Pieters. Martin Schalkers,
Eddy Schurer, Jan Siemons, Johan van der
Velde. Jan van Wijk (allen Ned), Van den Bran
de, Capiot, De Keulenaer (allen Belg), Eriksen,
Skibby (beiden Deen).

" VERYNET-COLNAGO
Ploegleider Bini.
Arlotti, Bianchini, Dazzani, Finazzi, Rando, Riga-
monti. Spreafico, Tabai, Tosi (allen It).

" LA WILLIAM
Ploegleider De Baeremaeker.
Bogaert. Clarysse, De Coster, Werner Devos.
Giesberts, Pauwels. Van Rooy, Van Steenwinkel.
Tourné, Vandenberghe. Verplancke. Van Vooren
(allen Belg).

" ZAHOR
Ploegleider Moreno
Carrera, Munoz, Loyo, Antonio Martinez, Joseba
Martinez, Juan Tomas Martinez, Moran, Perez,
Portillo. Torres. Trueba, Zapatero (allen Span|e),
Luc Suykerbuyk (Ned). Van Brabant (Belg),
Fancello (Fr).

" Z-PEUGEOT
Ploegleider Legeay
Abadie, Boyer. Brun. Casado, Cornillet. Duclos-
Lasalle. Lemarchand, Louviot, Madouas, Pen-
see, Peyramaure, Jérome Simon (allen*Fr), An-
dersen (Deen), Kvalsvoll, Lurvik (beiden Noor),
McLoughlin. Millar (beiden Gr-Br).

Pascal Richard. Rüttimann. Winterberg (allen
Zwits), Henri Manders. Peter Stevenhaagen.
Gerard Veldscholten (allen Ned), Wilson
(Austr), Baldi (It). Delion, Jean-Claude Leclercq,
Vichot (allen Fr).

" HISTOR-SIGMA
Ploegleider Teirlinck.
Ceci. Frison. Haghedooren, Heynderickx,
D'Hondt. Ilegems. Mertens. Meuwissen, Nevens,
Patry. Wilfried Peeters, Roosen, Mare Seynaeve,
Serge Seynaeve, Van Slycke, De Wilde. Wijnant
(allen Belg), Lilholt, Brian Sörensen (beiden
Deen). Rob Harmeiing. Frank Pirard (beiden
Ned), Chevallier, Gaigne, LeWanc, Virvaleix (Fr)

" HITACHI
Ploegleider De Vlaeminck.
Bafcop. Beirnart. Bock, Bruyère. Criquielion,
Hendrik Devos, Haex, Hendrickx. Van Himst, Ja-
cobs. Lieckens, Lippens, Morjean. Rogiers, Ser-
geant, Soenens. Verbeken, Dirk deWolf, Jan Wij-
nants (allen Belg), Josvan Aert. Stefan Rakers.
Wiebren Veenstra (allen Ned), Triebel (Lux),
Ichikawa (Japan).

" KELME
Ploegleider Carrasco
Balboa. Coll, Dario. Gaston, Guijarro, Ricardo
Martinez, Juan Martinez Oliver. Recio, Villamajo,
(allen Sp). José Hernandez, Omar Hernandez,
Mora. Morales. Fabio Parra. Humberto Parra,
Nelson Rodriguez, Roncancio (allen Col). Kirsi-
poe, Suun, Tammesaloe (Sovj U).

"LOTTO
Ploegleider Vandenbroucke.
Van den Abeele. Arras, Van Calster, De Clercq,
Dirk Dernol, Deneut, Van Eynde, Francken, Van
Itterbeek, Lurquin, Mannaerts. Moreels, Redant.
Roes, Vekemans, Verdonck, Patrick Verschue-
ren. Van de Vijver, Ludwig Willems (allen België).

" MALVOR
Ploegleider Algeri.
Allocchio, Ballenni. Bordonalli, Contini, Faresin.
Fregonese, Gallo, Giuppont, Lieti, Lorenzon.
Loro, Pagnin, Piovani, Pizzol, Rota, Alberto Sa-
ronni, Giuseppe Saronni. Strazzer, Vanzella, Vi-
sentini (allen It). Lang, Piasecki (beiden Polen).

" MANZANA-POSTOBON
Ploegleider Meza.
Acosta, Bernal, Castillo, Arsenio Chaparro, Se-
gundo Chaparro. Carlos Gutierrez, Jaramillo,
Mejia, Moncada. Javier Monloya. Reynel Mon-
toya. Mosquera, Munoz. Olarte, Patarroyo, Var-
gas, Gustavo Wilches, Marco Wilches. Pablo Wil-
ches, Ricardo Wilches (allen Col)

" MAVISA
Ploegleider Huelamo
Angoitia, Cuadrado. Delgado. üsaso. Alejesand-
ro Munoz, Paladn, Rodas, Sune (allen Sp), By-
strup (Deen), Guay, Mas (beiden Fr), Jetner
(Zwits). Kohlverter (Lux).

" MINIFLAT-ISOGLAS
Ploegleider Swerts.
Van Camp, Cottenies, Dexters. Dufrasne. Du-
sausoit, Peter van Impe. Jansegers. Rooms, Ver-
nie. Vindevogel (allen Belg). Alain Strouken
(Ned).

" ONCE-LOOK
Ploegleider Saiz.
Aldanondo, Chozas. Herminio Diaz Zabala, Pe-
dro Diaz Zabala. Santos Hernandez. Jesus Her-
nandez Übeda, Cruz, Pedro Munoz, Prieto, Ruiz-
Cabestany. Villanueva (allen Sp), Franco (VS),
Weltz (Deen). Ovando (Guatemala).

" PANASONIC
Ploegleider Post.
Eric Breukink. Michel Cornelisse, Peter Ha-
rings. Louis de Koning, Anjo van Loon, Henk
Lubberding. Jean-Paul van Poppel. Theo de
Rooy, Harry Rozendal. Corné van Rijen, John
Talen, Teun van Vliet, Peter Winnen (allen
Ned), Van Lancker, Nulens, Vanderaerden,
Wampers (allen Belg), Durst (W.Dld), Freuler,
Marki (beiden Zwits), Peiper (Austr
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Affaire
Theunisse.Rechts één op de duizend Ne-
anders blijkt aanstoot te hebbenponten aan het vermeende do-'n9_ebruik van Gert-Jan Theunis-
.'n de Tour de France van vorig
r* Sponsor PDM heeft direct na. 'our laten uitzoeken welke degelijk schadelijke effecten waren
_r de geldgever. Die vielen alles-
Co mee*
jj^mercieel directeur Jacques
JJ*: ~We hebben de consument
rjaagd hoemen onze betrokken-
® bij de wielersport ervoer; 3,1
'cent zei 'negatief. En toen we
'negatieve uitsplitsten antwoord-

V*.7 percent dat doping het merk
„; !en goede komt. Dat betekent
'eite dat slechts 0,1 percent de
ffi PDM relateerde aan de zaak-
/*unisse. Verbazingwekkend ge-
jTp ■ Overigens heeft de PDM-
J°*9 in 1988een internationale te-
fl^aarde van 12 miljoen aan pu-
Cl,eit gescoord.

Profstages
amateurs

" Het wordt de ploegleiders vanaf
dit jaar wat makkeijker gemaakt te
oordelen over de werkelijke kwali-
teiten van talentrijke amateurs. De
prof- en amateursectie van de UCI
hebben elkaar gevonden in een
stageperiode van amateurrenners
bij de professionals. Voortaan mag
iedere profploeg na het WK op de
weg een paar maanden onderdak
verlenen aan maximaal drie ama-
teurs.

Fondriest
in Krijt
Ur Wereldkampioen Maurizio Fon-
Jest staat nog steedsin het krijt bij
Cj elf Italiaanse ploegmaats van
]? WK in Ronse. Fondriest zou ze

5-000 gulden moeten betalen,

Dopingreglement
"Dit jaarisvoor de wielersport een
nieuw dopingreglement van toe-
passing. Bij de eerste overtreding
krijgt de betrapte renner, naast de
gebruikelijke straffen in geld plaats
en tijd, een voorwaardelijke schor-
sing van drie maanden. De tweede
keer binnen een jaar betekent zes
maanden onvoorwaardelijk (3 + 3).
De derde keer wordt hem een jaar
lang zijn licentie ontnomen.
De medische commissie van de
UCI komt eind juni in Abano Terme,
Italië, bijeen om verder te discus-
siëren over het vraagstuk dopingen
wielersport. Op de agenda prijkt
dan onder meer de vraag of codei-
ne nog op de UCI-lijst moet worden
gehandhaafd. Vorig jaar werden

Bernard:
alleen Tour
" Jean-Francois Bernard, de grote
deceptie van hetFranse wielrennen
in 1988, heeft besloten zich wat de
grote ronden betreft nog uitsluitend
te concentreren op de Tour de
France. Vorig jaar ontpopte Ber-
nard zich als kandidaat-winnaar
van de Giro, hij won de proloog en
twee etappes, maar van het mo-
ment dat hij in een tunnel ten val

Afgehaakt

" Heel wat bekende namen heb-
ben geen proflicentie meer afge-
haald voor het wielerseizoen 1989.
Een aantal werd ploegleider, zoals
Hennie Kuiper, Jean-Luc Vanden-
broucke, Patrick Versluys (de jong-
ste metzn 30 jaar), Rudy Pevena-
ge en Juan Fernandez. Anderen
stopten om gezondheidsredenen:
Rudy Matthijs en zijn eeuwig duren-
de beknelling in de bloedvaten,
Franky van Oyen wegens

Beroemde zonen
" Eens was er Eddy Merckx, die
Pol van Himst bewonderde, én an-
dersom. Nu zijn hun beider zonen
bijna eikaars concurrenten op de
fiets. Axel Merckx heeft weliswaar
pas de leeftijd van een junior. Frank
van Himst is al wat ouder: 23 en be-
gonnen aan een profcarrière. Van
Himst heeft een contract getekend
bij Hitachi. Nóg een bekende zoon
op de fiets, zeker in het Limburgse:
Alain Strouken, nageslacht van een
beroemd wielerfotograaf. De zoon
van Tonny Strouken staat onder
contract bij de Miniflat-lsoglass-
ploeg van Roger Swerts.

* Bob Meeuwissen:«te moet in de koers
1Q plan trekken. Ver-
let het anders
maar."

Foto: JAN-PAUL KUIT.

wiel verheesen 'I

In spoor van Frans Maassen
Bob Meeuwissen: 'Hardheid en zelfvertrouwen in plaats van respect'

broers zijn geboren') de interesse -
voor andere zaken dan alleen het
cyclisme houden, 's Winters speelt
hij zaalvoetbal op hoofdklasseni-
veau. Hij knutselt en tekent, maar
evenzeer is hij een liefhebber van
vogels en natuur. Uitgaan doet hij 'amper en als dat toch wel eens ge-
beurt, bijvoorbeeld een etentje met
zijn vriendin uit Beegden, komt er
zijnerzijds in ieder geval geen pils *

of wijn op tafel.

HAELEN - Begonnen
als trimmer bij deKlei-
trappers in Haelen is
Bob Meeuwissen hard

op weg dekloof naar het prof-
peloton dicht te rijden. Met
name in het vorige seizoen
('mijn vierde als amateur')
deed de 22-jarige dorpsge-
noot van Frans Maassen flink
van zich spreken. Liefst ze-
ven keer gaf hij op de Lim-
burgse en Belgische wegen
de concurrentie het nakijken.
En vooral de manier waaróp
dit gebeurde maakte indruk.
Bob Meeuwissen had zelfver-
trouwen gekregen!

„Het feit, dat ik met ingang van dit
jaarvoor het eerst tot een gastren-
nersvereniging behoor (Impac-Tijs
Tapijtshow, red.) is in ieder geval
goed voor mijn verdere ontwikke-
ling. Nog meer dan voorheen krijg
ik grotere wedstrijden op het pro-
gramma. In het verleden was ik met
clubteams al regelmatig in dit soort
werk van de partij. Uitbreiding kan
nooit kwaad."

ren alvorens zijn wens om als prof
te kunnen koersen in vervulling
gaat. Bovendien, eenmaal daar te-
rechtgekomen begint de selectie
gewoon opnieuw.

De beklimming was een lijdensweg.
„Opeens dacht ik aan Frans Maas-
sen en zijn gewonnen rode trui in
het sprintklassement van de Tour
de France. 'Wat zal hij in zware
profkoersen niet allemaal meema-
ken' flitste het door mijn hoofd. Op-
geven kwam niettemin geen mo-
ment in mij op. Ik besefte hoe be-
langrijk het was om door te gaan tot
het bittere einde. Hoe word je an-
ders renner? ledere grote koers be-
tekent afzien."

etappe. „Een verschrikkelijk lastige
rit met veel klimwerk. De ploeglei-
ding had mij meegenomen omdat
men verwachtte, dat ik op bergach-
tig terrein wonderen zou verrichten.
Ik was een van de eersten, die uit
de wielen ging."

„Het begon", zegt hij, „reeds bij de
presentatie van de deelnemende
ploegen. 'Jij hebt Atheneum achter
derug, vertel jij in het Duits het pu-
bliek maar eens wie wij eigenlijk
zijn', maakte men mij duidelijk.
Geen probleem hoor. Ik kan mijn
woordje doen en bij de voetbalclub
Haelen was ik destijds ook al aan-
voerder. Zon rol ligt mij blijkbaar."

In de vijftien man sterke Impacfor-
matie moet hij de rol van wegkapi-
tein vervullen. Een schakel tussen
ploegleiding en andere renners.
Provinciegenoot Gino Jansen
wordt als kopman 'uitgespeeld. Pe-
ter Dahmen uit Reuver is de derde
Limburger in het team. Vorig jaar,
toen Meeuwissen als gastrenner
meemocht naar de Regio-Tour, die
vanuit Freiburg gedurende een
week door de Duitse, Franse en
Zwitserse grensstreek trok, kon hij
al proefdraaien voor zijn huidige
taak.

Vooral degenen, die tot een van de
grote vaderlandse gastrennersver-
enigingen behoorden, met andere
woorden de merkenteams van het
amateurpeloton, stonden bij hem in
hoog aanzien. „Ik hoefde", zegt hij,
„slechts iemand te zien in een trui
van de ploeg Jo van Aarle of ik
dacht al: 'Daar heb je weer zon
kanjer. Respect voor een medes-
trijder is prima, werd mij naderhand
duidelijk. In de koers gelden niette-
min andere wetten. Je moet jeplan
trekken."

„Ik voelde in een eerder stadium
ook at, dat ik progressie doormaak-
te", vertelt hij, „maar ik miste toch
nog hardheid. Met ontzag keek ik
naar renners, die als amateur reeds
een bepaalde reputatie veroverd
hadden."

■„In Belgische etappekoersen zoals
Ronde van Luik en Triptique Arden-
nais, alsmede in van stad-tot-stad-
wedstrijden in eigen land had ik
eveneens ervaring opgedaan,
maar ik geloof, dat mijn optreden in
de Regio-Tour er voor een héél be-
langrijk deel heeft toe bijgedragen,
dat ik op het einde van het seizoen
nog een handvol wedstrijden kon
winnen."

Hij reed de Regio-Tour uit. Temid-
den van ijzersterke formaties uit on-
der andere Sovjet Unie en Frank-
rijk, met respectievelijk de gere-
nommeerde Ekimov en de toenma-
lige wereldkampioen Vivien in de
gelederen, had hij veel geleerd. De
eindklassering deed er verder wei-
nig toe.

Bob Meeuwissen, de nuchterheid '■zelve. Een type als ... Frans Maas- J
sen. Om nadrukkelijk in zijn verdere "
wielerloopbaan te volgen.

„Stilzitten kan ik niet", zegt hij. „Ik
ben 's morgens vroeg uit de veren.
Na mijn halve dagtaak als produc-
tiemedewerker in een meubelfa-
briek, besteed ik de middaguren
grotendeels aan training of verzor-
ging van materiaal. Ook hou ik de li-
chamelijke conditie nauwlettend in
de gaten, zoals gewicht, polsslag
en bloeddruk. Ik ga op tijd naar de
masseur en ik hou via plakboeken
alles bij wat tot mijn wielerbedrijvig-
heid behoort. In één oogopslagkan
ik bijvoorbeeld zien, dat ik vorig jaar
vierenzestig wedstrijden heb gere-
den. Resultaat en welk soort koers
het was staat er allemaal bij."
Wielrennen is meer dan alleen op
de pedalen trappen. Het is óók een
kwestie van beleving. .Anderzijds
echter niet overdrijven", aldus Bob
Meeuwissen. „Verzorging en advie-
zen zijn prachtig. Vitamines ook,
maar het moet niet te gek worden, j
Ik ben nog amateur. Wanneer ik nü ""al zou leven als een prof, wat moet '.
ik dan straks doen als ik werkelijk ;
beroepsrenner ben?"

In zijn aanloop naar een profcarriè-
re blijft Bob Meeuwissen ('geboren
in Nijmegen, maar als eenjarig jon-
getje al met ouders en zus naar
Haeien verhuisd waar ook mijn drie

Bob Meeuwissen beseft, dat hij on-
danks alle reeds behaalde winst
nog het een en ander moet preste-

Overigens, zijn PR-bezigheid in de
Regio-Tour, gevolgd door het inlei-
dend criterium, was stukken beter
dan het optreden in de openings-

Math Linkens hervormer amateurwielrennen

door het Uniebestuur, waarvan Pie-
ter Zevenbergen de nieuwe voorzit-
ter wordt, afgehandeld. Het zal niet
meer mogelijk zijn, dat belangrijke
besluiten met betrekking tot de
amateurs en profs door vertegen-
woordigers van fietscrossers en
toerfietsers beïnvloed worden. An-
dersom is dat natuurlijk ook het ge-
val," verduidelijkt de vertegenwoor-
digervan de amateursectie.

Be had me meteen te pakken. Van
het een komt het ander. Ik kwam al
snel in het bestuur van De Berg-
klimmers terecht. In 1981 werd ik
voorzitter. Ik maakte toen ook al
deel uit van het Limburgse districts-
bestuur. Nadien werd ik voorzitter
van de belangenvereniging van ge-
sponsorde clubs. En in 1987 werd
ik gekozen In de sportcommissie
van de KNWU. Sinds kort zit ik in
het sectiebestuur amateurwielren-
nen." vat Math Linkens zijn 'wieier-
carrière' samen.

Twee jaar geleden werd daardoor
een hele omwenteling in de ama-
teurwielersport gerealiseerd. We
startten met de zogenaamde top-
competitie voor de beste amateurs,
nationale selectie, militaire ploeg,
sponsorteams en een aantal gese-
lecteerde clubs. Daarnaast kregen
we de promotiecompetitie voor
clubs en open wedstrijdenreeks. In
de uitwerking daarvan was een be-
langrijke taak voor me weggelegd.
Vooral wat de reglementering be-
treft. ledereen is positief over deze
nieuwe aanpak." " Math Linkens, Limburgse vertegenwoordiger in sectie amateurwielrennen KNWU.

Foto: WIDDERSHOVEN

Math Linkens weet nog niet precies
welke taak in de nieuwe constructie
voor hem is weggelegd. „De taak-
verdeling wordt volgende week
dinsdag ingevuld. Ik kan een be-
stuurlijke of een sporttechnische
functie krijgen. Welke, maakt me
niets uit. Eén ding is zeker: er is nog
veel werk aan de winkel. Behalve
de amateurs, zijn wij ook verant-
woordelijk voor de categoriën junio-
ren, nieuwelingen, liefhebbers, ve-
teranen, dames en jeugd."

jeA-, B- en C-amateurs hebt. Daar
willen wij ook naar toe. Bij de lief-
hebbersrijden nu renners, die goe-
de amateurs kunnen zijn. Het is de
bedoeling om de liefhebberscate-
gorie af te schaffen. Een vraagstuk
waarover de amateursectie zich in
de nabije toekomst zal buigen."

De stille werker
MAASTRICHT - Zoals

in alle sporttakken
spelen bestuurders
ook in het cyclisme

v n belangrijke rol. Leiders
9er bonden ziin meestal nietHefd, vooral bij de beoefe-
vo[eni die hun 'bazen' in na-
rr,'? ln9 van Ruud Gullit ge-
dftr halve als bobo's afschil-
de i"" Math Linkens is deen~
dl Limburgse vertegenwoor-
W_i?r 'n de sectie amateur-
U6'rennen van de Koninklij-
(kM.ederlandse Wielren Bond
tfjJJWU). De 50-jarige Maas-cntenaar wordt echter niet
b een bobo gekwalificeerd.
t^9r'jpelijk, want de voorzit-van wielerclub Bergklim-
Ur rs. uit Stem is geen
w atiesmaker, wél een stille

achter de schermen.«aen om Math Linkens teketteren.

tegoriën gekregen. Als de aanvoer
daar stopt, krijg je straks ook pro-
blemen bij de hogere categoriën.
Wij zijn niet de enige grote sport-
bond, die met dat probleem zit op-
gescheept. De jeugd kiest steeds
meer voor andere sporttakken. j
Keuze genoeg. Om die terugloop
op te vangen, heeft de KNWU een
nieuw jeudplan gemaakt. De jeugd .
moet alle prioriteit krijgen, want de ;
jongerenners vormen de basis van j
het hele wielrennen."

d 6 Llnkens is sinds 1974 actief in
r 6ct7elersport. „Ik was destijds di-
Mün k

van een machinefabriek.
de

n bedrijf werd sponsor van WCbergklimmers. De wielermicro-

In bondskringen wordt Math Lin-
kens op handen gedragen. De be-
scheidenLimburger iè vrijwel dage-
lijks - pro deo - in de weer voor de
KNWU. „Van huis uit ben ik een be-
stuurder. Sinds ik WAO'er ben, zet
ik me met hart en ziel in voor de
wielersport. Een fijne hobby. Na-
tuurlijk zijn er leukere taken dan het
uitzetten van beleidslijnen, maar ik
doe dit werk ontzettend graag. Bo-
vendien krijg ik er iets voor terug. Ik
kan van nabij een aantal mooie
wedstrijden volgen. Bovendien, als
ik terugkijk is het resultaat van mijn
werk meetbaar. De nieuwe compe-
titie-opzet bijvoorbeeld. Ik heb
daaraan meegewerkt. Het district
Limburg heeft de voorzet gegeven.

Op zoek naar vernieuwingen gaf de
KNWU in december vorig jaareen
extra dimensie aan de hervormin-
gen van de vaderlandse wieler-
sport. „Tijdens de algemene verga-
dering werd een einde gemaakt
aan de oude structuur. Het bonds-
bestuur werd in vier secties opge-
splitst: profs, amateurs, toerfietsers
en fietscrossers. Elke sectie heeft
een zelfstandig bestuur. Alle leden
van de betreffende secties maken
ook deel uit van de nieuwe Unie-
raad. Een prima constructie. In het
verleden, toen iedereen onder het
hoofdbestuur opereerde, lagen de
belangen te ver uiteen. Vanaf nu
worden alleen de algemene zaken

Van oudsher is de afdeling ama-
teurwielrennen de grootste poot
van de Koninklijke Nederlandse
Wielren Unie. Vorig jaar telde de
bond in totaal 6137 licentiehouders,
waarvan 1463 amateurs, 81 profs,
146 dames, 615 junioren, 464 nieu-
welingen, 561 jeugdrenners en

1420 liefhebbers. De actuele cij-
fers: totaal 6063 licentiehouders,
waarvan 1484 amateurs, 79 profs,
149 dames, 566 junioren, 421 nieu-
welingen, 536 jeugdrenners en
1447 liefhebbers. Veteranen, toer-
fietsers, ploegleiders etcetera zijn
niet in dit staatje opgenomen.
Math Linkens: „De liefhebberscate-
gorie is de snelst groeiende, met
het gevolg dat er bij de amateurs
vrijwel niets meer bijkomt. Dat zit
dus niet goed. Wij overwegen dan
ook een nieuwe categorie-indeling,
vergelijkbaar met West-Duitsland
en een aantal andere landen, waar

Zoals bij andere grote sportbonden
loopt ook het aantal licentiehouders
bij de KNWU terug. „In vergelijking
met vijftien jaar geleden heeft ons
land nu vijfentwintig tot dertig pro-
cent minder wielrenners. De groot-
ste klappen hebben de jongste ca- bennie ceulen

Wielerspecial
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HEERLEN - De Limburgse wielerkalender 1989 is als volgt:L=liefhebbers; V=veteranen; D=dames; N=nieuwelingen;J=junioren; A=amateurs; P=profs.

12 maart Gulpen clubkampioenschappen LV-D-JD-N.J.A.; 19 maart
Neerbeek N-J-A; 26 maart Broeksittard LV-A; 27 maart Stem LV-N-J-
A; 8 april Hel van Mergelland (Eijsden) D-N-J-A. Voorwedstrijd N; 9
april Wolder N-J-A; 22 april Amstel Gold Race afwachtingscriterium in
Meerssen voor amateurs (interclub); 23 april Schweiberg L V-N-J-A; 30
april Berg en Terblijt D-N-J-A; 4 mei Obbicht Bedevaartsronde voor
alle categorieën, uitgezonderd P; 7 mei Nijswiller L/V-N-J-A; 15 mei Ge-
leen provinciale kampioenschappen LV-JD-D-N-J-A; 21 mei Heer L/V-
D-N-J-A evt. jeugd; 26 mei Reuver aankomst Olympia's Ronde. Voor-
wedstrijd A; 28 mei Geleen aankomst Olympia's Ronde; 28 mei Well
L V-D-N-J-A; 3 juniStem Omloop van deMaasvallei N-J; 4 juniRonde
van Limburg. A. Voorwedstrijden LVen jeugd; 5 juni Stem A; 17 juni
Heerlen (Sittarderweg) J-A; 18 juni St.-Geertruid D-N-J-A; 1 juli Gen-
nep L/V-J-A; 2 juli Sweikhuizen L'V-N-J-A; 8 juli Heythuysen N-J-A; 9
juliSchinveld N-J-A; 16 juliHeerlen (Eikenderveld) N-J-A; 19 juliSeve-
num J-A; 22 juli Neer J-A; 23 juli Siebengewald Omloop van Noord-
Limburg J-A; 28 juliSimpelveld J-P; 30 juli Nuth L V-N-J-A; 2augustus
Linne L/V-J-A-P; 3 augustus Helden P; 4 augustus Bocholtz Drieian-
denomloopA. Voorwedstrijden L/V-J; 6 augustus Brunssum LV-N-J-A;
9 augustus Maastricht A-P; 11-12-13 augustus Omloop van de Mijn-
streek A. Voor-wedstrijden 13 augustus D-J-A; 19 augustus Gulpen
aankomst slotetappe Ronde van Nederland P; 20 augustus Klimmen
L V-N-J-A; 26 augustus Weiten A; 26 augustus Amstenrade L V; 3
september Ulestraten L/V-N-J-A; 10 september Maastricht Grote Prijs
Toine Gense N-J-A; 17september Wessem J-A; 1 oktober Stem (slui-
tingkoers) L/V-N-J-A.

kwam en zijn schouder blesseerde,
ging het dusdanig bergafwaarts
met hem, dat hij zelfs moest opge-
ven in de Tour. 'Alleen de Tour' is
ook het parool van de andere sterk-
ste Fransen, Fignon en Mottet.

o.a. Kelly, Van Slycke, Cocquyt en
Planckaert wegens codeine-ge-
bruik bestraft.

Toen Fondriest de wereldtitel in de
schoot viel, had de jonge Italiaan
verwacht, dat Alfa Lum wel met de
premie over de brug zou komen.
Maar daar was uitgelekt, dat de
nieuwe wereldkampioen in 1989
voor een andere sponsor, Del Ton-
go, zou rijden, weigerde men het
categorisch voor Fondriest op te
nemen.

maar hij vindt dat zijn voormalige
sponsor Alfa Lum daarvoor moet
opdraaien.

'Gewoon' afgestapt: Francis Cas-
taing, de Tsjechen Marko Jurco en
Jiri Skoda, Francesco Moser, Die-
trich Thurau, Stefan Mutter, Daniel
Gisiger.Vicente Belda, Charly Bé-
rard, Antonio Saronni, Mario Bec-
cia, Félipe Yanez, Ronan Onghe-
nae, Noël Dejonckheere, Rob Ra-
senberg en Jean Habets.

hartklachten, Jean-René Bernau-
deau met een kapotte knie, Bert
Oosterbosch die moegestreden is
na zoveel lichamelijk ongemak,
Heinz Imboden, chronisch tobber
met zijn bloed. De Belg Geert Van-
dewallekwam in 1988zelfs te over-
lijden.

Broederparen
" Adrie en Jac van der Poel rijden
dit jaarvoor het eerst samen in de-
zelfde ploeg, Mare en Yvon Madiot
deden dat al. Regis, Jérome en
Pascal Simon doen het opnieuw
voor drieverschillende bazen. Maar
er hebben zich nieuwe broederpa-
ren aangemeld: in Italië rijdt er dit
jaar bij Gewiss nóg een Bontempi:
Fabrizio, de broer van Guido, die
Carrera is trouw gebleven. Een ook'bij Carrera: Lawrence Roche, de
jongere broer van Stephen, die on-
danks alles zijn contract bij Fagor
uitdient.
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tussen de wielen



Donderdag 23 februari 1989 " 22Limburgs Dagblad

Hül WIE GEEFT JONGE ONTWERPERS EEN KANS?
■-ttttTTTiT fi meer dan mo-

H §S!H| Haal de bouwplaat. Ontwerp en win je eigen Lundia-kamer!
f li)iil I ïoB *o*r^*wr*"i

bi_i_^________HH^l^^^^^HHA^É_M_l W^^^^^^ fl>; : " ;'"' *XV _K*Xr_lll HNr*l*iM B_L*_B K2_L_________K_l___l____l_________L

fll^^ r~: WÊ_Wtt_WmWS-i$ K'SvtM B-:.. """ -^^-^n| 9HDIèMHIÉdMgiHM|MiK«
Een geheel ander renovatiesys- B_______ B H^v■BffittMÉ vüB "~-~f _^__H____B_B_B ______l
teem dan bij deuren Het oude ï__m *Ö_Ü J________.^_B^_____ M^^^SEEB «sssss^. """' ■ _________^B^__________l .flfront (kastdeurtjes. werkbladen ____, \ *""""\^^,^(| iHlillli -B-FlTy'Wfra^-WtPPHfJBWfI'TJIJTyJwenz) wordt verwijderd Volgens uw Hl . j_fe^_M?yBlE^ f.——>^jl>l H fl ! fflEÉhlli^lß V_M *QVi lili_\tlKM ?Pji [«jfjfclMf.llj*KJMjiflll
keuze maken wi| de nieuwe delen Hft |3 I f?: -^^s BJ ' US SnpPfllßVP BHH HBVM| Hm^999SwP 8898op maat. Het voordelige alternatief H^^^BJ -C.^T^Smß H? -~ M^^-^B_mi^^ -Il '\.:V :*^^^^^"w _B.flsTiijÉßlrSTi ItIêIIiIBBvMtIBb^BIIIIBBT/êTtl _B JTSJB'IiTSTSfc^Bvooreen nieuwe B* j9■ ' .. ! "- Ww||Pßß |fll^___^__M_ft_<.^ ? i^s^*' " fl HHBrBHJIfIHMHN-B

a.ui.!,n.!.i.!i.ii!,.ijj,!.',;."■ ■~,:, _§ -"—" : 1 Mfcmffl Sfö&d IÉSÊ EIFUIBB B I_S_UïMm___S_M_B_B-3E-S_-_______________i ilMr ' liwJ- JK.^lisH 82 W' ~^~'~'"---*^-V.. ___rS]f^iT«Uïi¥H?sfï__«r?Klßi[^
Van Wel b.v. if _é "" 1 ____kß*" B*— l IL. 1___M__mMAM___)l|W___-y| "^^^^^W m9^ MM i " i "' ___i ___r^*^___r_iT_T*TC^__r_T«._lTr-.T_y___-.«»\f’.. 1_Tw«T___.___■_!__ «. .\Y.aY». 1 1Hoekerweg 4 kmt__ »V Jr i T:> ..,. {V Vos» lü l__J_____U-~i__l ______________________ _____U£___ J__-ï_________^__L__a__6
Bunde 043-647833 R| »\ '" *-^_-J_r H■ m, ' 'f f' ' '■_. ,11 I i.iwSj ■l m .mmmmmmmm- —^^H - _J , V^V -'"SSZ PKZ "SST^IB) ■__________________________*_________■ **■ m______ ÊJF' s^w - * - J^"<*w. *'IH mÜj.*]iilil-(.l_lil"

HV -t^JWü—<wbh^-_i 1i " K^______. MHslL_____-l ijl| JVfj 1MBHifij ,t_imilsEtKWïKmH

B_____Pr sw*s|W(«______m____: V. . H^ii>y«||y|iii||!^||AsL^|y|Hl^liil1 __K^laFÏTn^'/^._k.! i4»ïfAlHSSy :yy _B____b_________^______b_______M______H_____fl

I

.J_ill 11(1Xl J Akerstraat 12, Tel. 045-719706. LU NUIA HLERLC N Di. t/m vrij. 9.30-18 uur, do. 9.30-17.30 en 18.30-21 uur, za. 9-17 uur. _^

_________________B ~w tI HB_____B
I #______» I

VUUI\J_Cd
van

Lx>rrirort.
_. _7^^_i i?**^ É^** V""*

I ____! lü ____ ____________ i_l *> II

Brk J^^ _4H B^ «ff flk. >^ ___________■ _r^^ir__fi ______
_P^ ___■ __r^ aP- ■_■ v' ___■ __^^ -£__B \ \^

___r _______ ___r &£Kim\ war^^^^ \\ »jV _^fl :/M9 amWamaaa——^^ «5 A

---^^sSßSSP^sSejgg ___H__M_________l __S * VI iiimivS-»'*'jp iKbh___________________l i__J \ \ ><»^.

«^_fl_H_R__MMM__l „_____-________________rl2__[ —HÊ****^^^^^^ ~3s&___n__________________________________ . ~ -
w* l____f_^^^^^ 1 u_«___. ■ ____. v__J

■HanagraMnmn-naa-^* '*:_ "1 / fifiï __Jr *? ""- ** T M__ 1 1/ ___, ____9£b____ s^s^_r __K: / _BbF I bS _t 1 _________
■mii uuMa-mm-iW -tOÊmm. .. M BI H' - V ■____ „ „,, __HHi , ■MMpgwÉjj^j i_r yj ’ _—WËÊÊm\m-——nm——mu msi.—: HH ■__-i*Sß_________■

V_________- ' t^__| iiï-fflß_r__---innnïïnntr-Tninirji_BM SSESinl_____________V^_i t-aJ^^^3M K^tt* S^BPü-^-Sml-l _jggwnn||||||^|»|^^g^|^ Hr«i^^ Ww * 1|
% Hgcjs/tfKftrj ___?/ -^B__^l__iiiii_H_S__fetf^______lH____i__^ |w__r *rn« __f H H

____V f __, *___ ■__ ■■ l§ _r^3___B_i________h HV " * mm-m .fl HHH HB| ü J
9 cl ____ivv ' +f -ém mW is Br^^^B §BF^——W B^Té <_t v k#________j^Nsk-_---? jawm ..ySÊi By l^Sli Hif^ffß ______

m
_
m

_
mm_^_^^t^_^_m^_^_m__________________________________\\ s^^^^^^^^^^

I

EÊI PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

De 205 en 309 Comfort zijn auto's die
hun naam eer aan doen.Datkomt doorzuinige,
stille motoren, standaarduitrusting die al heel
compleet is en het interieur dat in één woord
af is. Tel daarbij de vele extra's en u begrijpt
uit het rekenvoorbeeld dat het hier om een
aanbieding gaat die zn weerga niet kent.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor
een proefrit. Het adres van de dichtstbijzijnde
dealervindt u in deGouden Gids.De vraag isnu
alleen, van welke aanbieding gaat u profiteren?
Uw voordeel
205 XL Comfort(3-deurs, 1.1 benzine) 1.500-
-205 GL Comfort (5-deurs, 1.1 benzine) 1.500-
-309 KR Comfort (3-deurs, 1.3 benzine) 2.255-
-309 GR Comfort (5-deurs, 1.3 benzine) 2.255,-
-309 XRD Comfort (3-deurs, 1.9 diesel) 2.415,-
-309 GRD Comfort (5-deurs, 1.9 diesel) 2.41 S-_

Peugeot 205 XE 1.1 18.050r
extra:
vijf-versnellingsbak "
halogeen koplampen
stootstrips
sportieve wielplaten
dagteller
kwartsklok
sigaretteaansteker
armsteun portieren
bergvak linker voorportier
hoofdsteunen vóór
luxe bekleding
Totale waarde extra's 1.9455"
Totaal 19.995?
205 XL Comfort tijdelijk 1$.495?

Peugeot 3Q9KR 13 25390^
inclusief:
in 2 delen neerklapbare achterbank
ruitewisser/sproeier achter
ruitewisser met intervalschakeling
electronische toerenteller
plafond- en middenconsole
regelbare instrumentenbordverlichting
opbergvakken achterpanelen (3-deurs)
sierstrip in de bumpers
sportieve wielplaten
verlichtingbagageruimte
in lendenen stelbare bestuurdersstoel
handgrepen achter
uitklapbare achterzijruiten (3-deurs)
verlichting dashboardkastje
digitaal klokje, extra plafonnier
165/70 SR 13 banden (benzineversie)
achterspoiler (dieselversie)
luxe bekleding _
309 KR Comfort tijdelijk 23.135^

PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBE-
HOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PR'P*



ROTTERDAM - Rob Jacobs heeft,
officieel zijn contract bij FeyenoorJ-;
met een jaar verlengd. De stadion-
club had ruim een maand geleden al j
laten weten met Jacobs verder të-
willen, maar toen de trainer zijn
handtekening onder een nieuwe
verbintenis wilde zetten, kwam hij
tot de ontdekking dat de inhoudvan
zijn contract op enkele plaatsen was
gewijzigd. Belangrijkste verande-
ring betrof de taakomschrijving van
de oefenmeester, op wiens aanblijf
ven een belangrijk deel van de spe-
lersgroep bij directeur Hans Kraay
had gehamerd.

In het nieuwe contract stond niet
duidelijk gesteld dat Rob Jacobs bij
de komst van een technisch direcj
teur de technische leiding in han-
den zou houden. Jacobs eiste even-
wel dat er niet aan zijn bevoegdhe-
den werd getornd en dat hij ook in
het nieuwe seizoen verantwoord_e^lijk blijft voor de samenstelling vaj>
het elftal. Gisteren kwam de leiding"
van de Rotterdamse club opnieuw
bijeen om de wensen van de traine_.
te bespreken. Jacobs: „Alles is r__£voor elkaar. Er is bepaald dat ik de-
opstelling blijf verzorgen, maar daf
ik in overleg zal handelen als er eej*
man van groot kaliber wordt aangeJ
trokken".

Timman: negen
uur denken

voor half punt
LINARES - Jan Timman heeft na in
totaal meer dan negen uur spelenen92 zetten een half punt, zijn eerste
score bij het schaaktoernooi in Li-
nares, overgehouden aan de afge-
broken partij tegen zijn 'Antwerpse
rivaal' Lajos Portisch. De Hongaar
remiseerde ook tegen de Amerikaan i
Boris Gulko, maar hoefde daarvoor j
niet meer achter het bord te ver- '■schijnen. Ook de partij tussen Gul-
ko en de IJslander Hjartarsson
werd zonder verder te spelenremise
gegeven.

Stand na drie ronden: 1. Ivantsjoek 2 (uit 2);
2. Ljubojevic, Joesoepov en Hjartarsson, al- 'len 2; 5. Gulko en Karpov l'/_; 7. Short en 'Portisch I+l afg; 9. Timman en Sokolov '.-(uit 2); 11. Beljavski o.*

Vergoossen was van '81 tot '86 trai-
ner/coach. In 1985 promoveerde
VW naar de eredivisie. Het is de
tweede keer dat Vergoossen in-
springt in De Koel. In het voorjaar
van 1979 werd hij bevorderd tot eer-
ste man, toen Hans Croon werd ont-
slagen. Destijds slaagde Vergoossen
er niet in VVVvoor de hoogsteklas-
se te behouden. Vergoossen, die ko-
mend seizoen in dienst treedt bij
MW, steekt de Venlose club met
graagte de helpende hand toe. „Als
ik het niet doe, moet er iemand van
buitenaf komen. Je moet dan maar
afwachten hoe dat uitpakt. Ik heb
daar mijn twijfels over. Zo iemand
kan zich niet meer inwerken. Had
deze situatie zich in november voor-
gedaan, dan had ik nee gezegd."

Bijna even
goedals vader

VERDAM - BiljartkwaliteitenV'elijk. Tijdens de kwalificatie-
ü ? voor de Grand Prix drieban-n Rotterdam lieten Koen en

zien, dat zij de
Ij 'Jke spelsoort bijna even goed
Jl^beroemde vader beheersen.
j
, Ceulemans won in twee setsJ^ Belg De Greef. Kurt bleef,

n in twee sets, in de plus te-£e Belg Min. Van de 59 spelers
fi°elgië, Nederland, Oostenrijk,
i ndsrepubliek en Frankrijk die£ Sisteren in Rotterdam meld-E Plaatsen zich vier voor het

tornooi. Dat begint morgenJL.a"e Europese toppers en een
pPrijs van bijna 9.000 gulden.

Positie
Het feit dat Vergoossen reeds gete-
kend heeft bij MW, heeft zijn be-
sluit vergemakkelijkt. „Als dat niet
was gebeurd, zou wellicht de indruk
kunnen ontstaan, dat ik de positie
van Leo van Veen heb ondermijnd
en graag eerste man bij VVV zou
willen zijn. Niets is minder waar. Ik
heb me vanaf het begin bewust af-
zijdig gehouden van het eerste elf-
tal".

Op non-actiefgezette trainer verwerkt de emoties

Karlsruher Sc
blij met
berkansing

VENLO-Ten huize van Leo van
Veen, op amper driehonderd me-
ter van stadion De Koel, zijn vie-
rentwintig uur later de eerste
emoties nog niet gezakt. Van
Veen, zonder pardon op non-ac-
tief gezet als trainer van VVV:
„Zoiets heb ik in mijn vijfentwin-
tigjarige carrière als speler en
trainer nog niet meegemaakt. Ik
pieker me sufwat de directe aan-
leidingkan zijn geweest voor het
bestuur dat mij toch steeds voor
honderd procent heeft gerugge-
steund, om plotsklaps tot mijn
heengaan te besluiten."

- Karlsruher SC
&s- ltl hetBundesligaduel met Bo-
jV Mönchengladbach (2-2) een
'bü Ug teruggehaald, dat achter
L eau van de voetbalbond was
(j| °men. In november won
(tj^he het duel met 3-1. Die zege
t 0r*ïgezet in een nederlaag, om-
(l eti speler van Mönchenglad-
(f. geraakt door een voor-
ia en van het veld was gedragen.
tyVühe protesteerde tegen het
Ul' van de voetbalbond en

ni het duel overspelen.

tjJ^otionele en soms harde wed-
tg! ~ het betrof in tegenstelling
t„ n eerder bericht geen ontmoe-
st, °or de Westduitse beker, maartV^fnpetitieduel - werd bij ge-
it, door 35.000 toeschouwers.
\ ?Pzichte van andere duels wa-

Veiligheidsmaatregelen ver-
ty e'd: 300 politiemensen en 250
ttk ®. ordebewakers moesten een
'tiQ n§ van de gebeurtenissen op
!^,V ember voorkomen. Dat lukte.
Hl n suPP°rter werd voor
ij^einigheid gearresteerd. Karls-
V vam een voorsprong van 2-0
1 ■jflermann en Filipovic. Criens:00fJ}'ele -in de laatste minuut-
lip. daarna voor Mön-nSladbach.

De spelersgroep van VVV reageer-
de aanvankelijk verbaasd over het
plotselinge bestuursbesluit om Leo
van Veen op non-actief te stellen.
Maar volgens aanvoerder Frans
Nijssen was er geen andere oplos-
sing mogelijk. „Het klikte niet meer
tussen tachtig-negentig procent van
de spelers en de trainer. Ik vergelijk
het met een bedrijfssituatie, waarin
een nieuwbenoemde chef niet over-
weg kan met het personeel. Dan
kun je toch moeilijk allé werkne-
mers ontslaan. Vandaar dat ik de
schuld heus niet alleen aan het
adres van Leo van Veen richt, in-
dien je überhaupt al van schuld
kunt spreken. Dit is de beste oplos-
sing voor alle partijen," aldusFrans
Nijssen weten.

Verbaasd

Gistermiddag stond Vergoossen
voor de eerste keer voor de spelers-
groep. „Het worden tropenweken
voor de spelers. ledereen dient
scherp bij de les te zijn. Ik doe geen
enkele concessie. ledereen zal naar
het maximale moeten streven. De
groep moet beseffen, dat de tijd
dringt," aldus Vergoossen die MW
over zijn besluit heeft ingeseind.
„MW heeft laten weten, dat het be-
grip heeft voor de situatie in Venlo."

ingegrepen heb. Toen heb ik me
laten ompraten door mensen die
langerbij VWzijn, in dezin van:
'Och Leo, dat is in het begin al-
tijd zo met Reynierse. Die pro-
beert jeuit, dat heeft hij bij ande-
re trainers ook gedaan. Het hield
echter niet op. Hij toonde geen
maximale inzet."

PISA - Het nationale voetbalelftal
van Italië won in Pisa de vriend-
schappelijke interland tegen Dene-
marken met 1-0. Guiseppe Bergomi
van Inter Milaan maakte na 61 mi-
nuten de enige treffer. Het defensie-
ve Denemarken kreeg zijn beste
kans in de 72e minuut, toen oud-
Ajacied Jan Mölby uit een directe
vrije trap doelman Zenga tot het
uiterste dwong. De wedstrijd werd
ontsierd door 44 overtredingen. De
scheidsrechter gaf gele kaarten aan
Mölby en de Italianen Vialli, Franco
Baresi en Maldini.

Real en
Barcelona in
kwartfinales

Dat spelers als Nijssen, Rutten,
Van Berge-Henegouwen en Rey-
nierse een dominante rol spelen
binnen de groep, mocht van Leo
van Veen. „Maar dan wel zelf het
voorbeeld geven in alle opzich-
ten. Dat kan ik helaas niet van
Reynierse zeggen". Ook over
doelman JohnRoox wil Leo van
Veen nog wat kwijt: „Voor de
aanvang van het seizoen'klopte
hij zich op 'de borst en voorspel-
de luidkeels: 'Trainer ik ga min-
stens tien punten voor jepakken.
De praktijk is echter, dat VVV
zes punten door hem verloren
heeft," aldus de 42-jarige oefen-
meester, die pas in de zomer-
maanden naar zijn woning in het
Utrechtse zegt terug te keren.

Leo van Veen:
'Reynierse de

kwade genius'

Italië wint
van Denemarken

gissen. Ik weet heel zeker, dat
lang niet alle spelers achter Rey-
nierse staan. Als hij eens niet op
de training aanwezig was (Rey-
nierse is ook jeugdtrainer van
het B-team) zag je sommige spe-
lers spontaner en enthousiaster
reageren, een dolletje maken. Ze
voelden zich geremd door Rey-
nierse."

Leo van Veenkan slechts gissen.
„Voor mij stond al langer vast,
dat Remy Reynierse niet meer in
mijn ideale formatie paste. Hij is
dekwade genius. Ik heb er alleen
gloeiendespijt van, dat ik niet di-
rect in het begin van het seizoen

Gissen Voor van Veen stond daarom tij-
dens de winterstop vast: „Rey-
nierse gaat eruit zo gauw als alle
spelers fit zijn. Dat heb ik vorige
week woensdag nog tegen mana-
ger Teeuwen gezegd. Wellicht
dat die mededeling binnen de
club de zaak geëscaleerd heeft,
maar nogmaals, ik kan slechts
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Rob Jacobs
tekent contract

FeyenoordSef Vergoossen traint VVV
'Ik kan de club toch niet in de steek laten?' " Sef Vergoossen

leidde gistermiddag
voor het eerst de
training van VVV.
'De spelers moeten
beseffen, dat de tijd
dringt.'

Foto: JAN PAUL KUIT

Voorkeurspositie voor titelverdediger
Oranje

groepshoofd

EK '92

van 1990 in Italië. Net als bij
voorgaande gelegenheiden in
Italië (1980), Frankrijk (1984) en
de Bondsrepubliek (1988) wordt
gespeeld in twee poules van vier.
De beste twee gaan naar de halve
eindstrijd.

MADRID - Real Madrid heeft zier
geplaatst voor de kwartfinales var
het toernooi om de Spaanse voet
balbeker. De komende tegenstan
der van PSV in de Europacup voo:
landskampioenenwon thuis met 5-1
van Sporting Gijon. De eerste wed
strijdwas in 5-5 geëindigd. OokBar
celona schaarde zich bij de laatste
acht. De ploeg van Johan Cruijf
won in eigen huis met 3-2 van twee
deklasser Santander.

Voor Barcelona, dat de eerste wed
strijd met 1-0 gewonnen, scoorder
Carrasco, Valverde en Roberto
Grootste verrassing was de uitscha
keling van Real Sociedad na het ne
men van strafschoppen door twee
deklasserLa Coruna.
Dankzij een benauwde zege op hek-
kesluiter Lens is Olympique Mar
seille alleen op de eerste plaats te-
rechtgekomen in de hoogste Franse
voetbalafdeling. Marseille haald.
door een enigszins gelukkige treffei
van invallerPatrice Eyraud vier mi
nuten voor tijd de drie punten bin
nen.

Manchester United speelt in d.
kwartfinales van het toernooi om dt
FA Cup tegen Nottingham Forest
United won de replay in de vyfde
ronde met 1-0 van Bournemouth
een club uit de tweede divisie.
Spaanse beker, achtste finales (tussen
haakjes resultaat eerste wedstrijd): Rea]
Madrid-Sporting Gijon 5-2 (5-5), Barcelona
Santander 3-2 (1-0), Sociedad-La Coruna 1-1
(0-0) La Coruna w.n.s; Atletico Madrid-Es
panol 3-0 (0-0). Valladolid-Atletico Bilbac
3-1 (1-1), Osasuna-Celta 1-0 (0-1) Celta w.n.s
Franse competitie: Metz-St. Etienne 1-2
Cannes-Strasbourg 4-1, Lens-Marseille 0-1
Paris SG-Lille 1-1, Nantes-Sochaux 0-0
Bordeaux-Nice 2-0, Toulon-Auxerre 1-2, La
val-Montpellier 0-1. Stand aan kop: Mar
seille 28-55, Paris SG 28-53, Auxerre 28-53
Sochaux 28-49, Nantes 28-47, Monaco 28-46
Nice 28-43.

voo HONDA
naar HEHAL

Haefland 15, Brunssum
045-252244

Cooman gewaarschuwd
Pijnlijke nederlaag tegen Alice Brown

Het toernooi duurt van 10 tot 26
juni, een dag langer dan het voor
Nederland zo succesvolle EK in
de Bondsrepubliek. Voor die
verlenging is gekozen om de fi-
nalisten voor de laatste wedstrijd
drie dagen rust te geven. Het
openingsduel is in Stockholm,
de halve finales in Stockholm en
Göteborg, de eindstrijd in Göte-
borg.

(ÜRICH - Het Nederlands voet-. elftal is, mits kwalificatie
y rdt afgedwongen, geplaatst
tj. §roepshoofd voor de eindron-
va Van de Europese titelstrijd

1992 in Zweden. Oranje zal
j^ groep 2 aanvoeren en spelen
**> Göteborg en Norrköping.
-èro^en 's a^s organiserend land
§ Plaatst in groep 1 en speelt inV°ckholm en Malmö. AlduseU de Uefa in Zurich bepaald.

jV*chtOranje, als Europees kam-
j.j°en titelverdediger, zich niet
2w Sen voor het evenement in
& "eden, dan wordt Nederlands
'ar>ritS overgenomen door het
Vq o dat het beste presteert in de
pe°rronden van zowel het Euro-

Se- als het mondiale toernooi

DEN HAAG - Anderhalve
week voordat zij in Boedapest
haar wereldtitel indoor op de
60 meter moet verdedigen,
heeft Nelli Cooman een 'open-
bare waarschuwing' gekregen.
De 24-jarige Rotterdamse, die
afgelopen zaterdag voor de
vijfde achtereenvolgende
maal Europees indoorkam-
pioene werd, verloor gister-
avond in Den Haag tijdens het
internationale atletiekgala van
de Amerikaanse Alice Brown.

Alice Brown, die in Seoel deel uit-
maakte van de Amerikaanse 4xloo
meter ploeg, won in 7,16. Cooman fi-
nishte vijfhonderdste seconde later.
Zij vatte haar verlies vrij luchthartig
op. „Zoiets gebeurt nu eenmaal.
Topsport is keihard", was haar eer-
ste commentaar. De wereldrecord-
houdster (7,00) had echter een goe-
de verklaring voor haar verlies. „Ik
durfde niet voluit te starten omdat
ik sinds zaterdag last heb van een
spiertjein mijn rechter bovenbeen."

Op Liechtenstein na hebben alle
35 bij de Europese voetbalunie
aangesloten landen zich aange-
meld voor het spelen van kwalifi-
catiewedstrijden. Daartoe wor-
den zeven groepen gevormd,
waarvan de winnaars met Zwe-
den het deelnemersveld van het
eindtoernooi vormen. Op 2 fe-
bruari 1990 is de loting in Stock-
holm.

Nalionale finale ijshockey

Smoke Eaters
tegen Turbana ClaudiaKlissen

on2e medewerker

h is hRDAM ~ Rotterdam Turba-
&ter<.* teSenstander van Smoke
lke .'"de eindstrijd van het natio-
'rtQtterrf ykampi°enSChaP' De
V fin-1 mmers Plaatsten zich voor
-Jd* door een overwinning van
'bhr '1; 1-1) °P AgP° Trappers

's f>i g* Daarmee krijgt de Geleen-
Vest

eg niet de tegenstander die de
Vst spelers zich hadden ge-

SVe K- .katers start de eindstrijd,

die over vijf duels gaat, met een uit-
wedstrijd. Morgen staat om 20.00
uur in Rotterdam de eerste ontmoe-
ting op het programma. De finaleka-
lender luidt verder: zondag 26 fe-
bruari (18.00 uur) Smoke Eaters-
Turbana; woensdag 1 maart (20.00
uur) Turbana-Smoke Eaters; zater-
dag 4 maart (20.00 uur) Smoke
Eaters-Turbana; zondag 5 maart
(17.00 uur) Turbana-Smoke Eaters.
Het team dat het eerst drie overwin-
ning op zijn naam heeft, is kam-
pioen van Nederland.

In de Hongaarse hoofdstad zal Coo-
man Alice Brown overigens niet te-
genkomen. De Amerikaanse keert
terug naar haar vaderland, waar zij
komend weekeinde deelneemt aan
internationale wedstrijden. Claudia
Elissen weerde zich prima in het
sprintgeweld van de coryfeeën. De
Maastrichtse bereikte de finale van
de 60 meter via een derde plaats in
haar serie met een tijd van 7,43. Ali-
ce Brown (7,19) en Edine van Heezik
(7,40) gingen haar voor. In de finale
eindigde Claudia Elissen als vijfde

" De Maastrichtse Claudia Elissen (links) meet zich met de groten. Alice Brown wint de serie
Edine van Heezik (rechts) wordt tweede, Claudia Elissen derde.

in 7,47. Uitslag: 1. Brown 7,16; 2.
Cooman 7,21; 3. Sarvari 7,33; 4. Van
Heezik 7,40; 5. Elissen 7,47; 6. Ver-
bruggen 7,69.

Wat de toeschouwers in Den Haag
kregen voorgeschoteld, was een ma-
ger programma, waarin Sergej
Boebka en Galina Tjsistjakovavoor
de internationaal beste prestaties
zorgde. Boebka, de wereldrecord-

houder polsstokhoogspringen in-
door (6,03 m) en in de open lucht
(6,06 m), was voor bijna 15.000 gul-
den naar Den Haag gehaald.

De Rus kwam op f>,<_U meter in de
wedstrijd. Hij haalde die hoogte in
zijn tweede poging. Ook voor de
5,80 meter had hij twee sprongen
nodig. Zij laauic concurrent, de

Pool Chamara, viel op 5,85 meter,
die Boebka niet sprong, af. De Rus
liet daarna 6,04 meter opleggen. Het
was meer een gebaar naar de organi-
satoren dan een serieuze aanval op
het wereldrecord. Boebka's landge-
note Tsjistjakova, die afgelopen
weekeinde Europees kampioene
verspringen werd met 6,98 meter,
passeerde nu wel de zeven meter:
7,03 m.

. Van onze medewerker HENK HAFMANSNLO - SefVergoossen heeft het aanbod van het VVV-"ur om tot het einde van het seizoen de werkzaamhe-van de op non-actief gezette Leo van Veen over te ne-■ aanvaard. Vergoossen staat voor de zware taak de
id°S

K
Club te behouden voor de eredivisie, maar zegt|.ue beslissing niet moeilijk is geweest. „Noem hetvoorPart liefde voor de club. Ik heb immers tien jaarbij

ih f
gewerkt- Dat is een stuk van mijn leven. Ik kan detoch niet in de steek laten?"

L ümburgs dagblad sport
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Koningin WilhelminaFonds I voor dekankerbestrijding.
Daar kan niemand omheen.

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Telefoon 020-6640991,
Giro: 26.000, Bank 70.70.70.007.
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In dezevijfde week van deSuperkabouteraktie spelen de öw/f (toac/^-P^T^
Kabouter met lamp, Siberischekabouter, Watermeisje en __________

Tuinmeisje de hoofdrol. SuperPizza
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_\rmw
j
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Super Hazelnoot, * _, en
kokos, pinda of 119 Er is n Super dichterbij dan u denkt. Bel voor informatie 03403 93503/93505 Spruitjes |Qy
tafelkoeken, pak l_ Aanbiedingen zijn geldigt/m 25-2-1989of zolang devoorraad strekt. per kilo Is
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KIJK EERST
I RUITEWISSERBLADEN MOTORCRAFT ACCU
Houden uw ruiten Krachtig, betrouwbaar en duurzaam,
bij elke neerslag Escort, Taunus Gratis montage

"p- 1950®«3.„0795
per stuk !____.» '~;g55VX(54312). _f _f %

ACHTERDEMPER RADIATEUR KAPOT?
Perfect passend. Alleen de prijs knalt. Monteer een fabrieksnieuwe.

_^S_^VFiesta I*°-I*l tot '83 _rmmS" koelt zoals'l hoort- __*gp 799511 22995
verb. stuk) # # # Escort 1.3 CVH AAi # #_^

Originele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staat voor u klaar
Een onverslaanbare combinatie! Staat het onderdeel dat u wenst niet vermeld '■Bel dan op. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uw Ford altijd welkom.

N. /// < Schandelerboord 25, Heerlen, Tel. 045-721152.
O^tv ME---* Openingstijden:

Mm^mv^ maandag t/m vrijdag van 08.15-17.00 uur;
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

*W&_a N^ SCHAESB-FK-ERWEG

Donderdag 23 februari 1989 " 24Limburgs Dagblad



FC Porto uit
bekerstrijd

181 - Torn Cordes heeft
zijn eerste zege bij de
beroepsrenners be-
haald. De 22-jarige neo-
prof uit Wilnis won de
tweede etappe in de
Ronde van Valencia. De
rit voerde van Altea
naar Ibi over 203 kilo-
meter. De renner uit de
ploegvan Jan Raas had
aan de streep ruim twee
minuten voorsprong op
de Sovjetrus Tammeza-
loe en bijna acht minu-

Eerste profzege Torn Cordes

Listige neoprof
ten op het eerste pelo-
ton.

Cordes sprong zeven ki-
lometer na de start weg
en kreeg twee renners
mee: de Spanjaard Ona-
derra en de Sovjetrus

Tammezaloe. De voor-
sprong van het drietal
groeide snel, tot een
kwartier na zeventig ki-
lometer, waarmee Cor-
des virtueel leiderwerd
in de karavaan. Aan de
voet van de laatste be-

klimming, na 180 kilo-
meter, reed Cordes lek.
In zijn poging de twee
vluchtmakkers te ach-
terhalen, bleef hij op
honderd meter steken.
Een list, zoals Cordes na
afloop vertelde. Tam-
mezaloe veronderstelde
dat Cordes uitgeput
was en greep de kans
aan te demarreren. Cor-
des had daarop gewacht
en attaqueerde op zijn
beurt hard en snel.

W VAN TWEE AMERIKA'S -
tV<I<'1 <' etappe, Valencia-Valencia, 195
„V *'danza 5.06,09; 2. Bodalato; 3. El-
V' *■ Laguia; 5. Theunisse; 6. Vona; 7.Ms; 8. Vaarten; 9. Lavenu; 10. La-v,V Algemeen klassement: 1. DaamsiïjS. 2. Gaggioli op 0,04; 3. Elliott op
T' *■ Pacheco op 0,31; 5. Mejia op 0,43;L' ebaldi op 0,45; 7. Sierra op 0,46; 8.r op 0,47; 9. Chaparro op 0,48; 10." Uri up 0,51.

JNDE SICILIË - Vijfde etappe, Ra-
JTBiancavilla, 177 km: 1. Argentin
tr i'2 Rouks zt;3- Kelly op 0-04; 4.
Ahi' 5' Sor "sen; 6. Gavazzi; 7. Petito;

9. Pedersen; 10.Gusmiroli,
!," z' als Kelly. Algemeen klasse-
Vl; 1 Leali 23.11.06; 2. Baffi op 0.03; 3.
switm op 0.07; 4. Rooks op 0.10;5. Ga-

ijT JP ü. 11; b*. Kelly zt; 7. Anderson op
U' 8 Sörensen op 0.17; 9. Vitali; 10.
■"santa, zt als Sörensen.

i NDE VALENCIA - Tweede etappe,
Ca'bi. 203 km: 1. Cordes 5.49.02; 2.„"liezaloe op 2.10; 3. Kappes op 7.57;"turnpf; 5. Weltz; 6. Indurain; 7. Her-iJ^z: 8. Jalabert; 9. Maassen; 10. Van«oant; 29. Gölz; 44. Van Hooydonck;
16's e Vnes °P 23-48; 105. Harmeling;

120.Verhoeven; 126. Her-
Rib 127* Pirard °P 25-53- Opgegeven:
L? Oer. Algemeen klassement: 1. Kap-
E^1U.50,49; 2. Stumpf; 3. Jalabert; 4. In-
t^""n- 5. Hernandez; 6. Maassen; 7.
h,tpa; 8. Ribeiro; 9. Mauleon; 10. Vai-P". allen zt alsKappes.

trainerscarrousel
VJROP - jac Weeres, de afgelopen zes
sJ werkzaam bij SVH, neemt komend
j^nde selectie van Vlodrop, uitkomend

vierde klasse E, onder zijn hoede.

Vormverbetering belangrijker dan sprintnederlaag tegen Argentin

Rooks: het gaat bergop
BIANCAVILLA - Of het door derook uit de levende vulkaan
Etna komt, betwijfelt hij. Wat Rooks zeker weet is, dat hij bij
die ruwe brok natuur op Sicilië geen geluk heeft. Vorig jaar
werd de bergkoning van de Tour de France in Biancavilla vijf-
honderd meter voor de streep ingehaald. Dit jaar kwam oud-
wereldkampioen Moreno Argentin in dezelfde etappeplaats
van de Siciliaanse Wielerweek naar voren om hem in de sprint
te verslaan.

lijf-werk, nog staande houden in de eerste drie ron-
den. In de vierde drie minuten ging het echt mis
met de Amerikaan, maar de gong onderbrak de af-
straffing. Andries nam de draad in de vijfde ronde
echter onmiddellijk weer op. Wills werd in de tou-
wen gedrongen en met een rechts-linkse combina-
tie neergeslagen. Scheidsrechter Padilla, die de
Amerikaan eerder had gewaarschuwd wegens af-
klemmen, telde hem uit voor hij overeind had kun-
nen krabbelen.

Dennis Andrieswereldkampioen halfzwaar" Knock-out: Tony Wills wordt uitgeteld.

TUCSON - Dennis Andries heeft in Tucson (Arizo-
na) de wereldtitel boksen in het halfzwaargewicht
veroverd. De Brit won door knock-out in de vijfde
ronde van de Amerikaan Tony Wills. De strijd om
het vacante kampioenschap was eenzijdig. Van het
begin was Andries, die de titel in 1987 had ver-
speeld aan de Amerikaan Thomas Hearns, duide-
lijk sterker.

Wills kon zich echter, voornamelijk door lijf-aan-

Op de vijfde en laatste beklimming
probeerde hij het eerst alleen, ver-
volgens met de Italiaanse debutant
Rocchi. Dat was niet bepaald de
ideale vluchtgezel. Siemons had bo-
vendien de pech, dat in de vijfde rit
de kopstukken uit het peloton hun
neus van voren wilden laten zien.
Kelly, Anderson, Sörensen, Van
Vliet, Rooks en Argentin klommen
zo hard, dat weinig heel bleef van
het eerste peloton. In die omstan-
digheden sneuvelde de poging van
de dappere Siemons.

Pech

Rooks legde zich na afloop van de
vijfde etappe snel bij de sprintover-
macht van de Italiaan neer. „Zo be-
langrijk is deze wedstrijd nu ook
weer niet." De nuchtere Noordhol-
lander sprak liever zijn grote tevre-
denheid uit over de vormverbete-
ring. De vijfdagen competitie onder
de warme zon hadden hem goed ge-
daan. „Het was ideaal in de voorbe-
reiding op Milaan-Sanremo."
Steven Rooks was niet de enige met
wie het op Sicilië beter en beter
ging. Jan Siemons deed eveneens
van zich spreken. De kleine Braban-
der uit de ploeg van Cees Priem
reed drie kilometer voor het einde
van de vijfde rit nog twintig secon-
den voor de eerste groep uit.

FC Köln trekt Pool Rudy aanTomNijssen niet
uitveld geslagen

In eerste set evenknie van Mayotte
Rooks kon als enige de beslissende
demarrage van Argentin beant-
woorden. In de sprint was hij kans-
loos tegen de Italiaan, die bijna
boosaardig het mislukte seizoen '88
wegtrapte. Argentin sprak waarde-
rende woorden ten aanzien van de
Nederlander. „Hij heeft niet veel
aan de kop gefietst in de ontsnap-
ping, maar hij is een eerlijke kerel,
want hij heeft niet tegen mij ge-

*°m Nijssen: eervolle nederlaag tegen Tim Mayotte

sprint

KEULEN - FC Köln heeft de Poolse international Andrzej Rudy een
contract voor twee jaar aangeboden. De 23-jarige middenvelder, die
gisteren voor het eerst met FC Köln trainde, is echter niet speelge-
rechtigd wegens een schorsing door de Poolse bond. Rudy verliet vo-
rig jaar op 12 november in Milaan de Poolse nationale ploeg, die in
Italië een vriendschappelijke wedstrijd speelde. De vlucht van Rudy
was voor de bond aanleiding hem een langdurige schorsingop te leg-
gen. FC Köln hoopt dat de schorsing van vijftot één jaar zal worden
teruggebracht, waardoor hij in de komende herfst in de Bundsliga zal
kunnen spelen.

Van onze medewerker

Volksloop

Daamsleider
Hans Daams had ook na de vierde
etappe van de Ronde van de Twee
Amerika's de leiding in het alge-
meen klassement. Hij eindigde in
de rit over 195 kilometer met start
en finish in Valencia (Venezuela),
als zevende. Geert-Jan Theunisse
was met de vijfde plaats de beste
Nederlander. De etappe werd ge-
wonnen door de Italiaan Giovanni
Fidanza, die zijn landgenoot Boda-
lato en de Brit Elliott in de sprint
versloeg. Een dag eerder wwas in de
Ronde, die voert over de twee Ame-
rikaanse continenten, de derde
etappe geannuleerd. Protesterende
studenten hadden in Venezuela de
renners het rijden belet.

Brabander Irainde hard voor NKveldloop

Tonnie Dirks hoopt op
Schaesbergs 'buitje'

gens mij te traag om echt gevaarlijk
te worden".
Coutraet

cialist' uit Uden moet het namelijk
de vierde titel op rij worden.

LMdeLPHIA - Torn Nijssen
L ' de tweede ronde van de open
tyjV'kaanse tenniskampioen-
WPPen in Philadelphia niet o'ver-
ter' De Sittardenaar, die in de eer-
%°nde in twee sets van Jonathan
Ler had gewonnen, verloor van
IV Mayotte: 4-6, 2-6. De Ameri-
\ 'A^rde geplaatst en vrijgesteld
Vn. eerste ronde, heeft in het
"&rn i van Philadelphia altijd zijn
jtjj erkelijkste resultaten behaald.
in^s finalist in 1986 en winnaar
ÜJij^Wee volgende jaren. „Het is al-
\ Pre.tig spelen in een plaats waar
ILJe goed is gegaan", vertelde
V^^te na afloop van zijn partij te-

sport kort

VEERLEN " De Smashcross
dje atletiekvereniging AVON,
UrV^or 26 februari op het pro-

stond, gaat niet door.

S^EERLEN .- De volleybal-
% ? van eredivisionist Pancra-
-1-w ank/VCH reizen zaterdag
liiw Vught voor de krachtme-lü> tegen Gevamij/WC. De

rdbrabantse equipe, bezig
is een uitermate grillig seizoen,
iJiQp.-rdert vele seizoenen een
t)er Wijk te bespelen tegenstan-
*/y Voor de Heerlense formatie.
0.3 Won de heenwedstrijd met

sJ^RKRADE - Roda JC-toe-
(V°uwers, die zitplaatsen heb-
ï, gereserveerd voor de thuis-
_re~,strijd in de Europacup tegen
k* Sofia op 15 maart, kun-
<ja hun kaarten tot en met vrij-
h^f afhalen in Café Sportpark in

stadion op Kaalheide.

gen iNijssen. uie zeKerneia was net
het doorslaggevende verschil ten
opzichte van Nijssen, die in de eer-
ste set zelfverzekerd meeging tot
4-4, maai* in het negende spel zijn
opslag moest inleveren. In de twee-
de set ging Mayotte onverstoorbaar
doormet het incasseren van zijn op-
slagebeurten, terwijl Nijssen er
twee moest afstaan. Na een uur en
een kwartier stond de stand 6-4, 6-2
op het bord.

Nummer 100
Op de wereldranglijst staat Torn
Nijssen op dit moment precies
nummer 100. Volgens een globale
berekening moet hij na het bereiken
van de tweederonde, vorige week in
Memphis, gestegen zijn naar de
95ste plaats. In het dubbelspel is hij
op dit moment de nummer 34 van
de wereld. Op de nationale ranglijst,
de Audiranking, staat Nijssen thans
als nummer twee. Hij heeft nu al-
leen nog Michiel Schapers boven
zich staan. Armand Custers is op de
nationale lijst iets gestegen. De
Hoensbroekenaar staat met zijn hui-
dige 20ste,plaats twee treden hoger
dan vorige maand. Bij de dames is
Mara Eijkenboom nog altijd de
sterkste Limburgse met haar 13de
plaats. Na haar komen Evelyne Dul-
lens (25) en Pasealle Druyts (26).

In het tweede toernooi van het
Spaanse satellite-circuit in Murcia
werd Armand Custers in de eerste
ronde uitgeschakeld door de Span-
jaard Giamluca Pozzi, die eerste ge-
plaatst was. Custers kwam in de eer-
ste set op 5-4. Op de service van de
Spanjaard kreeg hij twee setpunten,
die hij niet kon benutten. Daarna
verloor hij uiteindelijk met 7-5; 6-3.

Kilometers
UDEN - Nationale kampioenschap-
pen zijn niet erg in trek bij de topat-
leten. Meestal zijn er meer afzeggin-
gen dan deelnemers. Over één ding
zijn ze het eens: het veldloopkam-
pioenschap in Schaesberg (zondag)
verdient een uitzondering. Bij de
heren zijn derhalve toppers als Ton-
nie Dirks, Marti ten Kate en Gerard
Nijboer van de partij. Vooral eerst-
genoemde heeft zijn zinnen gezet op
de hoofdprijs. Voor de 'modderspe-

Het weer speelt volgens Dirks zon-
dag opnieuw een grote rol. De Bra-
bander hoopt stiekem op een klein
regenbüitje, omdat hij op een natte
baan beter uit de voeten kan. „Vorig
jaar heb ik ook al de wens-geuit dat
het zou regenen op de renbaan van
Schaesberg. Nou, die heb ik gekre-
gen. Maar zo erg als het toen was,
had nu ook weer niet gehoeven. Je
moet natuurlijk wel op de been kun-
nen blijven. Atletiek is geen zwem-
men. Dus als ik opnieuw een wens
mag doen dan graag wat regen met
mate".

Tonnie Dirks neemt dit jaar ook
deel aan de crosscup, waarin voor
de absolute top doorgaans een aar-
dige cent te verdienen valt. Dirks
meent echter dat schijn bedriegt.
„Denk nu niet dat ik vet word van
zon contract met die crosscup. Je
komt redelijk uit de kosten, meer
niet. Momenteel sta ik derde in het
klassement. Als ik dat zo zou hou-
den op 12 maart, krijg ik nog 8.000
gulden extra op mijn trustrekening
bij de KNAU. Van dat geld kan ik
een paar keer op trainingskamp,
maar meer ook niet. Een voetballer
in de eerste divisie verdient gega-
randeerd meer". Een prima klasse-
ring, die derde plaats. Marti ten
Kate eindigde vorige winter als
tweede, maar toen deden geen Duit-
sers en Britten mee."
Regen

der meer Carla Beurskens en
Elly van Hulst. Bovendien is de
deelname van Rita Delnoye nog
onzeker.Kanshebbers op de titel
zijn onder meer Jacky Winkel-
man, Christien Toonstra en Wil-
ma van Onna.

lotto

Vq HAESBERG - Zondag wordt
he?r» e tweede maal in successie
v6) Nederlands kampioenschap
e 'dloop afgewerkt op de draf-
j. renbaan in Schaesberg. De
l^en krijgen ruim 12 loodzware
Ser?meters voor de voeten ge-
j-noven, de dames 4.900 meter.
Ha aa ndacht bij de heren gaat uit
rj- £ titelverdediger Tonnie
tha ' >de Brouwer en de
en o honl°Pers Marti ten Kate
ge gerard Nijboer. Grote afwezi-
dip 1J de heren is Cor Lambregts,
va

n°g niet helemaal hersteld is
k; a blessures. Limburgse
eh is_hebbers zijn Roger Jaspers

Mare Borghans.

DEN HAAG - Uitslag Midlotto 7A: 2-7-13-
-23-28-41; reservegetal: 32. Aantal deelne-
mers: 454.296; inleg: ’ 1.694.978; prijzen-
geld: ’ 805.114,55. Cijferspel: 736421. Extra
prijzen: 96995. Aantal deelnemers: 224.356;
f 336.535; prijzengeld: ’ 134.614. Westduit-
se Mittwochslotto: trekking A: 9-11-19-36-
-39-43, reservegetal 6; trekking B: 7-16-17-19-
-25-34, reservegetal 6. Spiel '77: 3660362.

Bij de junioren zijn diverse Lim-
burgse titelkandidaten. Bij de
A-jongens Marco Gielen van AV
Tegelen,Bart Nelemans van Uni-
tas, en Robert Smits van Kim-
bria. Bij de meisjes zijner kansen
voor de Unitasatletes Vivian
Ruijters en Nynke van Zorge. Bij
de meisjes B is Valerie Berben
van AV Weert kanshebster en bij
de jongens A zijn er goede per-
spectieven voor Roger Keulen
(Unitas).liie* damesveld is sterk gedevaerd door afzeggingen van on
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Ooitkiest uvoormooist

B
Luidsprekers. Alleen maar horen
en vooral niet zien? Of nu maar
eens, met Bang&Olufsen, er iets
moois van maken?
U moet ze komen bekijken,
die nieuwe 8 cm diepe paneel-
luidsprekers. U hangt ze als een
schilderij aan de muur.
En vult voortaan uw kamer met
pure klankkleur.
We hebben ze met en zonder
ingebouwde eindversterker
en display.
Wat voor mensen met een nog
zeer goede installatieen met
sta-in-de-weg luidsprekers
de gelegenheid is om ook te
kiezen voor mooist.

Beolab Beovox 5000/3000
uitgevoerd in roestvrij staal *J jaar ngr_\ nt jp
en naar keuze blauw of grijs ' "
doek. 120of 90 Watt.

Bang&Olufsen i
Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) Oude Baan 1.Tel. 04498-51513

Goossens Bang&Olufsen Center
ECHT Nieuwe Markt, Tel. 04754-1490

T.V.C. Weyden b.v.
BRUNSSUM Kerkstraat 55, Tel. 045-252342

Willems HiFi Center
GELEEN Pieterstraat 73,Tel. 04490-43306

Aben Beeld & Geluid
HEERLEN Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830

Elektro Wijnbergen Bang&Olufsen Center
HEERLEN Limburgiastraat 41, Tel. 045-720560

Electro Bemelmans Bang&Olufsen Center
HEERLERHEIDEWannerstraat 10-12, Tel 045-212330

Fa. Gijs de Jong
NIEUWENHAGEN Sunplein 48,Tel. 045-312508

Fa. Bergmans & Wijnen
NIJSWILLER-WITTEM Rijksweg 60. Tel 04451-2244

" Tonnie Dirks, zondag de grote favoriet op de draf- en ren-
baan Schaesberg. Foto- DRIES LINSSEN

Fondriest in
Amstel Goldrace
BIANCAVILLA - Maurizio Fon-
driest start op 22 april in de Am-
stel Goldrace. De wereldkam-
pioen heeft dit bekend gemaakt
in zijn trainingskamp te Syracu-
se, waar het peloton van de Sici-
liaanse Wielerweek gisteren
voorbijtrok. De 23-jarige Italiaan
sprak de hoop uit dit jaar een
sprekend resultaat te boeken in

een van de klassiekers. Welk.
maakt niet uit. „Het is te riskam
om me op één bepaalde wed
strijd, zoals bijvoorbeeld Milaan
Sanrémo, te richten. Een on
schuldig lek bandje en het hek
voorseizoen is mislukt." Fon
driest laat zijn regenboogtru
lang niet in alle wedstrijden zien
De Ronde van Vlaanderen laa
hrj achterwege. „Mijn voor
jaarsklassiekers zijn: Milaan
Sanremo, Parijs-Roubaix, Luik
Bastenaken-Luik en de Amste
Goldrace."

[ Limburgs dagblad sport

wielerbulletin

Cor Lambregts grote afwezige
Programma: 11.00 uur trimloop over
7.300 meter, 12.00 uur meisjes B 2400
meter, 12.20 uur meisjes A 3200 meter,
12.45 uur jongens B 4300 meter, 13.15
uur jongens A 7300 meter, 14.00 uur
sprintcross 2400 meter, 14.30uur dames
4900 meter, 15.00 uur heren 12.200 me-
ter.

SCHAESBERG - In het kader
van de Nederlandse veldloop-
kampioenschappen, zondag in
Schaesberg, vindt tevens een
volksloop plaats over acht kilo-
meter. De loop leidt over het
zware parcours, waarop ook de
wedstrijdatleten in actie komen.
De start is om 11.00 uur. Aanmel-
den ter plaatse.

De laatste jaren heeft Tonnie Dirks
met succes couppogingenvan Marti
ten Kate afgeslagen. Ook zondag zal
de Tukker alles proberen om Dirks
van de troon te stoten. De hovenier
uit het Noordbrabantse Zeeland (bij
Uden) weet maar al te goed hoe
moeilijk het is zon crosstitel te be-
machtigen. Elk jaar gaat hij dan ook
rond carnaval naar de Portugese Al-
garve om zich daar twee weken op-
timaal te kunnen prepareren. Deze
keer heeft hijer harder getraind dan
ooit. „Tot nu toe was het crosskam-
pioenschap voor mij de belangrijk-
ste wedstrijd van het jaar. Nu heb ik
iets verder gekeken. In Maassluis
wil ik op 8 april mijn marathonde-
buut maken. Daarom heb ik in die
twee weken meer dan 400 kilome-
ters gevreten", i

Dirks verwacht meer tegenstand
dan vorig jaar, toen Ten Kate en
Hans Koeleman zwaar verzet bo-
den. Hij rekent nu ook op volwaar-
dige concurrentie van Herman Hof-
stee, Rob de Brouwer en Aart Stig-
ter. „Ten Kate en De Brouwer heb-
ben het goed gedaan in Franse cros-
sen. Hofstee en Koeleman toonden
vorm bij de indoorkampioenschap-
pen en Stigter heeft in Nederland
nog niet verloren dit seizoen. Ge-
rard Nijboer is misschien wel de
beste tempobeul, maar hij start vol-

LISSABON - Landskampioen en
bekerhouder FC Porto is in de vijf-
de ronde van de strijd om de Portu-
gese voetbalbokaal uitgeschakeld
bij Belenenses. Het enige doelpunt
van de wedstrijd werd na twaalf mi-'
nuten in de verlenging gemaakt
door de Bulgaarse aanvaller Mlade-
nov, die een hoekschop ineens in-
schoot. Porto, in 1987 winnaar van
de belangrijkste Europacup, mag
onderhand spreken van een mislukt
seizoen.

In de tweede ronde van het huidige
toernooi voor landskampioenen
werd de club uitgeschakeld door
PSV. Het behalen van de nationale
titel is vrijwel onmogelijk. Twaalf
wedstrijden voor het einde heeft
Porto vijf punten achterstand op
Benfica, dat zich ten koste van Luso
wel voor de kwartfinales plaatste.
Bovendien heeft Porto interne pro-
blemen. Doelman Ze Beto en spits
Gomes zijn geschorst wegens* onbe-
hoorlijk gedrag. Zij schopten zater-
dag een rel in een hotel, waar de
club in trainingskamp was.

Vijfde ronde: Belenenses-FC Porto 1-0 (na
verlenging), Espinho-Amadora 1-0, Joane-
Chaves 1-3, Luso-Benfica 0-1, Sines-Marco
1-8.

Marco Veurink
terug in rins:

Van onze medewerker
HOENSBROEK - De Zuidneder
landse bokskampioenschappen zul-
len zaterdag vanaf 20.00 uur worden
voortgezet in het Multifunctioneel
Centrum aan de Prinsenstraat in
Hoensbroek. Het programma omvat
15 partijen en brengt overwegend
Limburgse boksers in de ring. De
belangrijkste partij is het duel in de
categorie zwaarwelter tussen Marco
Veurink (Landgraaf) en de Neder-
landse kampioen André de Klerk.
Tijdens het afgelopen NK greep De
Klerk de titel via een 'walk-over'.
omdat Veurink wegens een hand-
breuk niet in de finale kon uitko-
men. De inmiddels herstelde Veu-
rink maakt zaterdag zijn rentree in
de ring.

Jos Schins van Olympia Hoens-
broek, dat de voortzetting van de
zuidelijke titelstrijd organiseert in
samenwerking met BC Landgraaf,
bokst de finale van het welterge-
wicht B tegen Moos Holzken van
BC De Amateur Munstergeleen. In
het zwaargewicht B tracht Hoens-
broekenaar Patrick Driessen zich
voor de eindstrijd te plaatsen ten
koste van de Brabander Van Kui-
lenburg.



jaar hebben laten zien, ziet het er
buitengewoon goed uit. Wat Rooks
en Theunisse vorig jaar in de Tour
hebben gepresteerd, zo dominant
ook, heb ik zelden een Nederland-
se renner zien doen."

Raas: „De renners, en daarbij denk
ik aan jongens van de tweede' gar-
nituur, zullen niet met de gedachte
rijden om in de topkoersen hun
eigen kans te gaan. Ze zullen zich
gewoon inzetten voor het ploegbe-
lang. Er zijn voor hen genoeg ande-
re wedstrijden waarin ze kansen
krijgen FICP-punten te verdienen.'

Post: „Natuurlijk, enige aanpassing
zal nodig zijn, maar ik zie het wel
zitten met die jongens. Goed voor
de wielersport, die wordt er alleen
maar beter en interessanter door".
Priem: „Qua aanzicht in elk geval
wel, ja. Maar ze zullen het moeilijk
krijgen. Ik denk daarbij aan aanpas-
singsproblemen. Voordat ze een
beetje gewend zijn bij de profs,
gaan er drie jaar overheen."

Gisbers (PDM): „Het is moeilijk
|te zeggen of zowel Le Mond als Ro-
*che aan de top terugkeert. Wat be-
treft eerstgenoemde denk ik, dat
jiet voor hem weer mogelijk moet
»zijn om in de klassiekers en korte
ïetappewedstrijdeb weer van voren
Jterijden. In de Tour zie ik hem dat
miet doen, daarvoor mist hij de nodi-
Jge inhoud. Met Roche ligt het an-
tders, die acht ik wel degelijk in staat
£terug te keren aan de top."
tPeter Post (Panasonic): „Aan de te-
ïrugkeer van Roche denk ik ook,
pnaar bij Le Mond zet ik toch mijn
►vraagtekens. Ik heb twijfels over
Jzijn gezondheid en weet ik ook niet
!of hij nog wel de goede instelling
»heeft."

Op hoeveel overwinningen hebben
jullie je eigen ploeg begroot?
Gisbers: „Wij kijken nooit naar het
aantal zeges (vorig jaar 22, red.),
alleen naar grote overwinningen.
Als we in de Tour ongeveer dezelf-
de resultaten halen als vorig jaaren
we zouden één. of twee wereldbe-
ker-wedstrijden winnen, zijn we al
dik tevreden. Kijk, ik heb geen
sprinters in de ploeg en dat scheelt
toch al gauw zon 20 overwinnin-
gen."

Raas: „Het eerste jaar zal er voor
hen vooral eentje zijn van acclimati-
seren. Incidenteel kunnen ze best
wat gaan presteren, daar hebben
ze klasse genoeg voor. Maar ik
voorzie toch vooral aanpassings-
problemen."

{Cees Priem (TVM): „Nee, dat zie ik
Jniet zo één-twee-drie zitten. Roche
teerder dan Le Mond trouwens. Le
jMond heeft fysiek en mentaal veel
Jmeer klappen gehad dan Roche." Zullen de individueel te verdienen

FICP-punten hetkoersverloop in de
klassiekers gaan beïnvloeden?>Jan Raas (SuperConfex): „Roche

fwel, Le Mond niet. Die jongen heb
»ik vorig jaar zichzelf teveel zien
Jmartelen."

Gisbers: „Nauwelijks, lijkt me. Er
zal, net als anders, gewoon in
ploegverband worden gekoerst.
Misschien dat het zijdelings een rol
gaat spelen. Een renner echter die
50 punten heeft en een keer tijdens
een klassieker in de kopgroep zit,
wordt daar niet zo heel veel wijzer
van. Als ploegleider zoek je vooral
renners die tussen de 200 en 300
punten hebben."

Raas: „Ik denk dat het allemaal wat
minder wordt dan in 1988 (63 over-
winningen, red.) We hebben nu een
heel andere ploeg, veel jeugd erin.
Ik hoop wel op een paar goeie over-
winningen. Kwaliteit telt, kwantiteit
niet."

Post: „Ik begroot nooit. Ik laat dat
soort zaken gewoon op me af ko-
men". Priem: „Natuurlijk proberen
we ons te verbeteren ten opzichte
van de zevenentwintig successen
van vorig jaar. Op papier moet dat
mogelijk zijn omdat onze ploeg in
de breedte zonder meer sterker is
geworden. Maar je moet er gewoon
een beetje geluk bij hebben."

rOver de rol van Nederlandse ren-
tners in het grote rondewerk huldigt
?Gisbers het standpunt „dat je twee
tabsolute toppers bij de buitenlan-
ders hebt, Roche en Delgado, maar
tdat in een breed veld, dat daar on-
Iderkomt Breukink, Rooks en Theu-
jnisse behoren, net als Mottet, Ber-
»nard en Zimmermann trouwens."
JPost: „Als Breukink, Rooks en
JTheunisse bevestigen wat ze vorig

Of wereldkampioen Maurizio Fon-
driest zijn regenboogtrui kan waar-
maken? „Het is", zegt Gisbers, „na-
tuurlijk wel een klasserenner.
lemand die zeker in de klassiekers
goed uit de voeten kan. Een talent
hoor."
Post, Priem en Raas denken er
eender over, „ofschoon", aldus
Post, „hij zeker steken zal laten val-
len, want het is nog een jongeren-
ner. Klasse heeft-ie echter ge-
noeg."

Blijft Scan Kelly aanvoerder van de
FICP-lijst?
Gisbers: „Dat zou best eens kun-
nen. Het is een van de regelmatig-
ste renners van het peloton. Ik weet
het, als je tegen de 35 loopt - het-
geen bij Kelly het geval is - begin-
nen de jarente tellen, maar ik zie bij
hem nog geen sleet". Post en Raas:
„Hij mag dan wat minder scherp
zijn, zeker in de sprint, vergeleken
met een paar jaar geleden, hij is
nog wel altijd constant". Priem zegt:
„Kelly staat een heel eind voor op
nummer twee. Zover zelfs dat ik
hem niet zie zakken. Ook al zou hij
ietsje minder zijn, dan nog is hij
goed. Die man staat er altijd. Het is
alleen even afwachten hoe hij in
zijn nieuweploeg (PDM - red.) func-
tioneert. Hij is nu in een goeie ploeg

Post: „Ik geloof niet, dat in wezen
veel gaat veranderen. Renners met

zaalhandbal
Dame.
M.
Sbbe-Rapiditas 14-24
Cjßpel-Break Out 9-14
Sttardia 2-Born 13-16
lison 2-Loreal 2 16-12
IJson2-HVN 20-14
IA
fflenck-Vesta 14-11
cS-oene Ster-Heel 2 14- 7
Bevo 2-Grathem 14-15
fbpiditas 2-Swift 2 11-14

BSlarskis-SVM 2 19- 6
fMaris-Margraten 16-12
>linor-Hellas 11-15
M(aSch.-BSV 12-10
■fflerick 2-Wittenhorst 4-18
QES-DES '59 16- 4
IVISV-Breeton Sp. 7-14
Loreal 3-HBS 17- 8
Rapiditas 3-Posterholt 3 13-19
2B_
Haelen 2-Be Fair 11-8
IvTerefeldia 2-Patrick 8-6«-_
\f-».L 3-Olympia 10-11
\flflskracht-Caesar 2 8- 7
-fcjpa MVC-Sittardia 4 14- 9
*D
Ofrmpia 2-Break Out 2 5-16
Sejpa MVC 2-Margr. 2 17-16
He-las 2-lason 3 10-16
fWa-Gulpen 10-13

-feston Sp. 2-Ekspl. 2 17- 8aSfVH-Hercules 17- 7
Merefeldia 3-Popeye 21-8
£3^mproy-A]eides 13-11

Mjssbracht 2-Linne 11-8
-4»refeldia 4-DES 2 13-3

Bórn 2-Hoensbroek 11-17
Patrick 2-IVS 2 10-11
Wilskracht 2-ZwartWit 1-10
Haslou-Caesar3 7-16
3D
BeQuick 2-Adio 5- 0
Vebios-Sibbe2 14-12
Marsna-Break Out 3 12- 1
SS
HVS-Juliana 10-12
Maastncht-Polaris 2 17- 7
DES Üb-Be Quick 9-30
Jun. PK
V+L-Swift 16- 5
SHV-Sittardia 11-11
Haslou-SVM 9- 4
Eksplosion-Rapiditas 13- 8
lason-Sittardia 21- 4
Heren
P.K.
BSV-SHV 22-15
Alfa Sch.-HBS 19-16
Zwart/Wit-Ospel 21-15
IA
Blerick 2-Herten 2 14-15
Breeton Sp.-Rapiditas 12-16
Bevo2-Swift3 14-14
DES'S9-Be Fair 18-16
01ympia-Blauw/Wit3 8-11
Born-Sittardia 3 16-17
Polans-NOAV2 19-12
Voerendaal-Hoensbroek 20-13
2A
Bevo 3-Alcides 17-11
Posterholt-Manual 21-12
Eksplosion 2-Hercules 14-17
2B
HBS 2-Rapiditas 3 20-23
Linne-Merefeldia 16-32
Roermond-Grathem 15-13
2C
Caesar 2-Haslou 2 22-19
Wilskracht-V+L 3 23-22
SVM 2-Zwart/Wit 3 29-18
2D
Gulpen-ATSV 19-24
Marsna-ZwartAVit2 16-24
DESUb-Kerkrade2 14-12
3A
Grathem 2-Merefeldia2 15-11
Breeton Sp. 2-BeFair 2 14-29
Bevo 4-Posterholt2 28-13
3B
Bl.Wit4-Zonnebloem 24-12
Wilskracht 2-Limburgia 18-14
Alfa Sch. 2-IVS 20-27
3C
BSV 2-Selpa MVC 14-13
Myior 2-Voerendaal 2 13-22liiön-ATSV2 25- 9
Jun. PK
O^them-Sittardia 17-18Bi-o-V+L 19-14
-Wift-Rapiditas 12-10

Eksplosion-Break Uut 12-11

Standen
Dames
PK
Rapiditas 13-24
Sittardia 2 13-21
Loreal 2 10-14
Sibbe 11-14
Break Out 13-13
Bom 13-11
Ospel 12-10
Kerkrade 12- 6
lason 11-5
HVM 11- 2
IA
Maasbracht 14-26
Swift 2 13-21
Blerick 10-18
Vesta 12-13
Grathem 11-11
Rapiditas 2 12- 9
Bevo2 12- 8
Eksplosion 11-7
Heel 2 11- 3
Groene Ster 11-1
IB
Margraten 12-21
Polaris 10-18
Minor 12-16
BSV 12-14
Hellas 11- 9
SHV 10- 8
Alfa Sch. 11- 5
SVM 2 10- 4
Filarskis 10- 1
2A
DES '59 12-17
DES 10-16
Wittenhorst 10-16
Rapiditas 2 12-16
Breeton Sp. 12-12
Loreal 3 12-12
HBS 11- 8
Posterholt 3 10- 7
MSV 11- 4
Blerick 2 11- 2
2B
Posterholt 2 11-18
Sittardia 3 11-18
Merefeldia 2 11-18
NOAV 2 10-13
Patrick 11-13
Be Fair 12- 8
Bevo 3 12- 5
Haelen2 9- 3
Grathem 2 11- 2
2C
Caesar 2-10-16
Wijnandia 11-16
SelpaMVC 11-14
Wilskracht 10-13
V+L3 11-11
Sittardia 4 12-11
Olympia 12- 8
IVS 9- 7
Gulpen 2 12- 2
2D
lason 3 13-25
Vilt 12-18
Hellas 2 12-16
Margraten 2 13-13
Break Out 2 12-11
Roda 11- 9
Sittardia 5 12- 9
SeIaMVC2 11- 8
Gulpen 11-6
Olympia 2 11- 3
3A
Merefeldia 3 10-19
SWH 10-17
Rapiditas 4 12-14
Breeton Sp.2 9-11
Popeye 10-10
Hercules 12- 9
Stramproy 8- 5
Alcides 10- 5
Eksplosion 2 9- 1
3B
Herten 12-21
Quickly Hands 12-20
Merefeldia 4 12-13
Maasbracht 2 10-11
Zonnebloem 2 10-10
Roermond 12-10
Linne 10- 8
Beatrix 13- 5
DES 2 9- 2
3C
Zwart/Wit 12-18
Hoensbroek 11-16
Caesar 3 10-14
IVS 2 9-12
Bom 2 12-11
Wijnandia 2 8- 8
Haslou 10- 6
Wilskracht 2 10- 4
Patrick 2 '9- 1
3D
Marsna 12-22
Be Quick 23 12-15
Vebros 10-14

BreakOut 3 12-14
Sibbe 2 11- 8
Voerendaal 13- 8
Adio 9- 2
3E
Be Quick 12-22
Maastricht 10-18
HVS 11-12
Polaris 2 10-11
Juliana 11-10
DESUb 11- 4
Limburgia 12- 2
Jun. PK
lason 13-25
Haslou 13-24
V+L 12-18
SVM 12-14
SHV 12-11
Caesar 13- 9
Rapiditas 12- 8
Sittardia 12- 7
Swift 14- 6
Eksplosion 13- 4
Heren
PK
Caesar 13-23
Haslou 11-21
VIOS 12-20
HBS 11-14
Eksplosion 11—10
Zwart/Wit 13-10
BSV 11- 8
AlfaSch. 12-8
Kerkrade 11-6
Ospel 10- 4
SHV 12- 4
IA
Swift 3 13-24
Bevo2 11-18
Loreal 3 13-14
Rapiditas 2 12-13
VIOS 2 10-12
Herten? 12-10
Be Fair 13-10
Wittenhorst 11-9
Blerick 2 12- 7
DES'S9 10- 6
Breeton Sp. 11- 5
IB
Polaris 12-22
Voerendaal 13-22
Hoensbroek 11-20
Blauw/Wit 3 11-12
Olympia 10-10
Break Out 12- 9
Minor 12- 8
Sittardia 3 11-7
NOAV 2 10- 4
Bom 12- 0
2A
Posterholt 10-18
Bevo3 11-16
Alcides 10-14
Hercules 10-13
Manual 10-12
Loreal 4 11- 8
Popeye 12- 6
Eksplosion 2 9-5
Vesta2 12- 2
2B
Vesta 12-23
Merefeldia 13-22
Rapiditas 3 12-16
HBS 2 13-11
Grathem 12-10
Roermond 12- 8
HVN 12-6
Linne 12- 4
2C
Wilskracht 1-22
V+L 3 12-16
Caesar 2 12-15
SVM 2 10-12
Wijnandia 11-12
Haslou 2 12- 6
Zwart/Wit 3 12- 5
Sittardia 4 12- 4
2D
Kerkrade 2 12-23
Des Ub 12-19
ATSV 11-16
Gulpen 11-12
Olympia 2 14-10
Marsna 12- 8
Zwart/Wit 2 11- 6
Rodah 13- 0
3A
Maasbracht 11-18
Rapiditas 4 13-17
Posterholt 2 9-16
Stramproy 12-14
Merefeldia 2 12-13
Be Fair2 12-12
Grathem 2 11- 8
Bevo4 11- 8
Blerick 3 10- 6
Breeton Sp.2 11- 0
3B
Wilskracht 2 10-18
IVS 8-16
Alfa Sch. 2 9-12

I Zonnebloem 8- 8
1 Blauw/Wit 4 10- 8
! Limburgia 11-6
! Rapiditas 5 9- 4

Marsna2 10- 4
> 3£
! Voerendaal 2 11-18» lason 9-14
1 Heerlen 11-12
) Minor 2 8-11
1 SelpaMVC 8- 9
! Sittardia 9- 8

ATSV2 11- 4
> BSV2 11- 2
I Jun. PK
) Bevo 11-21
I V+L 10-16
l Sittardia 9-13
) NOAV 10-11
i Break Out 11-10

* Rapiditas 11-8
i Eksplosion 9- 7

' Swift 12- 6
Grathem 10- 2
Bridge

: Bridge-parencompetitie. 2e, 3e en 4e klasse
) Uitslagen en standen na 5; wedstrijden
1 Onderdistrikt Geleen

> Tweede klas

' Groep A: 1. echtp. De Cooker,
1 71.00%; 2. echtp. Westra,

65.92%; 3. echtp. Hendriks-
| Baetens, 65.50%.

' Groep B: 1. mw. Hendriks--1Kok, 58.68%; 2. v. Beek-Meijer,

' 56.94%; 3. dms. Biersmans-; Kok, 56.25%.

' Stand na 5 wedstrijden: 1.

' echtp. Westra 294.54%; 2.

' echtp. Theuns 271.88%; 3. mw.
{ Bosch-Oostdijk 269.79%; 4.

' echtp. Hendriks-Baetens
> 267.23%; 5 Bieshaar-Offer-
( mans 265.23%.- Derde klas- Groep C: 1. Buijzen-Drent
1 59.17%; 2. Krekels-v. Laar

'■ 57.50%; 3. Martens-Slangen
J 57.00%.

' Groep D: 1. ds. Meijer-Strij-
! Bosch 62.24%; 2. Prinsen-Vol-

leberg 62.50%; 3. Crienen--1 Spruit 55.56%.

' Groep E: 1. echtp. Boesten
61.60%; 2. ds. Durlinger-ten

' Geuzendam 58.61%; 3. van de
> Meer-Siera 55.76%.
1 Totaal na 5 wedstrijden: 1. ds.> Kessels-Witjes 286.14%; 2. Bor-

'■ mans-Frohn 284.51%; 2. Mel-
| sert-Romers275.42%; 4. ds.La-

' mers-v. Lamden 272.11%; 5.> Crienen-Spruit 271.17%.

'■ Vierde klas
Groep A: 1. Verdel-Verheesen

! 66.18%; 2. Donners-v. Mierlo1 56.87%; 3. ds. Hamers-Prinsen> 55.47%.

' Groep B: 1. echt. De Jager

' 62.50%; 2. mw. Coppoolse-Her-
! mans 60.00%; 3. ds. Holle-

' mans-Offermans 57.92%.

' Totaal na 5 wedstrijden: 1.
Verdel-Verheesen 295.93%; 2.

' mw. Coppoolse-Hermans
} 281.37%; 3. mw. Cremers-Gar-
> deniers 277.91%; 4. ds. Horsels-

'■ v. Roy 264.16%; 5. mw. Len-'
; ders-De Visser 261.93%.

> Onderdistrikt Heerlen
I Tweede klas

Groep A: 1. mw. Diederen-
I Speth 61.90%; 2. Cohen-mw.
jGriens 56.55%; 3. Busch-Ste-
> velmans 55.06%.
! Groep B: 1. mw. Crombach-
> Custers 60.94%; 2. Gremmen-
I Nemeth 58.59%; 3. van Gils-
> Modderman 57.55%.
I Stand na 5 wedstrijden: 1.van

Gils-Modderman 285.76%; 2.
I Busch-Stevelmans 284.24%; 3.
[ mw. Diederen-Speth 280.94%;
> 4. dms. Hendriks-Hendrix
I 273.37%; 5. echtp. v.d. Munck-
I hof 270.98%.

' Derde klas
I Groep A: 1. echtp. Berne
I 62.50%; 2. echtp. v.d. Bij
> 60.83%; 3. mw. Brandsma-v.d.
I Zandt 59.17%.

Groep B: 1. mw. v. Mullekom-
I Vondenhof 60.83%; 2. Diede-

' ren-Jansen 60.41%; 3. Akker-
! mans-mw. Vijgen 54.16%.

Groep C: 1. ds. Pilz-Treffers
62.08%: 2. echtp. Snakkerss
58.33%; 3. Bours-mw. v. Kerk-
hof 54.17%.
Totaal na 5 wedstrijden: 1. ds.
Hermans-Veldman 283.96%; 2.
v.d. Munckhof-Sprooten
283.74%; 3. Diederen-Jansen
278.33%; 4. Nijst-v. Wijnhoven
277.79%; 5. de Rouw-mw. v.
Steenstraten 272.66%.
Vierde klas
Groep D: 1. ds. Smeets-Wil-
lems 66.25%; 2. mw. Jansen-
Weide 57.50%; 3. ds. Coenen-
Kockelkorn 55.83%.
Groep E: 1. echt. Martens
58.33%; 2. ds. Schlijper-v.d.
Zee 57.29%; 3. Daniels-Sijster-
mans 56.77%.
Groep F: 1. mw. Degenkamp-
v.d. Hombergh 64.06%; 2.
echtp. Meister 57.81%; 3. Leen-
ders-v. Putten 55.21%.
Totaal na 5 wedstrijden: 1. ds.
Smeets-Willems 294.75%; 2.
mw. Degenkamp-Hombergh
287.87%; 3. dms. Schlijper-v.d.
Zee 284.79%; 4. echtp. Meister
282.29%; 5. Daniels-Sijster-
mans 278.39%.

Onderdistrikt Maastricht
Tweede klas
Groep A: 1. Beaumont-mw.
Vlesenbeek 60.43%; 2. Knip-
schild-Lemaire 57.50%; 3.
echtp. Huisinga 54.58%.
Groep B: 1. Baeten-Horem-
bach 66.92%; 2. Prierns-Von-
ken 55.42%; 3. en 4. gelijk
echtp. Hougardy en Bar-God-
froy 50.83%.
Groep C: 1. Geerts-mw. Lucas-
sen 65.00%; 2. echtp. Weck
60.42%; 3. Goossens-Hame-
leers 56.25%.
Stand na 5 wedstrijden: 1. ds.
Martens-v.d. Werf 282.23%; 2.
Goossens-Hameleers 278.08%;
3. Goessens-Hovens 276.25%;
4. Baeten-Horembach
273.65%; 5. echtp. Weck
271.76%.
Derde klas
Groep A: 1. Fernhout-Weijers
57.92%; 2. ds. Gevers-Kramer
55.83%; 3. Brabander-Lagas
53.55%.
Groep B: 1. ds. Verzijl-Zeguers
64.17%; 2. ds. Einerhand-Maes
59.17%; 3. ds. v. Roy-Verhagen
57.92%.
Groep C: 1. ds.Boer-Goessens
62.50%; 2. ds. Beckers-v. Dijk
56.25%; 3. mw. Bakker-Ode-
kerken 55.21%.
Groep D: 1. ds. Savelkoul-v.d.
Bergh 64.06%; 2. en 3. gelijk ds.
Haack-v.d. Plaats en echtp.
Jongen 63.25%.
Stand na 5 wedstrijden: 1.
mw. Bakker-Odekerken
281.67%; 2. Brabander-Lagas
281.37%; 3. ds. Beckers-v. Dijk
274.58%; 4. echtp. Goessens
273.44%; 5. echtp. De Man
271.66%.
Vierde klas
Groep E: 1. echtp. Rajoelison
71.88%; 2. ds. v. Bracht-Metzen
61.11%; 3. ds. Bosch-Roosing
60.42%.
Groep F: 1. ds. Aarts-Notten
64.58%; 2. ds. Aussems-Frans-
sen 55.90%; 3. ds. Koelstra-
Kramer 54.17%.
Groep G: 1. mw. Dijkman-
Noorthoorn 58.68%; 2. ds. Git-
mans-Seelen 57.99%; 3. echtp.
v.d. Boom 57.64%.
Stand na 5 wedstrijden: ds.
Bosch-Roosing 300.48%; 2. ds.
Aarts-Notten 297.46%; 3. Du-
bois-mw. v. Oppen 273.17%; 4.
ds. Koelstra-Kramer 270.98%;
5. mw. Dijkman-Noorthoorn
268.58%.

bridgen
Parencompentitie, hoofdklas-
se: met nog 2 wedstrijden in
het verschiet krijgen we nog
een spannende slotfase. Lei-
ders v.d. Peppel-Timmers
(VM) lieten het in deze 4e wed-
strijd afweten, en zakten naar
een 5e plaats. Nieuwe koplo-
pers werden hun clubgenoten
Fliek-Gorissen via een uitste-
kende score van 58.90%. Vier

paren mogen meedingen aan
promotiewedstrijden voor de
promotieklasse.
Uitslagen van deze
4e wedstrijd:
1. Fliek-Gorissen 58.90%
2. Brock-Hoogenberk 58.60%
3. echtp. Habets 56.92%
4. Cox-mw. Peree 56.17%
5. Dabekausen-Muller 55.52%
Stand na 4 wedstrijden
1. Fliek-Gorissen 222.97%
2. Brock-Hoogenberk 218.48%
3. echtp. Habets 215.11%
4. Dabekausen-Muller

213.21%
5. Peppel-Timmers 211.17%
Eerste klasse: leiders echtp.
v.d. Hoogen (Sittard) gaven
geen krimp, zij scoorden
56.77%, en blijven ruime voor-
sprong behouden. Vermel-
denswaardig was de 67.47%-
-score van hun clubgenoten
mw. Witvliet-v.d. Zwan, die
met dit resultaat een sprong
maakten van de 16e naarde 3e
plaats.
Uitslagen van deze
4e wedstrijd
1. Witvliet-v.d. Zwan 67.47%
2. v. Dijk-v. Stokkum 57.68%
3. Crapels-Huijnen 57.58%
4. echtp. v.d. Hoogen 56.77%
5. Meijer-Wolters 56.46%
Stand na 4 wedstrijden
1. echtp. v.d. Hoogen 236.55%
2. Brands-Ostendorf 225.20%
3. Witvliet-v.d. Zwan 223.79%
4. Hageman-Onstenk 222.25%
5. v. Dijk-v. Stokkum 220.85%

Biljarten
Middenlimburgse
Biljartbond

Hoofdklasse
Montfort-OVU 2 6-0
Grathem-Roggel 4-2
't Stift-Paerdstal 2-4
OVU-DOS 2-4
Boekoel-'t Blaakven 2-4
le klasse A
Thorn-Mereveld 2-4
Wessem-Haelen 2-4
Montfort 2-Maasbracht 2—l
M'beek-Joppe 4-2
Herkenbosch-Odilia 2—4
le klasse B
Swalmen-Boekoel 2 6-0
Odilia 2-Internos 2-1
Beegden-Crescendo 4-2
Roggel 2-KOT 4-2
Los Band-OVU 3 6-0
2e klasse A
Leveroy-Vriendenkring 0-8
Den Hoek-OVS 4-4
Crescendo 2-Veldpoort 4-4
Mereveld 2-Montfort3 2-6
Taverne-DLV 8-0
Vriendenkring-OVS 4—4
2e klasse B
Maneslust-Roermond 6—2
De Ster-ONA 6-2
Montfort4-Ketelbink 6-2
Walhalla-KOT 2 7-1
Maasbracht 2-Wessem 2 8-r0
2e klasse C
Haelen 2-De Stevel 4-4
De Smids-Meijel 4—4
Den Hoek 2-Allerhand 6-2
Ramona-Grathem 2 6-2
DDD-TOP 4-4
2e klasse D
Karot-Mij nheerkens 4—4
't Klumpke-Stevensweert 6-2
Odilia 3-OVU 4 4-4
Wilhelminahof-Joppe 2 2-6
Meüel 2-Beegden 2 4-4
2e klasse E
ONA 2-Servaas uitgest.
Wessem 3-Pumpke 3-5
Baexem-Tramhalte 4-4
Internos 2-Grathem 3 6-2
Casino-DOS 2 4-4
2e klasse F
Veldpoort 2-Avanti 0-8
TOP 2-Thorn 2 8-0
KOT3-OVT 4-4
Karot 2-Montfort5 6-2
De Peel-Oranjeteam 4—4
2e klasse G
Heel-Roggel 3 2-6
Vlodrop-DeSport 2-6
Paerdstal 2-Beegden 3 0-8
Horn-Odilia 4 4-4
Mijnheerkens 2-TOP 3 4-4

2e klasse H
Meijel3-Posterholt 4-4
'tStift 2-Swalmen2 4-4
Joppe3-DES 8-0
Nunhem-Beegden 4 2-6
OudeMolen-Roermond 2 2-6
3e klasse A
Amicia-Boekoel 3 4-4
Posterholt 2-Leveroy 2 4—4
KOT4-Maasbracht3 4-4
Buggenum-Crescendo 3 6-2
DDD 2-'tKlumpke 2 6-2
3e klasse B
Tramhalte 2-Den Hoek 3 4-4
TOP 4-Ketelbink 2 6-2
Maneslust 2-Montfort6 6-2
Ramona 2-Joppe 4 4—4
Amicia 2-Crescendo 4 3-5
3e klasse C
Internos 3-Graanbeurs 6-2
Oranjet. 2-Brand's Quelle 4-4
Grathem 4-Herkenbosch 2 2-6
Avanti 2-'tBergske 2-6
OVT2-Wessem4 2-6
3e klasse D
De Ster 2-Roggel4 1-7
Amicia 3-Veldpoort 3 6-2
Tramhalte 3-DDD 3 2-6
Graanbeurs 2-Heel 2 4—4
Walhalla 2-De Sport 2 8-0
'tf* lrlnsSC E
Ketelbink 3-Allerhand 2 2-6
ONA 3-Heel 3 6-2
'tKlumpke 3-Meijel 4 4-4
Pumpke 2-De Smids 2 2-6
Oranjeteam 3-Thorn 3 4-4
3e klasse F
ABC-Ramona 3 4-4
De Sport 3-De Ster 3 4-A
Stevensweert2-Wilh.hof2 4-4
Volharding-'t IClumpke 4 4-4
Maasbracht4-De Graaf 4—4
3e klasse G
OVS 2-Thorn4 4-4
DOS 3-DMB 4-4
TOP 5-Horn 2 2-6
De Peel 2-Baexem 2 2-6
M'beek 2-Herkenbosch 3 2-6
3e klasse H
Vriendenkring 2-Haelen 3 8-0
Crescendo 5-ABC 2 6-2
De Smids 3-Nunhem 2 5-3
De Stevel 2-Wessem 5 4-4
Karot 3-'tStift 3 4-4
4e klasse A
DMB 2-Vlodrop 2 8-0
Beegden 5-Amicia 4 6-2
Joppe 5-Oude Molen 2 6-2
Avanti 3-Odilia 5 6-2
Los Band 2-Swalmen 3 2-6
A_a tel 3SSf W
Brand's Quelle2-M'beek 3 4-4
Ketelbink 4-Vr.kring 3 2-6
Heel 4-Baexem 3 2-6
Boekoel 4-Den Hoek 4 2-6
Wilhelminahof3-Panheel 5-3
4e klasse C
De Sport 4-DOS 4 8-0
Thorn 5-Casino 2 2-6
Odilia 6-Oranjeteam 4 6-2
Ritho-Paerdstal 3 6-2
Baexem 4-DLV 2 4-4
4e klasse D
Stevensw. 3-Buggenum 2 2-6
DLV 3-Maneslust 3 5-3
Haelen 4-Los Band 3 8-0
Graanbeurs 3-De Graaf 2 6-2
De Stevel 3-Den Hoek 5 4-4
4e klasse E
Doorstoters-OVS 3 2-6
OVUS-DLV4 6-2
DFMB 3-Los Band 4 6-2
Ankerplaats-Paerdstal 4 8-0
Allerhand 3-'tStift4 6-2
4e klasse F
Grathem 5-Internos 4 4—4
DLV 5-Tramhalte4 4-4
Wessem6-DeGraaf3 6-2
Swalmen 4-'tKlumpke 5 4-4
KOT 5-ONA 4 2-6
4e klasse G
Pumpke 3-De Smids 4 2-6
Swalmen 5-Karot4 4-4
Grathem 6-ABC 3 6-2
't Stift 5-TOP 6 4-4
Hom 3-De Ster4 0-8
4e klasse H
Vriendenkring 4-Centrum 2-6
DeGraaf4-Doorstoters2 2-6
Paerdstal 5-Oude Molen 3 6-2
Herberg-Tramhalte 5 4—4
Maneslust 4-De Smids 5 6-2
4e klasse I
Casino 3 vrij
Panheel 2-'tVeld 5-3
Joppe 6-Veldpoort 4 2—6
Walhalla 3-Maneslust 5 6-2
Herkenbosch 4-Vlodrop 3 4-4
DB-klasse A
Vriendenkring-Ritho 9-3
Los Band-M'beek 4-8
OVS-DMB 9-3

Ritho-OVU 4-8
Vriendenkiring-OVS 2 8-4
DB-klasse B
't Stift-De Smids 6-6
Heel-Old Timer 8-4
Panheel-Ketelbink 4-8
DLV-Los Band 2 4-8
De dubbele cijfers
Kader 38/2: G. Cox, Montfort,
44,80; W. van Gemert, Gra-
them 57/2, 24,37; J. van Eek,
Roggel, 18,00; H. Verdinschot,
Stift, 15,80; A. Scheepers,
Blaakven, 15,66; J. Luyten,
Roggel, 12,75; E. v.d. Beek,
DOS, 12,50; M. Seerden, Gra-
them, 10,83; L. Hendrickx,
Boekoel, 10,75.
Hoogste serie: G. Cox, Mont-
fort, 115.
Libre: M. Puts, M'beek, 55,00;
D. Koelen, OVU, 48,75; J. Tel-
lers, Herkenbosch, 42,85; L.
Vullers, Roggel, 38,75; F. Hen-
drickx, Boekoel, 28,46; P.
Poeth, Odilia, 25,85; H. v.d.
Runstraat, Maasbracht, 20,71;
B. Dierx, Wessem, 19,58; P.
Coenen, Montfort, 17,89; L.
Vullers, Roggel, 17,75; P.
Smeets, Odilia, 17,00; J. Frenc-
ken, M'beek, 15,00; H. Hein-
ders, Vriendenkring, 15,00; L.
van Alem, Maasbracht, 14,23;
J. Fonke, Crescendo, 13,92; A.
Dierx, Thorn, 12,96; H. Derix,
Swalmen, 11,66; C. Puts, Rog-
gel, 10,62; J. Spengers, Blaak-
ven, 10,15.
Hoogste serie: M. Puts,
M'beek, 212; L. Vullers, Rog-
gel, 194; D. Koelen, OVU, 178;
F. Hendrickx, Boekoel, 160; J.
Frencken, M'beek, 146; A.
Dierx, Thorn, 142; P. Coenen,
Montfort, 138; J. Tellers, Her-
kenbosch, 122; P. Poeth, Odi-
lia, 115;B. Dierx, Wessem, 103.

poolbiljart
Ereklasse
De Geld. P.-Tunnelb. 9- 7
Coriov.-Gebr. H. 10- 6
'tZiejsp.-Brouwersh. 4-12
De Witte 8.-'tStupke 9- 7
De Vink-'t Karrerad 11-5
Hoofdklasse A
Tunnelb. b-Boereslot 11-5
Rolduc-Brouwersh. b 8-8
TerLinde-t Stupkeb 10-6
P. Hoemme-'t St.Kruis 10-6
Gebr. H. b-Hermans 8-8
Hoofdklasse B
Brouwersw.-De Eykenb. 3-13
Witte B. b-'tBoer. b 11- 5
Sm. Inn-'tA. Dorp 10- 6
Brunss.-N.-'t Pluimpje 2-14
Touche-LeDuc 0-16

le klasse A
Eykenb. b-'tKoetsh. 7-9
Geld. P. b-'tVoske 10-6
W. Teil '85-De Bierp. 10-6
P. Hoemme b-'t Brandw. 10-6
Sm. Inn b-'tSpoorz. 8-8
le klasse B
Coriov. b-W. Tell'Bs b 3-13
Brunss.-N b-DeOrchidee 7- 2
G. Poort c-'t Voske b 11- 5
Hermans b-TheFox 0-16
'tKoetsh. b-De Vink b 6-10

le klasse C
P. Hoemmec-'t Stupke c 8-8
't Brandw. b-The Fox b 10-6
Rolduc b-Hermans b 8-8
DeBokker.-De Hoven 8-8
Boeresl. c-Brouwersh. c 12-4
2eklasse A
Ter Linde b-De Prins a 8-8
Op 'tNip. b-Ramona 10-6
St.Kruis b-Brunss.-N c 13-3
Coriov. c-Rolduc d 7-9
Le Duc e-Hermans d 11-5
2e klasse B
De Prins b-De M. Hoek 11-** 5
'tKarrer. b-'t Hoafkeb 8- 8
Rolduc c-P. Hoemme d 3-13
't Palet-De Bierp. b 6-10
St. Kruis c-Op'tNipp. 8- 8
2e klasse C
Sm. Inn e-Brouw. b 13- 3
Paddock-De Stoufpot , 9- 7
De Flesj-Witte B c 4-12
't Voske c-Eykenb. c 8- 8

2e klasse D
Hofland-Der Sjtaat 11-5
'tKoetsh. c-Le Duc b 8-8

'tVaetje-Oud Meez. 13-3
De Bongerd a-De Keizer b

11-5
Kr. opT.-Sm. Inn e 7-9
Ze klasse E
Spoorz. b-Zesw. 8- 8
't Hoafke-F. Dutchm. 13- 3
Kr. opT. b-De Gildem. 5-11
'tKompas-DeKeizer 10- 6
De Orchidee b-DeRuif 4-12
2e klasse F
DeK. Keu-Touche b 6-10
Sm. Innd-'tHoafkec 8- 8
Witte B. d-'t Pluimpje b 5-11
Kr. op T. c-De Bongerd b 7- 9

De Gildem. b-Paddock b 11-5
Candlel.-Zesweg. b, 9-7
De Sjoet-P. Hoemme e 8-8
't Stall.-Sm. Innf 10-6
Pierrot-N. Effe 14-2

worstelen
Hoofdklasse seniores
Simson KDO-de Halter 19-20
Simson-SDZ 27- 4
Hercules D-Hercules A 16-16

Stand
Olympia 12-22
de Halter 12-22
Simson 12-18
SimsonKDO 12-15
Hercules A'dam 12- 8
SSS 13- 6
Hercules Dord. 13-5
SDZ 13- 4

Reserveklasse seniores
SimsonKDO-de Halter 20-0
Simson-SDZ 19-5
Simson Nederlands kam-
pioen
Stand
Simson 10-19
SimsonKDO 11-16
de Halter 10-12
Olympia 10- 9
HerculesA'dam 10-6
SDZ 11- 6
SSS 12- 0
leklasse seniores
Goliath-KDODev. 36-4
Sandow-Hercules Dev. 40-8
Stand
Goliath 12-18
KDO Dev. 12-15
Sandow 12-15
deHalter Zaand. 11-13
Achilles 11-12
HerculesDev. 12-11
deNelson 12- 8
OlympiaR'dam 11-4

Hoofdklasse juniores
Spartacus-SSS 25-19
Simson-Olympia R'dam 28-16
Stand
deHalter 10-20
Spartacus 11-16
Simson 10-15
HerculesA'dam 11-8
SSS 10- 6
OlympiaR'dam 10- 4
OlympiaUtrecht 10- 0
le klasse juniores
SimsonKDO-Halter Z 28-16
Simson KDO-Halter U 27-17
Simson KDO Nederlands
kampioen
Goliath-KDO Dev. 36- 4

bowlen
Nationale league klasse IC
H.deAarH.-L. SmitZw. 1-2
BrimonT.-H.deAarH. 0-3
H. de Aar-F. Arrows R. 3-0
Nationale league klasse 3F
United B. H.-v. G.Stars V. 2-1
Stardust S.-United B. H. 0-3
United B. H-F. Bowling V. 2-1
Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
BBH dubbelleague
Str. andSp.-BTKameleon 1-3
Twilight-BEHA 2-2
Snackb. Aarv.-L. First 3-1
MPG-VOG - 1-3
Hodaar-Kever F. 1-3
Rest. St.-In-BTdeF. 3'/a-'/2
BBH trioleague
UD 2-UB Koala's 2-2
UB Teddies-UB Kodiaks 1-3
BT Spoilers-UB Camp. G. 4-0

UB Biruangs-UB WomWjfl
BT de Meisjes-UB HPL/jf ■
UB PolarB.-UB Brown»■ M
UB Master B.-UD 1 f.UB Obies-Blind
Bedrijvenleague
AZL-SSOVH
United B. 2-United B. 1 Mj
Verma-Webibo fABP-SSOVH 2
Hoeve de Aar dubbelle9* 1
Pin Ups e Katz
WC-Return
Malgrat O-Lustige Zwe' 1 ]
Val Om-Knakkers
Lavendel T.-Midway's I i
SOS-Bowling A.
Bingo's-Blind

Hoeve de AAr dubbellef?
AB-Pinhunters
Volhouders-Puppies
Anco-Riefie
Good L.-Optimisten 1
Blind-Missers
Snoopy-Madonna's !' v1BZN-Lablo's s

A

Schaken
KNSB-competitie
6e ronde
Tweede klasse C t t m
Amstelveen 2-Schaesber* r
US-HMC 2
LSG 2-DordreCht , J
Utrecht 2-OSV %'J
Eindhoven 2-Ooievaar
Stand
DeOoievaar
Amstelveen 2
Eindhoven 2
OSV
Utrecht 2
LSG 2'
US
HMC2
Schaesberg
Dordrecht
Derde klasse F *Wolstad-Hoensbroek
Pionneke-Brunssum
WLC-Venlo
SMB 2-HSC Helmond
Eindhoven 3-Gess
Stand
Eindhoven3
De Wolstad
Venlo
Brunssum
Pionneke
Gess
Helmond
SMB 3
Hoensbroek ME
WLC
Competitie ALimburgse Schaakbon»
5e ronde
Promotieklasse tf/rW
Pionneke 2-EWS m/ï'j
VSM-DJC 'VSM2-Venlo2 . -I "
Schaesberg 2-Voerenda'

Eerste klasse A ,
Kerkrade-HoensbroeK
Gess 2-JuisteZet
Brunssum 2-MSV oi,^1
Schaesberg 3-Heerlen ,
Eerste klasse B gi/ir'
Leudal-Blerick
Arx-Reuver vo0r)oP]
Venlo 3-Fortuna
Tegelen-Witte Dame
Tweedeklasse A \,3 l)Kerkrade2-Hoensbroe» n
Juiste Zet 2-DJC2 yrA
VSM3-Fortuna2 *1
Gronsveld-Pionneke * J
Tweede klasse B S'/^il
Pionn. 3-Brunssum ">
Gess3-DJC3 jaal 2
Schaesberg 4-VoerenO" J
Derde klasse A . if*vJ
Kerkr. 3-HoensbroeK * ij]
Attaque-MSV3 9 iBrunssum 4-Heerlen ,,1
Derde klasse B 41.-'.
Landgraaf-DJC 4 51-'!
Fortuna 3-MSV 2 31^
Schaesberg 5-Cayer
Derde klasse C
Gess 4-Leudal 2 5!*T|
Fortuna4-Blerick 2
Reuver 2-Tegelen 2

Optimisme in volgauto
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" Ploegleider Post, die "Panasonic onder meer Pe®
Winnen (rechts) onder A
hoede heeft, juicht de kof®
van Russische en Poos
profs toe.

Foto: DRIES LINSSÉ|

terechtgekomen en dat kan zowel
in zijn voordeel als in zijn nadeel
werken."

kwaliteit zullen nu ook wel weer van
voren rijden. Maar er zal wel eens
een coureur tussen zitten die meer
aan zijn eigen dan aan het ploegbe-
lang denkt."

HEERLEN - Het wieler-
jaar 1989 zal in elk ge-
val nieuwe ontwikke-
lingen brengen, zoals

Öe entree van Russische en
Poolse ploegen in het profpe-
loton en de eerste competitie
om de wereldbeker. Vraag
blijft of Steve Bauer en Clau-
de Criquielion elkaar na het
WK-incident in de wielen rij-

fden. Kunnen we de terugkeer
van Greg Le Mond en Ste-
phen Roche op topniveau
verwachten en speelt Neder-
land een hoofdrol in klassie-
kers én etappekoersen? We
vroegen de vier vaderlandse
'ploegleiders of ze in het kof-
fiedik wilden kijken.

Van onze sportredactie

Priem: „Dat zal niet zon vaart lo-
pen. Je moet bij de eerste tien kun-
nen rijden wil het interessant wor-
den. Nou, dat kunnen er maar wei-
nig."

Zullen de Russen en Polen een
aanwinst zijn voor het peloton?
„Er zullen", meent Gisbers, „zeker
renners tussen zitten die met de
eersten mee kunnen. Niet in het
rondewerk, maar in vlakke ritten,
tijdritten en prologen zullen ze wel
goed meedoen. Dat geldt dan voor-
namelijk de Russen, de Polen schat
ik minder hoog in."Raas: „Dat zit wel goed. Rooks en

Breukink gaan hetzij in de Tour,
hetzij in de Giro weer hoge ogen
gooien."

Priem: „Ik denk, dat we dit jaargoed
mee zullen doen. Breukink en
Rooks zijn al toppers in dit werk en
ik zie Theunisse zich bij die twee
voegen. En misschien dient zich
nog wel iemand van die jongegas-
ten aan, wie weet?"

Limburgs dagblad sport

Nederlandse ploegleiders voorspellen terugkeer Roche
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DAMESBLOUSE 10,- &T!*^
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met lange mouw Jf
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HENDRIKS
■ EX,TIEL fö^fin

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN!^^.
Heerlen: Schelsberg 88, 045-721124 parkeren

Sittard: Brugstraat 1, 04490-15656 Egrato!e
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ROEREND GOED

Bredestraat 23/23A, 6211 HA Maastricht, tel. 043-213095

Kunst-, antiek- en inboedelveiling

op maandag 27 februari '89 om 19 uur op bovenstaand adres

Jen overstaan van weledelgestrenge vrouwe mr. J. Druncks, notaris te
/^astricht zullen bij opbod en tegen kontante betaling goederenor den geveild uit diverse nalatenschappen w.o. de nalatenschap van
Mevrouw Tillv Hermans te Sittard, alsmede uit particulier bezit,

| jtoais:, eubels: dekenkist 1810, Biedermeier coulissentafel, Chiffonnière,
j°uis XVI kabinet, Louis XV recamier, Neo-LXVI Luikse kabinetkast,

vitrinekast, neo-L.XVI vitrinekast en salonstel, Louis Philippe
J^isoletafel, tafel en stoelen, bank, Mechelse buffetkast.tafejs,
£°'ehouten cilinderbureau, speeltafeltje, nachtkastje enz.
£erzische tapijten: Heriz, Kairouhan, Kazak lopers, Kelim.

Daenen, van Dijk, Holman, Jelinger, Wiegman.
iekeningen, aquarellen en grafiek: Arrondeus, Ayzo v. H. v. E,

i°nas, Hul, Piet Kleynen, v.d. Kreek, Ru van Rossum, Lod. Schelfhout,
erPenti, Piet Vos.

Chinees en Japans porselein Kang Xhi, monumentale
vaas, familie rosé, Imari, schilderingen op papier en zijde,

gelegde lakpaneeltjes, hangconsole.
zilver, sieraden: antieke tasbeugel, divers tafelzilver, goudenpn zilveren sieraden o.a. met briljantjes.

£°rselein en aardewerk: divers serviesgoed o.a. Maastrichts.
J^Jas en kristal: w.o.antieke fles.
fokken: bronzen 5-delig pendulestel, porseleinen kartelklok e.a.
£°Per, ijzer, tin: antiek handscherm, deurklopper, mijnlamp, tinnen

en tin in Jugenstil.
"aria: vergulde schilderijlijsten, spiegels, oude schedel, Romeins

diverse textiel en kantwerk, elektronisch orgel Electra, divers
ivoor, wandelstok met antiek gouden knop, 18e eeuws houten

weefgetouw, langlauf ski's met ass, antiek
«mmermansgereedschap, schrijfcassette, percussiegeweer.

en tijdschriften: serie 1e uitgaven Ch. Dickens, geschiedenis,
jteratuur.Oude prentenmappen, ansichtkaarten, bidprentjes, verzamelalbums e.a- en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Kijkdagen: zaterdag en zondag 14.00 tot 17.00 uur.
Volgende veiling: 24 april.
'nbreng voor deze veiling vanaf 1 maart, dagelijks van 13.00 tot 17.00r. zaterdags van 14.00 tot 16.00 uur. De inzending sluit uiterlijk op

\ '5 april.

J
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;:'/y; Übent vrij in de besteding. Dit kan ''-;> KREDIET- in,D
_
|I. |(]mHmi f 96x 72x 60. 54* 3<.*É

i/oor a//e privé-doeleinden, auto, BEDRAG LOOPTIJD IN MAANDEN 3.000,- - - 67,- 72,- 70.,- =caravan, boot, verbouwing,
iehyp 2ehyp 2ehyß 2eh

" 6 000,- - 118,- 132,- 143,- 198.-
-huishoudelijke aanschaf, meubels enz. lea?' 240? i_ov*P "_o_

/P 9.000,- 139,- 177,- 198,- 214,- 297-
-rr.ii//Mini/M 10000'- 68<- 97r 107r 132,- 12.000,-186,-229,- 257,- 279,- 389,- VEENVOUDIG! 15.000,- 102,- 145,- 161,- 198,- 18000-- 278-- 337,- 386,- 418,- 584,-
U belt ons (dit kan dagelijks van 20.000,- 136,- 194,- 215,- 265,- 2*o°0'- 370/ "f' ff" fff" 779Q--9.00-21.00 uur) en beantwoordt enkele 25.000,- 170,- 242,- 269,- 331,- 36 000 552 679 770 ’« motvragen. Uw lening is dan meestal 40.000,- 272,- 388,- 431,- 530,- 42000',- 644.- 784- 898- 973- 1364--bmnen 4 uur geregeld en desgewenst 75m _ 509>. 727,- 808,- 993,- 50.000,- 766- 934- WS9- 1159'- 1635--uitbetaald. 100.000,-679,-970,-1079,-1324,- Effect, rente vanaf 0,83% per maand

.','Vv.';' DISKREET 150.000,- 1019,-1455,-1617,-1986,-
Moonen Financieringen garandeert U ■ Looptijd meer dan 72 maanden geldt voor
volledige geheimhouding. Dus géén Afhankelijk van de waarde van uw cara""""50" "* verbouwin9' b°ol
informatie bij werkgever e.d. woning kunnen de tarieven variëren.

a''e 1e hypotheken vanaf 5,2% DOORIOPtNDKREDIET
(Bij ons géén 'loketwerk') de Spaarhyp.: 7,1% 10 jr. vast. nettoin U betaalt effekt. theor.

9o hun ■ QO/n handen per maandrente Ipt.
GUNSTIG EN SOEPEL sen Vp..y/o

Moonen Financieringen werkt voor u 1 ■ j 10.000,- 200,-
-geheel kosteloos. Dankzij onze I _

—-^ -^
Wk I 15.000- 300,- 0,83% 65

kontakten met 20 financiers en banken . M_\JÊrf £L JMmTMMUMn * % 25000- 500,- p. mnd mnd
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harry rfl

een bedrag van 40.000 guldenop de
stoep in de Burgemeester Muris-
straat 110. „Ik wacht nog even af. Als
die sponsor binnen nu en tien dagen
niet. komt, ga ik terug naar de ama-
teurs."

Alsof de duivel ermee speelt, vlak
voordat Léon Boelhouwers het men-
tale gat dichtrijdt en uitlegt waarom
hij na twee jaar 'zwarte sneeuw zien'
de aansluiting bij de profs heeft ge-
mist, is hij in de ouderlijke woning
van detrap gevallen. Holderdebolder
op zijn heup naar beneden, alsof hij
in de afzink van een Ardeense hel-
ling uit de bocht in hetravijn dook. Hij
betast de kneuzing met een gebaar
van 'het is goed afgelopen. Eigen
schuld, dikke bult.

Bij de amateurs was hij geen regel-
rechte klasbak. Toch stak hij er met
kop en schouders bovenuit, vaste
prik bij de eerste tien met een formi-
dabel eindschot in 1986, toen hij win-
naar werd van het Limburgs ama-
teurklassement. Omdat het bloed
van de Boelhouwersen kruipt waar
het niet gaan kan -de 'moraal' en het
karakter zitten dat slag volk gegoten
als een maillot - stapte Léon twee
jaar geleden over naar de profs.

De manier waarop hij uit het profpe-
loton tuimelde, doet meer pijn, al
heeft hij zich ook dat kunstje zelf ge-
flikt. Léon Boelhouwers - neef van
Kees Boelhouwers en die was als
professional toch niet de eerste de
beste - is het sprekende voorbeeld
van de jonge, talentvolle Limburgse
wielrenner, die in 'verkeerde' handen
is terechtgekomen. „Door mijn eigen
stomme schuld, niet geluisterd naar
de juiste mensen." Gepaaid met be-
loften van 'tussenpersonen', die als
aasgieren rond de subcategorie van
de broodfietsers fladderen.

De Spaanse vacature was 3Jnaar de maan. „Stofberg had W
van der Hulst in mijn plaats S*
men. Terecht, had ik maar naar*
berg en mijn ouders moeten I"'
ren, het zekere voor het onze*
genomen. Eigen schuld." En de
lega's lachen zich een bult. Drie
ken geleden heeft Léon Boel11
wers de training hervat. SchikW
machinebankwerker worden 'Jheeft het alletwee in devingers'1
nog altijd. „Stofberg heeft me Q\ei
voorlopig de kilometers van de
roepsrenners aan te houden. "
goed voor de dag kom, krijg ■
schien een herkansing, als er iels
komt."

vervolgens op de citadel te finishen
op de plaats die hem toekwam, de
zesentwintigste. „Ik heb de laatste
twee jaar toch een hoop kostbare er-
varing opgedaan, meer koersinzicht
gekregen, geleerd hoe je in de waai-
er moet rijden. Al had er best een
hoop meer in gezeten."

moest maar eens laten zien wat ik
kon. Fijn, dacht ik, maar achteraf heb
ik begrepen, dat ik als jongeprof aan
mijn lot werd overgelaten. Van Vae-
renbergh heeft me nooit één tip ge-
geven. Dat een wielrenner regelma-
tig naar de dokter moet, voor bloed-
onderzoek, om de tekorten aan te
vullen, daar ben ik nu pas achter."

'Moraal'
Als groentje vijtien keer binn^j,
eerste tien in koersjes rond r
sche kerktorens, afzien in etaP
wedstrijden. Dat is een aanzet- fj
geen Frans Maassen of Peter'
rings ('Die hebben toch ook een*
loopperiode nodig gehad?'), maf
kwalijke kwalificatie 'krabber' is tf
geval Léon Boelhouwers een W*
ging. „Daar zit ik niet mee. IK'
nooit beweerd dat ik het bij de Pj
wel even zou gaan maken." Hij,'"
als fanatieke sporter geen seri*
kans gehad, en toen dat kansje^
alsnog voordeed, vergat hij doOf'
brek aan inzicht te demarreren.

De vraag of Boelhouwers daar über-
haupt rijp voor was, is niet relevant.
In de sport geldt: die niet waagt, die
niet wint, en bovendien had hij in Al-
bert Stofberg een prima kruiwagen.
De ex-coach van de cyclocrossers
drijft in Spanje een wielerschool.
Léon Boelhouwers liep, beter ge-
zegd fietste er een paar weken stage
om de vuistregels van het profkoer-
sen onder de knie te krijgen, legde in
de trainingsritten ene Mathieu Her-
mans het vuur na aan de schenen
('lk kon goed met hem overweg,
maar in de sprint had hij schrik van
mij') en belandde op voorspraak van
Stofberg in de Belgische kantoor-
meubelploeg 'Lucas', gerund door
de 65-jarige, ooit zeer beroemde Flo-
rent van Vaerenbergh.

riums per jaar. Dat is toch het minste
wat je mag verlangen." Alweer dank
zij Stofberg bleef Boelhouwers rede-
lijk in de picture. Er was belangstel-
ling van drie kanten. Juul de Wever
was bezig met de oprichting van een
nieuwe ploeg, de Belgische firma
Isoglas had plannen en Albert Stof-
berg startte in Spanje een onder-
ploeg van Caja Rural, de formatie
van Mathieu Hermans, op.

ze het klaarspelen." In elk geval niet
op de manier van het slag Boelhou-
wers. Ook Kees kon zich op weg
naar de meet niet altijd beheersen en
die erfelijkheidsfactor speelt Léon
kennelijk parten. Als nieuwkomer de
goden en ondergoden in godsnaam
niet op de tenen trappen. In zijn jeug-
dige drang had hij maling aan de ta-
boes. Dwars door de gevestigde
orde heen rijden, dat schijnt in de
wielersport - oh wonder - bijzonder
dom te zijn.

Uit het peloton en van de trap _H
len. „Die fout maak ik niet rtjja
Thuis op de bank in Meerssen-»j
krabbelt hij strijdlustig overeind»'
een privésponsor naar de profcri'*
of terug naar de amateurs, ik z*
de fiets laten zien wat ik kan. DeJraal is niet kapot te krijgen." TyPJ
Boelhouwers.

Afwachtend
Isoglas was te doorzichtig en kwam
niet van de grond. „Begin oktober
belde Albert Stofberg. Of ik naar
Spanje wilde komen. 'Dan krijg je
een contract bij Caja Rural'. Op het-
zelfde moment werd ik benaderd
door een tussenpersoon van Juul de
Wever." Toen maakte Léon Boelhou-

Pedalerend naar de start voor de
eerste rit van de Midi Libre vloog hij
door de achterruit van een bruusk
remmende auto. Met een kapotte
hand zes weken op non-actief. In
Parmingen een gescheurde spier.
„Een massa kilometers gemist." Met
als genadeklap het ter ziele gaan van
Eurotop. Solliciteren, op zoek naar
een ploegje, maar wel a raison van
een redelijk contract. „Een salaris
van 2.500 gulden en startgelden van
425 gulden in pakweg twintig crite-

In de Grote Prijs van Wallonië liet
Léon Boelhouwers, ondanks het
chronisch gebrek aan goede advie-
zen, zien hoe het wél moet. „Met de
kopgroep mee en tien minuten recht-
streeks in beeld op de RTBF." Om

Waaier

Hij had prof kunnen blijven met de
truc spécial van dat wereldje. „Je te-
kent voor het minimumloon een con-
tract bij een tweederangs ploeg en
stort vervolgens dat salaris meteen
terug op deploegleider, die het zwart
in zijn zak steekt. Jefietst zelf als prof
voor noppes en je stuurt je vrouw
werken om de kost te verdienen."
Daar trapt Léon niet in, alleen al om
praktische redenen. Als vrijgezel is
hij nog te hebben, ook voor het wat
meer bonafide soort ploegleiders of
een privésponsor, want Léon Boel-
houwers heeft de vitesse van Ma-
thieu Hermans, tenminste één keer
per jaar de tijdritbenen van Laurent
Fignon en hij kan 'een aardig stukje
bergop'. Maar voorlopig staan de
sponsors nog niet tien rijen dik met

Tussen de kantoormeubelen en keu-
kens reed hij in twee jaar honderd
kermiskoersen en een handvol klas-
siekers. Vijftigste in de Amstel Gold
Race, niet om over naar huis te
schrijven, maar in de 17 kilometer-
tijdrit van De Panne gaf hij slechts 56
seconden toe op Fignon. „Léon Ne-
vels eindigde vier plaatsen achter
mij, in tijdritpak en op een speciale
fiets. Die zit nu bij een andere ploeg,
als tijdritspecialist. Ik weet niet hoe

De kantoormeubelen bleken brand-
hout. Het werd er niet beter op, toen
Boelhouwers ('lk had een tweejarig
contract') met de hele handel over-
ging naar de keukeninrichters van
Eurotop. „Van Vaerenbergh is niet
meer de ploegleider van vroeger. Hij
liet ons maar wat aanrommelen. Ik
kreeg een zogenaamde vrije rol,

Brandhout

'De verhalen over renners vrouwen die het zo moeilijk hebben, zijn zwaar overdreven'

Phil de Rooy,
fan op afstand

SPAUBEEK - „Toen ik nog in Hulsberg woonde was ik serveerster in hotel Gen Eikske. Op een bepaalde dag
arriveerde een wielerploeg. Renners van Gazelle, die deelnamen aan Olympia's Ronde voor amateurs. Huls-
berg fungeerde als etappefinish. Zo heb ik mijn man leren kennen. Elf jaar geleden. Hij maakte deel uitvan de
Gazelleploeg."

best wel eens een avondje met de
kennissenkring op stap."

ha over de situatie te maken. Er zijn
meer mannen, die vanwege hun be-
roep vaak weg zijn. Het gezin van
een profrenner vormt beslist geen
uitzondering."

" Phil deRooy: 'De kinderen zijn eraan gewend, dathun papa vaak weg is. Foto: peter rooze

„Ik was in het dorp wel eens naar de
etappefinish van Olympia's Ronde
gaan kijken of naar een andere wed-
strijd. Best leuk vanwege de sfeer en
de kleurrijke bedoening, maar voor
het overige vond ik er niks speciaals
aan. Toen ik verkering kreeg met
Theo veranderde dat, alhoewel ik het
hele gedoe toch allemaal een beetje
op afstand ben blijven volgen. Ik ben
niet het type om hem luidkeels aan te
moedigen. Stel je voor? Ik zou me
schamen voor de mensen om mij
heen. Eigenlijk ben ik nogal verle-
gen."

In het jaar waarin zij als tiener haar
echtgenoot leerde kennen, zij heette
toen nog Phil Maas, wist zij van wiel-
rennen ongeveer net zo veel, beter
gezegd, net zo weinig af als andere
meisjes van haar leeftijd met wie zij
het handbalteam van Hulsberg
vormde.

ook doen, want het is met pro
niet als in overige jobs, waar je J
schien een of twee jaarer tusse j

kunt alvorens naar het vroeger a
roep terug te keren. Als hij besw "^nü te stoppen is het ook voorö jCf.
maar dan krijgt hij er later we
spijt van."

ploegmakker Peter Winnen iets der-
gelijks ook overkwam. Peter Winnen
en hij hebben vanaf hun profdebuut
altijd tot dezelfde ploeg behoord.
Yvonne, de vrouw van Winnen, en ik
hadden eveneens veel contact met
elkaar. De laatste jaren is het minder.
Kwestie van tijd en afstand, leder
heeft zijn gezin. Vroeger, toen ik nog
geen kinderen had, reed ik minstens
één keer per week naar Yvonne in
Venray."

Phil de Rooy (28) is echtgenote van
Theo de Rooy, de drie jaar oudere
beroepsrenner uit Spaubeek, die op
de wegen van Andalusië alweer de
ouverture van zijn zoveelste seizoen
achter de rug heeft en deze week in
de Ronde van Sicilië de vorm nog
hoopte te verbeteren. Binnenkort im-
mers begint de reeks klassiekers,
waarin het een en en ander gevergd
wordt.

.In de week tussen de wedstrijden in
Spanje en Italië is hij een paar dagen
thuisgeweest. 's Zondags per vlieg-
tuig uit Malaga, vrijdags vertrok hij
weer met de ploeg naar Sicilië. Als hij
daar van terugkomt is het opnieuw
van korte duur. Woensdag is een
wedstrijd in 's Heerenberg. Een paar
dagen later de Omloop Het Volk, ge-
volgd door Parijs-Nice óf de Italiaan-
se etappekoers Tirreno-Adriatico.
Hoe zijn verdere programma er uit
ziet weet ik niet eens."
Het maakt, vindt Phil de Rooy, ook
weinig uit. In grote lijn is het voor een
wielerprof tóch ieder seizoen hetzelf-
de. Voorjaarskoersen, klassiekers,
daarna de Tour de France. Soms
komt er nog de Ronde van Italië bij.
„Van februari tot eind september is
hij vaker weg dan thuis, maar daar
staat weer tegenover, dat hij in herfst
en winter niks om handen heeft, uit-
gezonderd vanzelfsprekend zijn con-
ditietraining."

De drie kinderen ('de oudste is vijf,
de tweeling vier jaar') zijn al hele-
maal gewend aan de veelvuldige af-
wezigheid van hun vader.
„Als hij langer dan bijvoorbeeld een
week weg is vragen zij soms: 'Wan-
neer komt papa terug?', maar het is
beslist niet zó, dat zij dan in huilen
uitbarsten of zich anderszins afrea-
geren. Zij weten, net als ik, dat het
niet anders is. Trouwens, ik zou het
ook overdreven vinden om veel poe-

Overigens, de keren, dat zij een wed-
strijd bijwoont zijn in de loop der ja-
ren ('vooral na het huwelijk op 10 de-
cember 1983') steeds minder gewor-
den. Na 250 kilometer afzien in re-
gen en wind is de ega trouwens ook
niet bepaald in stemming om aan de
eindstreep te informeren hoe het
thuis, bij de buren of bij mama in
Drente gaat.

f .5Financieel is het voor een PrjV.r"
Theo de Rooy best de moeite
om nog door te gaan. Jan
verdient stukken minder. De °.e|<.'
echtgenote glimlacht veelbe jd
nend. „Je kunt", zegt zij, „na .^Awél beter fanmail krijgen dan bri, fi
zoals er daar op de kast e"

e\o?
wijst naar een paar blauwe cnv fr
pen. 'Aanslagbiljet' staat er op_
belastingdienst rijdt mee, óók ' s
peloton. Phil de Rooy: „Ik zei toe ;
dat een rennersgezin geen uitz
ring vormt op de regel." .

wiel verhef

aan de vooravond daarvan in een
hotel. „Problemen met eten zijn er
evenmin. Dacht jenou werkelijk, dat
ik met het kookboek in mijn handen
in de keuken sta?"
Vanzelfsprekend, zoals overal, wordt
ook in haar gezin wel eens over het
werk van de man gesproken, zeker
als er onderhandelingen over een
nieuw contract op stapel staan.
Uiteraard hebben zij het er ook over
hoe lang hij nog zal blijven koersen.
Theo de Rooy, geboren in Harmeien
en opgegroeid in Utrecht en Drente,
heeft een middelbare opleiding in
economisch en administratief onder-
wijs achter de rug. In april wordt hij
tweeëndertig. Hij heeft al eens een
aanbieding gehad om op een andere
manier dan als wielrenner de kost te
verdienen, maar dat verzoek wimpel-
de hij snel af. Als er niks speciaals
gebeurt kan hij nog een paar seizoe-
nen op niveau in het peloton mee.
„Zolang hij dat graag wil moet hij het

Trouwens, in meerdaagse wedstrij-
den ziet zij hem niet of nauwelijks.
Dan is er alleen 's avonds een tele-
foontje. En als hij aan belangrijke
eendagskoersen deelneemt zit hij

Telefoon

aangelegenheden bemoeit hij zich
niet."
Wat het privé-leven betreft had zij,
voordat ze trouwde, de wildste ver-
halen gehoord in de trant van: 'Een
profrenner leeft onder grote stress' of
'Je gaat nog wat meemaken omdat
hij speciale kost moet hebben.
„Ook waren er mensen, die me van
alles over doping en aanverwante
dingen meenden te moeten vertel-
len. Kom nou. Theo is een gezonde
sportman, die heus wel weet hoe hij
zijn lichaam moet verzorgen. Als hij
gespannen is, laat hij er in ieder ge-
val thuis zo weinig mogelijk van mer-
ken."„Als het Nederlands kampioenschap

ergens in de buurt wordt verreden of
als Theo na de Tour de France aan
de avondcriteria deelneemt ben ik
soms present", zegt zij. „Voor het
overige huldig ik het standpunt, dat ik
zijn echtgenote ben en niet een of
andere fanatieke supportster. Als
thuis de zaakjes in orde zijn wil ik

Over rennersvrouwen gesproken.
Phil de Rooy ziet de meeste ega's of
vriendinnen van Theo's ploegmak-
kers slechts sporadisch, bijvoorbeeld
wanneer zij net als Phil met kennis-
sen een bezoek aan enkele Tour-
etappes brengen. Voor derest geen
bezoekjes over en weer.
„Peter Post, de ploegleider van mijn
man, vind ik een charmante kerel. Hij
is ook zakelijk, en staat er op, dat er
discipline heerst. Mij best. Met privé-

Wielrennen is voor velen een fasci-
nerende sport. Voor de beoefenaren
is het ook een zware bezigheid.
Zwaar én riskant. „Toch loop ik niet
rond met de gedachte, dat hij wel
een fatale val zou kunnen maken.
Wanneer je constant aan zoiets
denkt heb je geen leven meer. Zelfs
als ik aan de TV zit en ik zie de ren-
ners in sneltreinvaart naar de finish
daveren heb ik beslist niet het klam-
me zweet in mijn handen. Deson-
danks heeft hij zo nu en dan een flin-
ke smak gemaakt. Ik geloof, dat hij al
een keer of drie zijn sleutelbeen
heeft gebroken. Meestal gebeurde
dat enkele dagen vóór- of nadat zijn

Riskant

In huize De Rooy aan de Kerkstraat
in Spaubeek zie je echt niet dat de
baas een gewaardeerd lid is van de
door Peter Post geleide Panasonic-
ploeg. Sfeervolle inrichting, dat wel,
maar aan de muur geen levensgrote
foto's van wedstrijdmomenten of
bloemstukken en andere prijzen.
Slechts een paar uitzonderingen, zo-
als een beker van enorme afmetin-
gen, boven op de kast.
„Gewonnen in Italië", verduidelijkt
Phil de Rooy. „Het was de openings-
wedstrijd aldaar. Trofeo Laigueglia.
Theo viel na de huldiging bijna van
het podium, zó zwaar was de beker., Pak maar eens vast. Minstens vijfen-
twintig kilo". Wat zij er niet bij vertelt
is, dat de bewuste Trofeo verreden
werd in beestachtige weersomstan-
digheden. Sneeuw, hagel, koude
wind. En dat alles in een wedstrijd
aan de Rivièra! Een etage lager dan
de beker staat een ingelijste foto van
haar man waarop hij als etappewin-
naar in de Ronde van Zwitserland
over de eindstreep snelt.

wers de grootste fout van zijnI
Hij nam een afwachtende hd
aan, maakte sur-place en werd'
bijgefietst door de feiten.

MEERSSEN - Daar zit-ie dan met zijn gouden oorknopje en glimmende
sprintkuiten, thuis op de bank bij pa en ma in Meerssen-West. Een
profwielrenner van 23 jaaren 24 ereplaatsen of daaromtrent in kermis-
koersen. Geen ploeg, geen wedstrijden en geen ww ('Want Belgische
ploegen dragen geen sociale premies af). Het verstand op nul en de
blik op oneindig, in afwachting van de bijstand-met-terugwerkende-
kracht. „Dat moet nog allemaal worden geregeld."
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Afzien in de bijstand
# Léon Boelhouwers,

werkloze wielerprof,
thuis op de bank bij
pa en ma. 'Maar de
moraal is niet kapot
te krijgen.'

Foto: WIDDERSHOVEN

Verleid door de optimistische I
nen van Juul de Wever ('Bel.*
ploeg, lekker dicht bij huis') vro<
veertien dagen bedenktijd aan'
berg. „Het zag er goed uit md
ploeg van De Wever. Alles was
de kleren, de auto's, Citroen, de
ponsors. We gingen op Vitusli*
rijden. Alleen de hoofdspo*
moest nog tekenen. 'Nog eve"
duld, Léon, ik ben nog iets aa"
regelen voor jou.' De tussenpert
wist me steeds aan het lijntje te1
den. 'Juulke heeft de zaken 'voor elkaar, maak je niet onge"
Dat heeft zo tot half decemt3ef
duurd." Toen verscheen de Kif
Het Laatste Nieuws: 'Juul de Wjf
moet afhaken.' Daar zat ik dan

Minimumloon

| Limburgs dagblad

Hoe Léon Boelhouwers als jonge prof onder de wielen kwam

Wielerspecial



Veronica met
nieuwe serie
praatshows

Super Channel
met nieuws in

het Nederlands

niet zeggen of het
Nederlandstalige
commentaar bij de
journaalbeelden ook
direkt gebruikt zal
worden. Hij wil eerst
de officiële bericht-
geving van de kant
van Super Channel
afwachten. Tech-
nisch levert het uit-
filteren voor de ex-
ploitant geen pro-
bleem op.
Het Commissariaat
voor de Media wacht
af wat de kabelex-
ploitanten gaan
doen. Mocht het
doorgeven van de
journaals in strijd
zrjn met de Media-
wet, dan wordt niet
uitgesloten dat daar-
tegen wordt opgetre-
den.

Zoals bekend loopt
er momenteel een
proefproces bij de
Raad van State over
de doorgifte van Ne-
derlandstalige com-
merciële satelliet-
programma's door
enkele kabelexploi-
tanten.

Marcucci van Super
Channel in Monte-
Carlo' aangekondigd.
Zij is afkomstig van
de Italiaanse Mar-
cucci-groep, die in
november Super
Channel van de Brit-
ten overnam.
Het meertalige com-
mentaar bij de jour-
naalbeelden wordt
gebruikt bij de bulle-
tins van 5 minuten
op elk uur, het 15 mi-
nuten journaal 's
morgens tussen ze-
ven en acht en de 15
minuten-journaals
om 12.45 uur en 23.30
uur.
Direkteur Deelman
van de grootste Ne-
derlandse kabelex-
ploitatiemaatschap-
pij Casema kon nog

MONTE CARLO -
De commerciële sa-
tellietzender Super
Channel is van plan
om binnen een
maand met meertali-
ge nieuwsuitzendin-
gen te beginnen. Het
gaat in eerste instan-
tie om de Nederland-
se en Duitse taal. La-
ter komt daar nog
nieuws in het Frans
bij. De kabelexploi-
tant moet ervoor zor-
gen dat de juiste taal
uit het aanbod wordt
gefilterd. De nieuws-
bulletins worden
niet gepresenteerd
maar buiten beeld
van commentaar-
stemmen voorzien.

Dit heeft president-
directeur Marialina

Roger Whittaker
vandaag in Aken

NCRV houdt
provinciale
vergadering
in Heerlen

verhalen zullen we hier en daar
ook larderen met beelden. Som-
mige zullen daarvoor buiten de
studio moeten worden gemaakt,
andere komen uit archieven."

Van onze rtv-redactie Er zijn voorlopig twaalf afleve-
ringen gemaakt, waarvan de eer-
ste op zaterdag 12 aprilwordt uit-
gezonden. In tegenstelling tot zo
veel Nederlandse programma's
komt de formule niet uit het bui-
tenland, aldus Rademakers.

„Het idee voor deze serie komt
uit mijn eigen koppie. Waarom?
Omdat ik het onderwerp fascine-
rend vind. En het is brutaal en
pretentieus, om dat bij Veronica
te brengen. Vooral omdat het 's
avonds om negen uur wordt uit-
gezonden. Een luchtig zomer-
programma is het bepaald niet,
we lopen er danook mee door tot
half juli."

JLVERSUM - „De ene af-
ding zal misschien in
*aüteit verschillen van de
j.

ere > maar er zullen abso-jUt uitzendingen bij zijn,
geschiedenis schrijven".'Rademakers is bepaald

"ter van zijn jongste pro-
«ktie 'Op leven en dood.[J. * is een serie praatshows

t.°f Veronica waarin men-
"l vertellen over situatiesL*arin zij moesten beslis-P1over leven en dood. NetL? Klasgenoten', eveneens

Veronica, wordt het
j.°gramma gepresenteerd
°r Koos Postema.

" Jef Rademakers: „Concessies hebben we nooit hoeven
doen".

OzzyOsbourne
weer terug

Luchtig

" Toch ademt Veronica nogal
eens een luchtig toontje en heeft
de aanpak van bepaalde onder-
werpen nietzelden een sensatie-
achtig tintje.

" Hebben Rademakers en Pos-
tema terwille van het Veronica-
imago in hun formule conces-
sies moeten doen? De program-
mamaker reageert verbaasd.

" Er zijn nogal wat beroepen in
binnen- en buitenland, waarin
verhalen over cruciale momen-
ten zijn ontstaan.
„We willen mensen uit allerlei
beroepsgroepen aan het woord
laten komen. Van chirurgen tot
stuntmannen en treinmachinis-
ten, door elkaar heen. Waar het
om gaat is dat hun verhalen op
elkaar aansluiten. Daarin is het
de bedoeling dat we zo ver moge-
lijk gaan".

Postema oogstte ooit bij de
VARA hoge waardering met
'Een groot uur U', waarin hij be-
paald moeilijkbespreekbare za-
ken aan de orde stelde.
„Aan dat programma hebben we
zeker gedacht. Het blijkt dat je
met dergelijke formules een
groot publiek kunt trekken. Met
de 'Geloof, Hoop en Liefde
Shows' hebben we indertijd de
kijkdichtheid van de IKON kun-
nen vertienvoudigen. En daarin
kwamen toch ook tamelijk lasti-
ge onderwerpenaan de orde. Het
gaat erom dat je het wezenlijke
van een zaak laat zien en dat je
daarnaast ook kunt relativeren.
Want waar je het ook over hebt,
televisie blijft entertainment. We
willen dan ook zeker niet de trut-
matigheid die je in 'Rondom

start zaterdag 25 fe
ar' bij alle bekende voorver
°Padressen.

►J^LEN - Ozzy is na jaren[Vr terug... December '83 was
patste keer dat hij in Neder-
ig ie z'en was- In bet kader van. Europese tour zal Ozzy Os-

voor een eenmalig optre-
r op 7 april in de Rijnhal tejVhem aantreden. Als special
V^t op deze tour zal 'U.D.O.'
f„ komen.

„'Op leven en dood' zal zeker
sensationeel zijn, maar dat mag.
De sfeer is verrassend. Bepaald
anders dan in het programma
van de slechtst gekapte omroep-
voorzitter van Nederland die in
'De achterkant van het gelijk' al-
leen maar academische vragen
stelde in de trant van 'Wat zou u
doen als...?'".
„Anders dan indertijd Marcel
van Dam willen wij de mensen
vooral laten vertellen in wat voor
situatie ze hebben verkeerd en
hoe die dat hebben ervaren. Die

tien' tegenkomt. Het zal zeker
voorkomen dat de mensen van
hun stoel vallen."

de tiende aflevering bezig, Enge-
land gaat de twintigste opnemen
en de Belgische commerciële
zender VTM heeft er al twee van
de geplande vier-en-dertig uitge-
zonden. Het blijkt dat de formule
vooral daar aanslaat. De eerste
aflevering, begin deze maand,
waarin premier Martens te gast
was, sloeg meteen aan en de
tweede uitzending met Jean Ma-
rie Pfaff heeft een record gebro-
ken: op 66 procent van detelevi-
sietoestellen in Vlaanderen werd
naar 'Klasgenoten' gekeken. Het
is dan ook het enige programma
in België waarin de Vlamingen
hun eigen taal kunnen spreken,
zonder het idee te hebben dat ze
zo veel mogelijk het Nederlands
moeten benaderen.

HEERLEN - In de stads-
schouwburg van Heerlen houdt
de NCRV aanstaande dinsdag-
avond vanaf 19.30 uur haar pro-
vinciale ledenvergadering voor
de provincie Limburg. Voorzit-
ter drs. Thijmen Jansen, die dit
jaar met pensioen gaat, zal een
toespraak houden over 'De
NCRV - nu en in de toekomst. In
de sprekershoek radio en televi-
sie kunnen bezoekers van ge^
dachten wisselen met algemeen
directeur mr. A. Duijser, pro-
grammamaker Gerard van den
Berg en de programmaleiders
radio en televisie. Een aantal be-
zoekers kan voorts deelnemen
aan 'Thari's Toer', een kwis
waarin tv-omroepster en presen-
tatrice Thari Schröder de deel-
nemers test op hun kennis om-
trent de NCRV en hun eigen pro-
vincie.
De avond wordt besloten met
een optreden van de fluitiste
Berdien Stenberg.

HEERLEN - De over de hele we-
reld door miljoenen fans bejubel-
de Roger Whittaker is op deze
donderdagin Aken. Deze in Nai-
robi (Kenia) geboren 52-jarige
zanger, die daar een jaar leraar is
geweest en enkele jaren medicij-
nen heeft gestudeerd, is vanaf
20.00uur ii» het 'Eurogress' te be-
luisteren.
Toen hij twee jaargeledenhet ju-
bileum vierde dathij 25 jaar lang
in binnen- en buitenland alle gro-
te en bekende podia betrad, liet
hij weten met tevredenheid te-
rug te blikken op deze periode.
Deze tevredenheid komt het best
tot uiting in zijn vele gouden, zil-
veren en platina platen die hij in
de loop der jaren in ontvangst
heeft mogen nemen. Zijn eerste
liedje 'Crinkle Face' schreef hij
in 1955 en in 1967 kreeg hij zijn
eerste Europese bekendheid als
lid van het Britse team tijdens
het songfestival in Knokke. Hoe-
wel in de daarop volgende jaren
de successen, nieuwe elpees, tv-
optredens en toernooien zich op-
hoopten, geldt '87 toch als een
van de meest succesvolste toer-
neejaren in de carrièrevan Roger
Whittaker.

„Als een voetbalclub iemand als
Maradonna in huis heeft, gaan
het bestuur en trainer zich toch
ook niet bemoeien met zijn spel?
Het succes van 'Klasgenoten'
maakt dat we bij Veronica onze
gang kunnen gaan. Concessies
hebben we nooit hoeven doen.
Waarom ook. Als je nagaat hoe-
veel mensen er naar kijken en
wat het kost is 'Klasgenoten'
voor een omroep duizendmaal
waardevoller dan 'Wedden dat'
en de 'Honeymoon quiz' samen.
Het programma is inmiddels in
vier landen te zien.
In Nederland hebben we er al
vijftig gemaakt, Duitsland is aan

'Animal Crackers'
nu met Jaap Aap

Gisteren liet mijn agent een telex
uit Saoedi-Arabië zien. Ze zijn
geïnteresseerd in 'Classmates'.
Zelf beschouw ik dat nog als een
grap, maar we sturen ze een op-
name en we gaaner zeker op in."

" De stem van André
van Duin, die als 'Jaap
Aap' en vermomd als
een oran oetang, valt
weer te beluisteren bij
de nieuwe serie
'Wegtrekkers en Animal
Crackers.

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Na het enorme
succes van de vorige serie kon
het natuurlijk niet uitblijven: er
moest een vervolg komen op
'Animal Crackers', André van
Duins eigen 'Dierenmanieren.
Dat vervolg is er nu met 'Jaap
AapPresenteert: Wegtrekkers en
Animal Crackers', waarvan de
TROS de eerste aflevering vrij-
dagavond op het scherm brengt.
André van Duin heeft voor een
heel andere aanpak gekozen in
de nieuwe serie mini-program-
ma's. Behalve dat aan allerlei
dierengedrag dankzij stemmen
op de achtergrond een grappige
wending wordt gegeven, zijn nu
ook bekende tv-persoonlijkhe-
den - op een aardige manier - het
slachtoffer van Van Duins gema-
nipuleer.

* Barbarella: met 'We cheer you up' opnieuw gestegen in de Nederlandse top veertig

Nederlandse top veertig

donovan
16 (21) I only wanna be withyou - Samantha Fox
17 (11) Loco in Acapulco - The Four Tops
18 (23) Love Always finds a reason - Glenn Medei-

ros & Ria
19 (15) Love Train - Holly Johnson
20 (14) Somethings gotten hold of my heart - Mare

Almond
21 (—) Wild thing - Tone Loc
22 (22) Baby, I love your way - Will to Power
23 ( —) My Prerogative - Bobby Brown
24 (30) Downtown - One 2 Many
25 (33) Soulmate - Wee Papa Girl Rappers
26 ( —) Every rosé has it's thorn - Poison
27 (35) Hold me in your arms - Riek Astley
28 (20) I'm into folk - Bart Peeters & De Radio's
29 (—) The livingyears - Mike & and the Mecanis
30 (—) Respect - Adeva
31 (19) Musica e - Eros Ramazzotti
32 (26) Ain't no Sunshine - Bill Whithers
33 (16) Polonaise Hollandaise - Johnny Camaro
34 (34) 'n Sneeuwwitte bruidsjurk - Henk Wijn-

gaard
35 (—) Countdown - Countdown all star band
36 (24) Good Life - Inner City
37 (29) Stakker Humanoid - Humanoid
38 (32) Skin to Skin - Jennifer Waenes & Harry

Belafonte
39 (25) Say a little prayer - Bomb the Bass
40 (27) First time - Robin Beek

I^ERLEN - Al een paar weken geleden door ons
rj M. als een goede kanshebber voor de hoogste

I%'wnen van de Nederlandse top veertig: de groep
ta baralla. Je weet wel diemooie meisjes, de muzi-
'Vw Smaakmaaksters' rond Veronica's Pin Up
V n Jawel hoor, met 'We cheer you up' zijn *e
liQ^'^dels naar een vijfde plaats geklauterd. Wel-
Sj l Wordt dit nummer nog wel eens het nummer-
V Beluid in de top veertiS' zoals diekomende vrij-
l^Srniddag vanaf 15.03 uur opnieuw valt te beluis-

etl op Radio 3.

2 : 2) Buffalo Stance - Neneh cherry
3 1) Tonight- Tina Turner & David Bowie
4 * 3) You got it - Roy Orbison

4) She Drives me crazy - Fine Young Canni-
-5 f bals

i _ | 6) We cheer you up - Barbarella
') Baby, don't forget my number - Milli Va-

-7 fl , nilli_ nn Belfast child - Simple minds
9 (lo *our letter word - Kim Wilde

Iq |*2) It's only love - Simply Red
l\ ; o) Bring me Edelweiss - Edelweiss
lj 8) Anything for you - Gloria Estefan & MSM

'^ ( a e Lover 'n me ~ Sheena Easton1 8) Can't Stay away from you - Gloria Estefan
U r 0

& MSM
15 8) Tracie-Level 42l ( 9) Especially for you -Kylie Inoque & Hason

Jaap Aap is een oran oetang die
niet veel tijd nodig zal hebben
om de meest populaire tv-figuur
van Nederland te worden. Alsof
hij dat al jaren doet praat hij de
stukjes programma aan elkaar
die zijn baas Van Duin heeft uit-
gezocht. En hij schroomt er niet
voor daar ongezouten kritiek op
te leveren.De immer voortschrij-
dende videotechniek heeft er
voor gezorgd dat André van
Duin in staat is Jaap Aap zo lang
te laten praten als hrj dat wil.
Want wat we zien lijkt wel een
gewone aap, maar de mond van
Van Duin zit op de plaats van die
van Jaap Aap. Dankzij de moge-
lijkheid tot het mixen van beel-
den worden André van Duin en
Jaap Aap als het ware één en de-
zelfde 'persoon.

Van Duin en zijn mede-beden-
ker/programmamaker Ferry de
Groot zijn met de serie rond
'Jaap Aap' meer dan alleen een
stapje verder gegaan. Ze hebben,
mede dankzij de hen ten dienste
staande videotechniek, het mini-
programma weten te verbreden
en inhoudelijk ook meer body
gegeven. De humor is en blijft
weliswaar vaak typisch Van
Duin, zo worden de 'poep-grap-
pen' niet geschuwd, maar het is
zo gedaan dat het naast tamelijk
plat ook onweerstaanbaar leuk
is.

noemde voor een keertje 'Jong
bloed en Jongbloed.

draaien en dan zeggen: hier kun-
nen we wat mee."
Het materiaal doordraaien wil
zeggen dat Van Duin en De
Groot de opnames van de dieren
bekijken en dan zien of er iets
grappig bij kan worden bedacht.
„We hebben 185 banden van
twintig minuten in ons archief
met opnamen van dieren. Alle
shots zijn uitgetikt, zodat we we-
ten wat we hebben en waar het
staat."
Nu komen daar dus nog de frag-
menten uit populaire tv-pro-
gramma's bij. Niet alleen van de
TROS, zoals Derrick, maar ook
AVRO's Opsporing Verzocht en
KRO's Henny Huisman. Van
Duin: „Het gebruikenvan die tv-
fragmenten was geen probleem.
De mensen die er in voorkomen
waren er welblij mee toen we het
lieten zien. Ook Van Thijn, ja."

Succes
Waren de korte 'Animal Crac-
kers' vorig seizoen al een succes
(vierde plaats op het tv-festival in
Montreux en verkoop van het

Aan 'Animal Crackers' nieuwe
stijl is af te zien dat het veel tijd
en moeite moet hebben gekost
voordat het vaak kunstige eind-
resultaat was behaald. André van
Duin beaamt dat. „Zon afleve-
ring van tien minuten kost ons
toch al gauw een dag of tien. Je
hebt geen draaiboek tot je be-
schikking, dus je kunt niet zeg-
gen: we gaan dit ofdat maken. Je
moet gewoon het materiaal door-

programma aan onder meer Oos-
tenrijk en Frankrijk), in de nieu-
we vorm is nog groter succes te
verwachten. Nog langere uitzen-
dingen dan de tien minuten van
nu zit er echter niet in. Van Duin:
„Vorige keer was het wel heel
kort, maar langer dan tien minu-
ten is toch niet goed. Ik denk dat
je dan in herhalingen gaat vallen
en dan wordt het weer Verve-
lend."

Voorlopig staan er tien afleverin-
gen gepland van 'Jaap Aap pre-
senteert: Wegtrekkers en Animal
Crackers. Wegtrekkers is geen
woord dat uit het brein van Van
Duin is ontsproten, zo houdt hij
vol, maar wordt ergens in Neder-
land (waar is hem even ontscho-
ten) gebruikt als term voor als er
iets geks gebeurt. Of de serie na
die tien uitzendingen wordt
voortgezet is nog niet bekend.
Van Duin: „We hopen er wel
even mee door te gaan. Er zijn er
nu vier klaar en derest staat in de
grondverf. We willen ook een
beetje op de actualiteit proberen
in te spelen."

Kwade reuk
In de tien minuten die 'Animal
Crackers' nu duurt is zoals ge-
zegd naast veel grappen met die-
ren ook ruimte voor het op de
hak nemen van tv-programma's.
Zo moet in de eerste afleverin-
gen 'Opsporing Verzocht' het
ontgelden, wordt Derrick letter-
lijk in een kwade reuk gezet,
voert Henny Huisman een merk-
waardig telefoongesprek, zien
we burgemeester Van Thijn in
een bijzondere rol en wordt
'Jongbloed en Joosten' dankzij
de tweelingbroer van eerstge-

show/rtv
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f y^ Coupons in diversekwaliteiten —Ka-t* V/fïs*/ »*»* ■" *— * *
f __V). m hrppd V___tfl 1 _ _fl W^^\ fl mr/^ Louis de Poortere, Prado, etc. »\lill If / **w uu lhccu. ____(^^^i^_____F ____^^_s^_____r I _____■_■ / \ "V 1Q QC J 1 V ___\ i ln a"e maten met \li
K Desso _<i«-|_n_____B ' __. [^ Z —t£*^a\~—i fl KW lon sommige karpetten zelfs nog meer kortingJ>4^S

___T^^» —aW^P&J' /^T^ If^ T " p*i |t"^\^T! handgeknoopte■__^_^^^^',^

fl AW__a*^r 1 I ||/ Pido, 400 cm breed, 4 prima kleuren. |egd \l§B|_?^/ TA Hl ijfii "\

\\\^____Y^^y W-\_a%m*r'
e° Grote maten * 170 " 240 cm "70C Hy "*"L^Rtf_&| .f71 1 l V-" WX^^ <_ri\\l&e__» ± 200 * 300 cm

Jl / 60x90 cm, 70 «140 cm, 100 «150 cm en groter Vj^fr/VF I OLiR O TAPIJ______B^^^ l f" IJ _** Irtt ____^^_F^^^^^ __r ■■" -BH ■ * W " ■ H " " '*:--§Sïs^_r

__9^ 1 _4R I / geschikt, ook voor trappen; 400 cm breed, Y^E^* . /-rjl' 3"CiF" Bij Dick I *T\},~ perm2 >"2____L 4 uitstekende kleuren, elders/ 275,-per str. meter.^^^_> W . '»._1_^m\sjßlauw etiket, kwaliteit superieur, motecht.^^* —t^\Y _■ _-_ _*> / / i_._.__ini/_______ 3.8 tot4,5kg perm* __^^W W\ -... ... IQQ - *^^fc UOflö^V-,AWIÊaX aTaJr^ >~j_^--~ y ■» Dick doet het voor _«_/«_/# j»
/»rnt/*'

\ ____________L --^^^ *"* 'n 500 cm'bieed 9 „frgk^ "/*

200-300-400 cm breed \i \ _S^^-~aaT~aZ~ï^aTaT^4W^^--\ P^l IÉF |V'J^^ _J^t^\
va ’ 39.95 per str meter (200 cm breed) \l| DfllV/IA »F\ B^V* I** IVI C*" ê^*\aW f .__. f
En****""1 F/X KUIVIA X. WT*ffc '* T^ 'j^QR If t / 400 cm Breed, 4 prachtige kleuren. NÉII 0^ I lEV^.fVl*'»^ _____

zelf meegenomen v.a. ___.J 1»J <# F / Verkrijgbaar in foam en jute, 100% synthetisch. >lï \M*^^^ ULV~\ ' #"*^________Égpper str. meter (200 cm breed) Zeer geschikt voortrappen—q \l _r^ D /^ I 7AMAr\
*^^-~ — Elders/99,-. Dick doet het voor /i/," ]///DU L-LMiM VJ

_____\ _*T» per str meter
En grans9«le^#/ / 400cm Breed. 4 mooiekleuren S T

IfVüi.'**' L i' i'li' ï'T l^^fev_ Ook verknigbaar --^W I / Superzwarekwaliteit met juterug. \ 1
K_3__E_3_£_U_l_J-£-2-2-fl m SOOcm b,ei<i *^^*^L*a\J \ VSn/169.-- per str meter j j

[j:fi.teiiH»)til X. "^Q V^ 11 Q
T^^s. _V ■ "■ i __-"^'***^___^^C bij Dick voor II CJ # "" per str. meter. Jr Sa\HG^SJfijßßjjnffiS ■n/)PT' '''v'" %Ss»_ 7 JAAR garantie __<^^

rC V>4 ______^Ts. -St/^^ \ V OAT 1 _______ X.

ÖÖK DE NIEUWE KOLLEKTIES ZIJN El
I

<-/ l_-Mfl-E.S-_r .-’ ffe^lpllt. *\X <-—-> _____s____m_m m^ /___f° !_ >' l_k «3___k _ÉÉ ■__&. tifc' _nl-. I/|i fc «___■ l I m_ A-É mmaM
I

QCJICIQS I ______________■ 'mW^a—w*^m—\ .Hl R|u£ll J H_Sa___ti^^H
Adidas'ECLIPSE |__^J__J I _____I_____£___l__U l[ __f i 1 sweatshirt met Li J *-fl| 100% katoenen »-^Bjoggingpak in I_^^| T.C. chintz jack V| f^ print. Grijs, bordo fIL I__» 1 T-shirt met borst- __+ ]M
pol./katoen. \\~~\ M LJ in marine en aqua. I I II I Er_\ en olijfgroen. I _T 1zak' Jl
Kleur blauw/oriis \ Dubbele sluiting. *__. A A W 50/50 kwaliteit. > m\ m\M Kleur zwart. \—±^^m

NU VOOR DE HALVE PRIJS ! sportieve mode ! KLASSESCHOEN I
l!M>.l.lclt____Tfll leder NULLIJNER in de E3iBE_H9 leder vlechl-loaler in de ....TriPlvliPtt leder 'BROOUE -moHe'8 1

I kleuren zwart, lichtgrijs SK]l| modekleuren zwart, wit, fl!fTfW in de kleuren zwart "'M

MET VOETHOLTESTEUN ! o'Hara trim/vrijetijdsschoen met 2-kl. zool. o'Hara leder basketbalschoen met 2-kIV
flexibele leder kinder schoen in l.grijs en blauw, gf^mmgj.^^^ In wit/lichtblauw/geel. ïit/ïro'en/zwSrt

...I""^^^^...-"^ "^ü"" s^^^^^^"^"T^^\_^N__L Hoogeweg_m m ____ « _w __m± M m\ _m _\W
M mW M __fl 1 fl fl. fl ■ ■ MEERSSEN koopcentrum Au C>"
■ mW _^M ma~ K m ■ ■ Kuilenstra-t 75.

■ *^ ~^_M ________ fl E _|_FV KERKRADE: Nullanderstraat 102 ~■ fl | _m __ffl____i ■ fl M mm m hel Miinmo"umen|) 045-*»' j

M ___W i fl ■Vl ■ fl^ fl _fl B^ ■ SITTARD: winkelcentrum den Te^r
* *V^ f w _______________[ M Tempelplein 9. Tel. 04490-17080 ,

________H__________-*^_______________fl ■■■.■...--■^^^^--■■■^B Donderdag tot 2VO«,
Wl( 8-'B9 aanbiedingen geldig t/m zaterdag 25 februari —————————————————^^

I MIELE MAAKT DE MOOISTE 1111
EN DE BESTE KEUKENS. 1 ,■ " 1 "Tll9____^_____________H 111 ** ' ï

-__a/i

aaf__W~\^Ê \j__^ yM |fl

"É______H--£___ Wf a-arftaaW' *K (_^___H_____ V!

Miele maakt erg mooie en zeer goede keukens. Met de perfektie en duurzaamheid
die u van Miele mag verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in

elk van de tientallen Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende
designs, in de doordachte details en in de fantastische afwerking. Naar onze mening
maakt Miele de mooiste en de beste keukens. Het zal ons niet moeilijk vallen ook u
daarvan te overtuigen. Want met Miele kunnen we van uw keuken een eenheid
maken, passend bij uw stijl en uw woonomgeving.Daarin zullen we u graag vrijblijvend
adviseren en uwkeuken, samen met u, stap voor stap laten "ontstaan". Tot in de details.
Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht, vakkundig op-
gesteld totaalkoncept. Ook daarom onze voorkeur
voor Miele. En waarschijnlijk, binnenkort, ookvan u. I ▼ f'^^^s I^^JNa'n vrijblijvendinformatiebezoek aan onze Miele- ----**--——---mkeukenshowroom. ___nS_fttlW3!!_Si7?jf?JSl

Miele-Keu_ken-Centruni ïCVppC
Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700 (industrieterrein "In de Cramer")

betere levenskansen. I|RP,l§
En eigenlijk isbeter \KÊ ___m_\f

nog nietgoedgenoeg 11

Koningin WilhelminaFonds I voordekankerbestrijding.
Daar kanniemandomheen.

Sophalaan 8,1075BR Amsterdam. Telefoon 020-6640991.G.o: 26.000. Bank 70.70.70.007.

Kaalheid hoeft niet!
Bekend van TV Avros Service Salon.

Emile, specialist m maathaarwerk voor dames en heren
is altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing zowel
in binnen- als buitenland
Daarom brengt Emile vanaf heden het revolutionaire
maathaarwerk Het haar dat voelt wat u bedoelt:

" definitieve bevestiging op het hoofd " verkleurt niet

" blijft dag en nacht op het hoofd " houdt vorm onder
alle omstandigheden " zeer comfortabel

" garandeert volledige vrijheid

Ook levering via ziekenfondsen.
Il _. Verzorging van alle haarwerken.1111lBel voor informatie.

ÜJ^emHe haarstijl
Haarverzorging-haarwerk naar maat-gezichtsbehandeling
Stokstraat 16, Maastricht. Telefoon 043-212767

DE NIEUWE
ROVER 800 FASTBACK
STAAT VOOR U
KLAAR BIJ DE ROVER
Ut/\Lll\ De herkenbare Engelse stjj

g_f^^^/s lp
f m _- -J :!T2__' ~" ~"" :' \^Jl___ _y V J J——\ „_«l ____hJ__SB^^—_

>
_
J__.l.a[PW||^Tt^_i*i_--ift^i«tiiiiiiiiiiin»J-r '^^~~"~"^'^^^Z "^LT—W^m ___r_____s _-_-~_S£s_!

plllllll^^ _rT____i

BEEK: BV AutobedrijfSpronken-Beckers, Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-75 945. HEERI^
AutobedrijfBalt BV, Kasteellaan l.Tel. 045-721541.: A
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Nederland 1
13.05 Nieuws voor doven en

J*hthorenden., Neighbours. Australische serie.
lei_.eweer van Mw* Forbes 's Per on~V* afgegaan. Max toont weinig be-

voor Danny.
jjH"0 Zeg 'ns AAA. Comedy-se-u "■: Athene. Onderweg naar Grie-
iand veroorzaakt Mien grote op-

in het vliegtuig. In Athene
gekomen verloopt alles prima, tot-
iVe besluiten te gaan dinerenbij deSolis.Herh.
l "V-Werkjournaal. Presentatie:
e 9patricio en Pieter Jan Hagens.

L hongerige wolf. Tekenfilm.P Journaal.r Achter het nieuws. Actualitei-N>riek.

-18.00 Ovide en zijn vriendjes. Bel-
gisch-Canadese tekenfilmserie. Afl.:
Het monster van Frankenpie.

18.13 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: De gevleugelde tovenaar. Herh.

18.26 De Snorkels. Tekenfilmserie.
Afl.: De langste korte route.

18.39 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Ho-
ning voor de koning.

19.00 Journaal.
19.20 Een klas apart. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: lemand zin in vol-
leybal? Tot nog toe heeft 12-C nooit
mee hoeven doen met gym. Omdat
Arvid echter geen schijn van kans
maakt bij de sportieve meisjes uit an-
dere klassen ziet Charlie zich weer
voor een nieuwetaak geplaatst.

19.50 Natuurmoment. Presentatie:
Hanneke Kappen. Herh.

19.55 Lingo. Spelprogramma. Pre-
sentatie: Robert ten Brink.

20.20 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl.: Athene 11. Uiteindelijkzijn ook
Hans en Lydie in Athene aangeko-

'Voj e van Ammelrooy en Jules Hamel in 'Vrouwen'herland 2 - 20.55 uur)
L

men en worden daar rondgeleid. Mis-
schien komen ze de Dobbelstenen
wel tegen.

20.46 Sonja op donderdag. Sonja
Barend met gasten rechtstreeks van-
uit de Stopera in Amsterdam.

21.35 "" Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: Veilig opge-
borgen. Er blijkt een diplomatenkof-
fertje, dat plutonium bevat, gestolen
te zijn. De dief is vrij snel gevonden,
maar het koffertje is leeg.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Impact. Informatief the-

maprogramma. Vanavond: Transport
en dumpen van chemisch afval in de
Derde Wereld. Presentatie: Paul Wit-
teman.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.45 Kokkerellen. Wekelijks culinair

programma. Vandaag: Rapen.
16.05 "" Service Salon. Familiema-

gazine.
17.25 "" Donderslag. Jeugdmagazi-

ne voor en door acht tot dertienjari-
gen. Presentatie: Nada van Nie en
Mare Postelmans.

18.35 "" David, de kabouter. Teken-
filmserie gebaseerd op het boek De
kabouters van Rien Poortvliet en Wil
Huygen. Afl.: De slapende vleermui-
zen.

19.00 De Fabeltjeskrant.
19.05 Airwolf. Amerikaanse serie.

Afl.: Wild Fire. Dominic Santini gaat
een oude makker uit de oorlog in Ko-
rea opzoeken.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Nightcourt. Amerikaanse serie.

Afl.: Mac and Qung Le: Together
again. Max Robinson, die ervoor
zorgde dat de mooie Quon in Amerika
mocht blijven, ziet plotseling zijn wet-
tige echtgenote voorgeleid temidden
van lichte vrouwen.

20.55 (TT) Vrouwen. 1. De wedden-

schap, tv-spel met Willeke van Amel-
rooy en Jules Hamel. 2. Éloemen
voor de juf, tv-spel met Femke Boers-
ma en Arme Buurman. Hem.

21.48 (TT) Vinger aan de pols. Me-
disch magazine gepresenteerd door
Ria Bremer.

22.30 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Petticoat injunction. De dag be-
gint fantastisch voor Arnie in zijn
schitterende nieuwe huis aan de oce-
aan. Stuart en Arm zijn druk doende
een yuppie-dief te ontmantelen.

23.15 Op het binnenhof. Politieke ru-
briek. Presentatie: Marijn de Koning.

23.45 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Culemborg. Herh.

00.00-00.05 Journaal.
mmmm?*»-}*-———-—-~"i '

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Schooltelevisie. Ons bloedva-

tenstelsel. Les 3.
10.00 Science topics I: Biologie en

maatschappijleer. Les 2.
10.30-10.55 Fryslan yn de tritiger

jierren. 6-delige serie over Friesland
in de crisisjaren. Deel 3.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Programma in het

Servokratisch en het Nederlands.
18.15 Speciale ontmoetingen. Deel

1: Roger Garaudy. (2).
18.30 De planeten. Les 1.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Oog in oog. Ischa Meijer in ge-

sprek met Taomeester prof. dr. K.M.
Schipper, hoogleraar aan de Sorbon-
ne te Parijs in de geschiedenisvan de
Chinese godsdiensten.

" Kiki Classen als Wiep in
'Zeg 'ns AAA'. (Nederland 1 -
20.20 uur)

21.15 Russinnen in Nederland. 3-de-
lige documentaire serie over drie ge-
neraties Russische vrouwen in Ne-
derland. Deel 2.

21.40 Uit de kunst. Kunstrubriek van-
uit het Shaffy theatercafé in Amster-
dam. Presentatie: Leonie Jansen.

22.05 Moeder-recht. Programma
over de (rechts)positie van mee-moe-
ders.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Medelanders Nederlanders.

Chinezen: Whenzou vandaag.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 1
'4$ y
'$5 ADF" lnfo Arbeit und Beruf.

extra: Nordische
skiën teiLj' onland. Nordische combinatie:

C^nssPringen voor teams. Com-IT'aar: Waldemar Hartmann en
fc^s^einhard Scheu.CL 4 x 5 Km dames estafette.
to-i^entaar: Gerd Rubenbauer enl^' Reiter.
lOg *" Teletekstoverzicht.
5.05 Tagesschau.
\: Sinha Moca - die Tochter des

Braziliaanse serie
IW de roman van Maria Dezonne

eC° Fernandes- Met: Lucelia
IV,os. Rubens de Falco, Marcosfc- a*
v °ie Haut: Mittler zwischen in-flaussen.
r's __'e Trickfilmschau.
't). Meine Familie... und anderehjr- Engelse jeugdserie naar het
K| Van Gerald Durrell. Afl.2: Gerry
pS u? 'ernen-
(^ Wission Terra. Expedition zumE! n Planeten. Kinderserie. Afl.:
tl5 a|te Rechnung.
"3$ la9esschau.Ia 9esschau._.. "emington Steele. Amerikaan-se. Afl.: Adel verzichtet.
'"30 ua9esschau-
'"Sj per und Heute- Actualiteiten.
'V, a,c°n Crest. Serie. Afl.: Spu-

'Oq Lfogramma-overzicht.
'15 Tagesschau.
""rta 'eben auf der Strasse. Re-
\_ 9e over dakloze jongeren.
'.3 «er 7. Sinn.
!>oq txtratour. Live amusements-''-Z^ma vanuit Bremen. m.m.v.con Dios, Kim Wilde, Sally Old-

field en Justin Hayward, Gary Wright,
Gianna Nanini e.a.

22.30 Tagesthemen. Actuahteiten.
23.00 Das Protokoll: Die" Verneh-

mung des Adolf Eichmann. TV-regi-
stratievan een toneelstuk van Jochen
Lang. Met: Werner Kreindl, Peter
Eschberg, Susannne Tremper e.a.
Op 29 mei 1960 begon in Israël het
verhoor van Adolf Eichmann, een van
de hoofdverantwoordelijken voor de
massamoord op de Europese joden.
Het dossier zou drieduizend pagina's
gaan tellen.

00.50 Tagesschau.
00.55-01.00 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
10.00 Heute.
10.03 ■ Ich tanze nur für dich. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1933 van Ro-
bert Z. Leonard. Met: Joan Crawford,
Clark Gable, Franchot Tone e.a.
Herh.

11.35 "" Welt der Mode. Herh.
12.10 Studio 1.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15-13.30 ZDF-info Arbeit und Be-
ruf. Herh.

14.55 Die Sport-Reportage. Kwalifi-
catie WK handbal, vanuit Straats-
burg: Finale met BRD. Commentaar:

' Rolt Kramer. (In pauze: ca. 15.30 uur
programma-overzicht).

16.10 Logo. Kinderprogramma.
16.40 16.00 Uhr - Konditorei Kranz-
ler. Film van Evelyn Hardey en Eber-
hard Weissbarth. Met: Pierre Rene
Muller, Thomas Kohier, Ulrike Blome
e.a.

" Ferdy Mayne en Ruth MariaKubitschek in 'Dem Tod auf
der Spur'. (Duitsland 2 - 22.55 uur)

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

17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie met Maria Sebaldt, Stepan Or-
lac, Edith Schouwer e.a. Afl.: Auf In-
spektion.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Aus Wien: Was ware, wenn...?
Spelshow gepresenteerd door Vera
Russwurm en Hans Jurgen Baumler.
Met: Peter Cornelius, Dernis Rous-
sos, Pat Bradford, e.a.

21.00 Kontakte - Magazin für Le-
bensfragen. Hiebe statt Liebe? Re-
portage over geweld tegen vrouwen.
Presentatie: Michaela Pilters.

21.45 Heute-joumal.
22.10 Das Netz. Was steekt hinter

ISDN? Reportage over de het Inte-
grated Services Digital Network.

22.55 Dem Tod auf der Spur. TV-film
van Wolf Gremm. Met: Ruth Maria
Kubitschek, Ferdy Mayne, Stefan
Rech e.a. Professor Lyle Taney krijgt
een aanbod om onderzoek naar ade-
laars te doen. Agent Lasater dwingt
haar om de geleerde Sam Walter en
diens assistent Carlos te bespieden.
Zonder het te weten wordt Lyle in een
experiment betrokken. Dan vlucht zij
in paniek de bergen in... Herh.

00.25-00.30 Heute.

Duitsland 3 West

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
%ka

en CAI-abonnees:analen zie schema exploitant

», wit programma
Qq * stereo geluidsweergave
nf " 'weetalig bij stereo-app.
" 'eletekst ondertiteling

Revisie
sV^nd 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
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 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 1900-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 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

07.55 Wer rastet, der rostet.
08.10-11.05 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 8.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 ■ Die Dritte von rechts. West-

duitse speelfilm uit 1950 van Geza
von Cziffra. Met: Vera Molnar, Robert
Lindner, Peter van Eyck e.a. Een fi-
nancier van een dansrevu bedriegt
zijn eigen mensen en de politie. Voor
hem betekent het zijn dood. Voor an-
derenbegint eindelijk het grote geluk.

21.33 West 3 aktuell.
21.45 Weltmacht Rom. 8-delige se-

rie. Afl.7: Heiden und Christen.
22.30 Agatha Christie: Miss Marple.

Misdaadserie. Met: Joan Hickson, Jill
Meager, Maurice Denham e.a. Afl.B:
16 Uhr 50 abPaddington (2). De fami-
lie Crackenthorpe wordt beheerst
door de angst dat een van hen vast
besloten is zich van de anderen te
ontdoen.

23.20 Mario Botta - Ohne Licht kein
Raum. Filmportret van de Zwitserse
architect en designer Mario Botta.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastiek im Alltag. Les 9.
08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 8.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 8. Herh.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Die Wombles. Tekenfilmserie.
Afl.: Onkel Bulgariens Trimm-Dich-
Aktion.

18.32 Disneys Gummibarenbande.
Tekenfilmserie. Afl.7: Cubbis neuer
Freund/Lügengeschichten.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 ■ Eine Falie für den Playboy.
Amerikaanse speelfilm uit 1952 van
Don Weis. Met: Janet Leigh, Peter
Lawford, Lewis Stone e.a. Een accu-
rate dame krijgt dezorg toevertrouwd
voor het snel slinkende vermogen
van een onverantwoordelijke play-
boy. Voordat ze het weet is ze tot over
haar oren op hem verliefd.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
neun.

21.15 Landtag aktuell. Parlementaire
rubriek vanuit Mainz. Presentatie:
Christoph Michael Adam.

21.45 Sportimport. Sportmagazine.
22.30 Magnum. Amerikaanse serie.
Afl.: Der Unfall. Met: Torn Selleck,
John Hillerman, Roger E. Mosley e.a.
Tijdens een achtervolging wordt Mag-
nums auto beschoten. Daarbij wor-
den de banden van een mede-weg-
gebruikster geraakt, die vervolgens
de controle over het stuur verliest.
Magnum laat haar onder goede ver-
zorging in het ziekenhuis achter en
zet zijn onderzoek voort.

23.15 Showbiss. Gevarieerd amuse-
mentsprogramma. Presentatie: Desi-
ree Bethge en Jan Hofer.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Serie.

Herh.
10.00 California Clan. Serie. Herh.
11.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Serie.

Herh.
11.40 Bornemanns Nahkastchen.
11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber Onkel Bill. Serie. Herh.
12.30 Klassik zu Mittag, met het RTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask.

Tekenfilmserie. Afl.: Die Das Myste-
rium des Kristallen-Schadels.

13.20 California Clan. Serie.
14.10 Der Unsichtbare. Serie. Herh.
15.00 Baretta. Serie. Herh.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Serie.
16.55 RTL aktuell.
17.00 KAZ. Misdaadserie. Afl.: Der

Mann am Schlagzeug.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Serie.

Afl.: Hallo, Lebwohl, Hallo.
18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Action - Die Kmo Show. Film-
rubriek.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Der-Sechs-Millionen-Dollar-M

arm. Serie. Afl.: Die Befreiung des
Prinzen I.

21.05 Der Schutzengel yon New
Vork. Serie. Afl.: Staatsfeind.

22.00 RTK aktuell.
22.20 'Explosiv' - Intern. Magazine

met Olaf Kracht.
23.00 Die verdammten Pistolen von

Dallas. Italiaans/Spaans/Franse
speelfilm uit 1964 van José Maria Za-
balza. Met: Fred Beir, Evy Marandis,
Jesus Puentos e.a.

00.35-00.40 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Niklaas, ein Junge aus Flandern. Afl.:
Patrasch. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Ein verhangnisvol-
ler Brief. 10.50 Teletip Gesundheit.

11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Taurus, der
Gigant von Thessalien. Italiaanse
speelfilm uit 1962van Antonio Leonvio-
la met Joe Robinson, Bella Cortez, Har-
ry Baird e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Ihr Horoskop. Aansl.: Programma-
overzicht. 14.05 Arme mit den roten
Haaren. Afl.: Abschiedstranen. 14.30
Die Monkees. Afl.: Mit Computer und
Maschinen. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Das Drama auf der Vacht. 15.50 Teletip
Koehen. 16.00SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
von der Shiloh Ranch. Afl.: Gefahr für
Trampas. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Be-
zaubernde Jeannie. Afl.: Die Diaman-
tenbucht. 18.15 Glücksrad. 18.45 SAT
1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aansl.
Programma-overzicht. 19.10 Lotterie.
Nieuwe serie. Afl.: San Francisco.
20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Cagney & La-
cey. Afl.: Kleine Gefalligkeiten. 21.05
SAT 1 Bliek. 21.10 Mit demKopf durch
dieWand. Engels komedie uit 1958 van
Wolf Rilla met Hardy Krüger, Sylvia
Syms, Eric Barker e.a. 22.50 SAT 1
Bliek. 23.00 Topics. Berichten over cul-
tuur en economie. Afl.: Sonntags doch?
23.30 Agent 505 - Todesfalle BeiruL
Frans/Duits/ltaliaanse spionagefilm uit
1965 van Manfred R. Kohier met Fre^
derick Stafford, Geneviève Cluny, Chris
Howland e.a. 01.00-01.10 Programma'
overzicht.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30 ■Lucia di Lammermoore. Opera van
Gaetano Donizetti met Nelly Corradk,
Afro Poli, Mario Filippeschi e.a. 16.00
■ Wie schön ist doch Musik. Muziek
van Manuel de Falla, Pablo de Sarasa-
te, Enrique Granados e.a. 17.15 Heute
abend in 3sat. 17.20 Mini Ziss. Jeugd-
programma. 17.30Rappelkiste. Afl.: Du
bist ja anders 18.00 Sport-Zeit. 19.06
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 ■ Der
Kommissar. Afl.: lm Jagdhaus. 20.30
Rundschau. 21.15 Naturgesund. Afl.:
Schlafstörungen. 21.45 Kulturjournal.
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit .im Bild 2. 22.25 ■ Getrennt von
Tisch und Bert. Amerikaanse speelfilró
uit 1958 van Delbert Mann met Rita
Tayworth, Deborah Kerr, David Niven,
Burt Lancarter e.a. 00.00 3sat-Schlag-
zeilen.

SSVC
12.30 For Schools. Our World.
12.45 For Schools. Wondermaths
13.00 Children's SSVC. Hokey Co-

key.
13.20 Postman Pat. Serie.
13.35 Chain Letters. Woordenspel.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Farmhouse Kitchen. Kookpro-

gramma.
15.15 Takethe High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Pie in the

Sky.
15.55 Paddy on the Island. Afl.: The

Girl Guide Ants.
16.10 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds. Serie.

16.35 Round the Bend. Serie.
17.00 Grange Hill. Serie.
17.25 Blockbusters.
17.50 The Secret Life of the Televi-

sion Set. Tim Hunkin legt uit waarom
en hoe de televisie werkt.

18.20 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Heren. Magazine.
19.15 A Question of Sport. David Co-

leman presenteert de sportquiz, bij-
gestaan door Bill Beaumont en lan
Botham.

19.45 Town Portraits. John Grundy
bekijkt de nieuwe steden op het plat-
teland.

20.00 Top of the Pops. Muziek.
20.30 Eastenders. Serie.
21.00 Rumpole of the Bailey. Afl.:

Rumpole and the Barrow Boy.
21.50 The Historyman. Bryan McNer-

ney bezoekt oude kastelen.
22.00 News and Weather.
22.30 Reaching for the Skies. Afl.:

Giants of the Air.
23.25-23.50 Desmond's. Nieuwe se-

rie.

Sky Channel
06.00 The DJ Kat Show. Familiepro-

gramma.
08.30 The Lucy Show. Komedie.
09.00 Panel Pot Pourri.
10.30 Sky By Day. Magazine.
11.30 The Sullivans. Dramaserie.
12.00 Another World. Dramaserie.
13.00 Eurosport Sports Programma

On Sky.
14.00 As The World Turns. Drama-

serie.
15.00 Loving. Dramaserie.
15.30 The Young Doctors. Dramase-

rie.
16.00 "" Countdown. Popprogram-

ma.
17.00 Family Aftair. Komedie.
17.30 Three's Company. Komedie.
18.00 Eurosport Sports Program-

mes On Sky. Tot 00.30 uur. Of:
18.00 Young Docters. Serie.
18.30 Three's Company. Serie
19.00 Sky Star Search.
20.00 Sale of the Century. Spelpro-

gramma.
20.30 Beyond 2000.
21.30 Streets of San Francisco. Se-

rie.
22.30 The Paper Chase. Serie.
23.30 Ski Report.
00.30 Arts Channel. Met 'Gulda - Mo-

zart for the People', 'Requiem von
Mozart' en Picollo, Saxo en Co.

04.00 Landscape Channel.
05.30 European Business Channel.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix. Entertainment.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 ■ Wanted Dead or Alive. Se-

rie.
19.00 Salvage one. Serie.
20.00 Rachel and The Stranger.
21.45 World News. In de talen En-

gels, Duits en Nederlands.
22.00 Just Out Of Reach. Film uit

1979.
00.00 The Mix. Entertainment.
03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse
amusementsprogramma's.

België/TV 1
'0. ?cnooltelevisie.

i°me ' Swee* Home. Australi-
l<ill s komische serie van Michael
%\\_ de belevenissen van de fa-
it),, -Tacelli. Met: JohnBluthal, Arian-
V?.alani' Christopher Bell e.a. Afl.:
V'd'enst. Herh.
Vt lus- Seniorenmagazine.
$5 £a9: Te gast bij La Esterella.
Vi, dr'e wijzen. Herh.
Kt u° M°de '89. Made in Bel-% Herh.
_*■ Ati ek Beau*y- Britse jeugdse-
\? 12'-De uitdaging. Met: Judi
Am, er. William Lucas, Charlotte Mit-V ?*a*
"0$ pK Tak. Animatieserie. Herh.

;i! 1.rn or|s. Afl.: Plons en de kermis.
I ''0 ir._P*th 9 u- Amerikaanse serie
Vn ld Canadine,Keye Luke, Phi-
Wn e.a. Afl.: The Tong. Wing, het
W Van Chen, een Chinese mafia-
charH°ekt ziin toevlucht bij zuster

Ne t on* Zii vraa9t Caine het jon-
*%*/.. beschermen. De mafia
|iit, wt echter geen middel om Caine
"On f chakelen.K ft*« Box.
3'arHm ending door derden- Pr°-

l,S|.- p,"a van het Agrarische Televi--8V" Radio-Omroep.

iVrVÏ®dedelingen en programma-

llllliii

19.30 Nieuws.
20.00 Felice! Kwis waarin twee duo's

spelen op 24 tv-schermen. Presenta-
tie: Felice Damiano.

20.30 Panoramo. Actualiteitenmaga-
zine.

21.25 Medisch Centrum West. 13-
-delige Nederlandse serie over het wel
en wee van artsen en verpleegkundi-
gen in het ziekenhuis Medisch Cen-
trum West. Af 1.12: Hartzeer. Met: Eric
van Ingen, Margreet Blanken, Gerda
Cronie e.a. Onder niet bepaald pretti-
ge omstandigheden loopt arts-assis-
tent Jan van de Wouden een oude
schoolvriendtegen het lijf. Oppervlak-
kig gezien lijkt het of de man alles
keurig voor elkaar heeft: een leuke
vrouw, een kind, een mooi huis en
een goede baan. Schijn bedriegt ook
in dit geval.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Het Adelaarsnest. 4-delige
Amerikaans-Nederlandse documen-
taire over Adolf Hitler. Deel 2.

23.35-23.40 Coda. Concierti 111, van
Antonio Saler, uitgevoerd door Paule
van Parijs en Jan van Mol (clavecim-
bel).

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Irene
krijgt een telefoontje dat haar onge-

rust maakt. Wayne knobbelt een vol-
maakte manier uit om Allison af te
persen.

19.23 2x7. TV-spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 La prince Barbare. Zwitserse

tv-film van Pierre Koralnik. Met: Phi-
lippe Volter, Jean-Pierre Jorris, Nadia
Mourousi e.a. Na de nederlaag van
de Hunnen in Europa verzamelt een
van de overlevenden een keur van
krijgers om zich hen om de lange weg
terug naar huis te aanvaarden.

21.30 Format 40 x 60. Sfeerbeeld van
Mark Mopty over de schilder Folon.

21.45 Liederen en dansen uit de le-
venloze wereld: de metro. Canade-
se tekenfilm van Pierre Gébert, Ro-
bert Lepage en Renéw Lussier.

22.00-22.30 Sprechen Sic Deutsch?
Af1.17: Ein Dach über dem Kopf. Pre-
sentatie: Jos Wilmots, Ingrid Scheller-
Rabe en Mariene de Wouters.

België/RTBF 1
14.00-15.15 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba, nouba, met Drag-
hetto, Cocologie en Mimi Cracra. 18.30
Jamais deux sans töi, gevarieerd infor-
matief programma. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten.
19.30 Journaal. 20.10 Autant savoir, in-
formatieve serie. Vandaag: Woning en

gezondheid. 20.30 Betsy (The Betsy),
Amerikaanse speelfilm uit 1977 van
Daniel Petrie. Met: Laurence Olivier,
Robert Duvall, Katherine Ross e.a.
22.30 Le monde du cinéma - Recontre
dun troisieme type. Vandaag: Barbara
Stanwyck. Aansl.: Nationale Loterij.
23.30 Laatste nieuws. 00.00-00.10 La
pensee socialiste, politieke
uitzending.

België/Télé 21
19.00 La pensee socialiste, politieke
uitzending. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal. 20.00
Concert 21: The flying pickets, muziek-
special. 20.40 Musiques: Le voyage
andalou. 21.40-22.40 Gloria Olivae (lïle
de Lesbos), documentaire over het
eiland Lesbos.

TV5
16.10 L'homme au képi noir. Serie.
16.30 Bonjour, Bon Appétit. Culinair
magazine. 17.00 Récréation. Jeugd-
magazine. 17.30 Des chiffres et des let-
tres. Spel. 18.00 Mado. Frans melodra-
ma uit 1976. 19.35 Papier glacé. 20.00
Le Grand Échiquier. 22.00 Journal Té-
lévisé. 22.30 Apostrophes. Literair ma-
gazine. 23.30 La Chance Aux Chan-
sons. Variété. 00.00-01.00 Cinéma Ci-
némas.

Radio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 AVRO's
radiojournaal met om 7.33 en 8.30 j
Nieuwsoverz.; 7.50 Tijd voor eco-
nomie. 8.25 Financ. nws. (7.30
Nws). 9.06 Arbeidsvitaminen.
10.50 Leuterkoek en zandgebak.
11.06 Arbeidsvitaminen. 11.50Ken
je dat gevoel! 12.06 De burge-
meester is jarig! 12 55 Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 AVRO's
Radiojournaal. 14.06 Koperen Ko
en Nikkelen Nelis. 16.06Ècho-ma-
gazine. 18.35 Man enpaard. 19.03
Onder tafel. 19.53 Column. 20.03
Voor wie nietkijken wil 23.05 Met
het oog op morgen. 00.02 Nachtle-
ven: Midnight Hour: 00.30 De Vlie-
gende Tak. 6.02-7.00 Q,Q, le Q.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag... don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst. 13 04
Hier en nu. 13.20 Skip Voogd pre-
senteert. 14.04 De tafel van vier.
15.04Coupe soleil. 16.04De Fami-
lieshow. 17.04 Hollandse hits.
19.03 Jazz platform. 19.50 Hobby-
scoop. 20.02-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12 04 50 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.04 Driespoor 19.03TROS
Dance Trax. 21.03 De CD show.
23.03-0.00 Sesjun. Vanavond:
Overdrive.

radio
Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Ochtendstemming

(8 00 Nws). 9.00 Veronica's mees-
terwerken: Berliner Philharmoniker
0.1.v. Herbert von Karajan, m.m.v.
solisten. 10.30 Muziek voor miljoe-
nen. 12.00 Veronica's meesterwer-
ken: Pools Nationaal Filharmonisch
Symfonie Orkest en Koor 0.1.v. Ka-
zimierz Kord, m.m.v. solisten.
13.00 Nws. 13.02 Nederland Mu-
ziekland Klassiek met o.a. gesprek
met cellist Pieter Wispelwey 14.00
Metrononium in 'konsert'. 15.30
Zeggen en schrijven. 16.00-20.00
De beweging met om 16.00 Muzie-
kactualiteit; 16.15 Concert.' 17.00
Het portret. 18.02 Muziekactuali-
teit; 18.40De leestafel: 19.10 Nieu-
we plaatuitgaven en CD's. 19.30
Het feuilleton: Wagner op de vlucht
(16). 20.00 Nws. 20.02 Het podium:
De wandelende tak 21.00 Voor-
land; 22.00 Downbeat: jazz act;
23.00-0.00 Audio art

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief 9 25 Wa-
terstanden. 9.30 De juiste school
10.00 De zonnebloem 11.00 De
50+ Seniorenshow. 12.00 Nws.
12 05 Kruispunt 12.20 Tussen de
regels 12.30 Trouwen voor de
kerk: teken of traditie? 12.53 In ge-
sprek met de bisschop. 13.00 Nws
13.10 De Derde Wereld. 13.40-Da
Capo. 14.00 Klasse 15.00 Da-
mokles. 16.00 NOS Cultuur. 17 25

Marktberichten 17.30 Scheeps-
praat. 17.35Postbus 51. 17.55 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst 18.40 Turks progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30You're welcome. 21.00
Jaren '30. 21.30-22.00 Zelf mode
maken.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
Durg aktueel. gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02. 11 02
Kort Nws. 12 05-12.56 Middagma-
jazine: Limburg Aktueel, Consu-
ment, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15 02 en 16 02 Kort nws
17.02Reg. weerbericht. 17.05 Lim-
ourg aktueel, agenda en muz
17 25 Anno toen: geschiedenissen
m Limburg. 17.55 Kort nieuws
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
5.30 Goede morgen, Morgen.
(6.00-6.30-7.00 Nws 7.30 Nws en
RVA.-oer.) 8.00 Nws 8.12 Bistro
& Co. 1000 Nws 10.03 Parkeer-
schijf (10.30 In het spionnetje).
11.55 Mediatips 12.00 Limburg
1989. 13.00Nws. 13.10 Het schu-
rend scharniertje. 13.15 Roddelra-
dio. 14.00 Hitbox. 17.00 Focus.
17 10 Amazone. 1800 Nieuws
18 10 Over stuur. 19.00 Funky
Town. 2200 Nws 22 05 Boem
boem 23.30-2.00 Twee tot twee
(0.00 Nws.)

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück 7.15 Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau. 8.30 Besinnlicbe
Worte. 9.00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress 10 00 Gut Autge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der: Brussel. 12.30 Presseschau
13.00 Frischauf. 1405 Schulfunk:
Biologie 14.20 Musikzeit heute:
Country andWestern. 15 00 Nacht-
mittagsstudio 16.05 Spotlight
17.05 Oldiekiste. 18.00 Regional-
nachrichten: BRF-Aktuell 18.40-
-20.00 Jazz

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treft nach
elf 12.00 Is ja n Ding 14 00 Viva
16.00 Entenjagd 17.00Musikduell
17 50 Sport-Shop. 18.00 Musik-
duell. 19.00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig 22.00-1.00 Traumtanzer.

WDR 4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 9 05 Musikpavillon. 12 07
Gut Aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade. 15 00 Calé-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22.30 Nachtex-
press.
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Goud, zilv.. munt., postz.
;etc. cont. bet. vrijbl. tax.
■Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. oud ijzer en ME-
TALEN, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 b.g.g.
1272516 ook 's avonds.
|H. Swinkels betaalt de
.hoogste prijs voor IJZER,
■metalen. Tevens auto-ver-
,'nietiging. De Koumen. Tel.
224768.

'.Te k. gevr. antieke INBOE-
DELS, meubels en klein-
;goed. Tel. 09-32-12261156.
'Te k. gevr. leren BANK-
:STEL. Tel. 045-226186.
[Gevr. IJSKAST, gasfor-
.nuis, diepvries, slaapka-
mer, bankstel, eethoek, ka-
jmerkast enz. 045-725595.
;Wij geven het meeste voor
iuw loop-, sloop- en SCHA-■DE-AUTO. TeL 045-422217.
Tek. gevr. legeBV. 8r.0.n0.
BR 304 Limburgs Dagblad,
IRumpenerstr. 81, 6443 CC

"Brunssum.
!Te k. gevr. CAMPINGIJS-
"KAST 80-100 Itr. Tel. 045-
-.459416.
;Te k. gevr. BOEKEN en
strips o.a. Lekturama. tel.
■045-228082.

Te k. YAMAHA DT bj. '85

’ 1200.-. Stationsstr. 43,
Hoensbroek.
.Te k. HONDA MT. Inr.
mog. Vespa. Tel. 045-
-256596.
Te k. PUCH Maxi ’250,-.
Mgr. Lemmensstr. 36 N'ha-

.gen. Tel. 045-315825.
;2e-hands BROMFIETSEN
"Honda en scooter Yamaha
f 1795.-: Vespa scooter

V 1495,-; 2e hands fietsen
■ anaf f75.-. Let op! brom--verzekering! Vanaf
maart ’98,-, automaat +■’ 278,-. schakel voor 14
maanden WA. Franssen,
'Kerkstr. 56, Übachsberg,
>.el. 045-751519.

\_\\___4____
;;hondentrimsalon
;.Cobbenhaegen, Grasbroe-
ï-kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
"BOOMERS. york en foxter-
Miertjes. TeL 04459-1237.
"jlonde- en KIPPENHOK-
;.KEN vanaf ’ 195,-. Hout-

"bouw Übachs, Eygels-
'J-iovergracht 39, Kerkrade-
;-Vink. Tel. 045-460252.
firë k. gevr. PAPEGAAIEN..kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
:Rode VOERWORTELS 25
;kg ’7,-; Veendrick ingang

'kasteel Amstenrade.
!Te k. mooie witte DWERG-
KEESJES 8 wkn, ingeënt- ontw. Tel. 043-616794;b.g.g. 614334.
DWERGPOEDELTJES
geënt + ontwormd 7 wkn.
Tel. 04404-1418.
Te h. ruime PAARDEBO-
XEN ’ 100- en buitenma-
nege. Tel. 04451-1257.
Te k. DWERGSCHNAU-
ZERPUPS met stamb. Tel.
04920-50323.
Te k. DOBERMANNPIN-
CHER l/2 jr, reu, scherp,
m. stamb. + alle entingen.
Pr. ’400.. 045-416587.
Te k. EENDEN, geitjes,
sierschaapjes, ezelin, pony
en hooi. Gatestr. 60 N'ha-
uen.
Te k. Duitse HERDER,
teef, 3 jr. imp. (dtsl) zacht
karakter. Tel. 045-254943.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann &c Zn,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
'145-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
tëursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed, gevaarlijke stof-
ten. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.
STUDIEBOEKEN bestelt
li bij boekhandel Gustave
Alberts, Dr. Poelsstraat 22,
6411 HH Heerlen, tel. 045-
-714956.

Bardancing Heliport
led. za. en zond. gezellig dansen v. jong en oud m. dj.
vanaf 20 uur. led. dond.avond contactavond v. alleenst.
Legitim. verpl. Na het succes van de laatste weken moetu beslist komen kijken. Achterkant Eurohal, Griend 9-11
Maastricht, tel. 043-219704.

I Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-I .rel. buro Levensgeluk. 045-
-211948.
Dond.. vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in
café de Pijp, Maastrichter-
laan 4, Übach o.Worms
(Landgr.) 045-312912.
ALLEENSTAANDE: he-. den gezellige dans- en con-
tactavond met dj. Richard

! in Chalet Treebeek. Bew.
verpl. Het Bestuur.
Eenzaam? Bel huw.bem-: .bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
Donderdag 23 maart in El-

! dorado Spaubeek dansen
met orkest BONJOUR.■'Bongerd 5, tel. 04493-4193.
Donderdag 23 febr. in Eldo-. rado, Spaubeek dansen met
orkest WESLEY SOUND.; Bongerd 5, tel. 04493-4193.. All.st. CONTACTAVOND.
ledere dond. v.a. 20 u. Dan-■ cing Heliport. Gezellig dan-
sen. Legitim. verpl. 043-

-t 219704. Achterkant Euro-
hal. Griend 9-11 Maastricht.

■ Repr. wed. 60 ir. z.s.k.m.
eerl. WEDN. zacht kar, 1. ±
1.80 m. 8r.0.n0. VA 573 LD,.Reinaldstr. 40, 6301 EC Val-
kenburg.
Café-dancing WINDROSE,. Akerstr. Nrd. 150. Hoens-
broek. Elke dond, vrijd,
zaterdag err zondag gezellig
dansenvoor het iets oudere
publiek.
WEDUWN, r.-k, niet-ro-
ker, 65 jr. gepension. mijn-
werker, bezit v. eigen huis
en auto zkt. vrouw tussen
55-65 jr. Br. o. nr. BR 357
Limburgs Dagblad, Rum-
penerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.

Zien is kopen. Motor HON-
DA bol dor.Kijken natelef.

' afspr. Tel. 045-728508.. DAMOISEAUX Heerlen, verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-| der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m2; stenen vanaf
’0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-len-Molenberg (achter Phi-lipsfabriek) Tel. 045-423641.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8rad, 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.

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm, rep,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.

Isaria ZAAIMACHINE 2.25br, luchtbanden, hooiwen-
der Fahr 4.00 br. 04498-
-52248.

Grote INTRODUKTIE-
SHOW van André Jamet
vouwwagens, binnen één
minuut opgezet v.a. ’ 4995,-
Nu bij tentenhuis Stasser,
Heisterberg 78 Hoens-
broek
Te k. ALPENKREUZER
bj. '74 i.z^.st, pr.n.o.t.k. Tel.
045-322972 na 17 uur.
Te k. VOORTENT omloop 1
8.40 tot 8.60. 452179.
Te k. TABBERT Royal 6
mtr. dubb. Asser type '83
met aparte slpk. + rondzit.
kachel, ijskast + voort.
Nieuwpr. ’ 42.000,- nu’9750,- met registr.bewijs.
045-323178.
Caravan TABBERT Luxe,
'78, 5-pers, met alle extra's,
’6800,-. 045-417122.

Te huur op gez. camping m. Te h. STACARAVANS op
zwemb. Frejus STACARA- camping aan Noordzeekust
VAN m/douche/toilet ml. (Zld./Walch.) Vrij Pasen tot
09-3394539681 Ned. spre- 22-7 en vanaf 5-8. Inl. 01181-
-kend. 1882.

Opruiming!
Wegens vernieuwing huur afdeling

Alle huurski's en schoenen
tegen spotprijzen!

de Skiwerkplaats, Eikenderweg 16, Heerlen

Zoekt u een antieke EET-
HOEK, commode, 1- of
2-drs. kast, tafeltje, art-deco
of jugendstilmeubels? Die
vindt u bij Pierre Coumans
8.V., Heerstraat-Nrd. 144
en Industrieweg 14, Stem
(richting haven). 1600 m2.
Ook enorme sortering rotan
meubels. 10-50-7. korting,
Elke dag geopend, 's maan-
-dags gesloten, donderdag
koopavond.
Wedden dat!!! u bij WIJS-
HOFF Antiques zeer zeker
zult slajgen voor uw antieke
meubels, klokken, kachels
etc? Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum, tel.
045-211976. Geopend: don-
derdag, vrijdag en zaterdag.

INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-ars. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. Alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tic en logenj. Irmstr. 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.
Dorpsstraat 45a, Nuth. Tel.
045-243437. T.o. kerk, naast
Chinees restaurant.

Grote Antiekbeurs
te Wijnandsrade in het gemeenschapshuis.

Vrijdag 24 febr. van 18.00 - 21.00 uur
Zaterdag 25 febr. van 13.00 - 17.00 uur
Zordag 26 febr. van 11.00 - 18.00 uur

Ruime keuze betaalbare meubels en kleingoed
± 20 stands.

f Hi *BSS3Ss Ï!BBB^W &■ m Jt I S_^» _£___& 1 fflfc. 11111:'
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_____■ Bk i_r ilr «R J «H N?

ü^iü min __.__._^.__._.i.[_.__..__________________H_._i_^.^._i.^„ii^.i^^

Wie in het zakelijk verkeer Bl_^ ■■■ k
I —Wk AWk ____ t__ bumpers in de carrosserie- katalysator. Het extra comfort van een 4-traps automaat B

ook privé-belangen de WÊWm M 1^ |l_l__rl_l_p!__P'^______r^ï kleur, brede 70-serie banden, elektrisch bedienbare overdrive is leverbaar op de SLX. Ott» g

ruimte biedt, denkt al snel \_\_\ "I \\\ I ft Bf^^ __r^__rK ____> economy-meter, 4-spaaks élke Bluebird minutieus vervaardigd en gecontroleerd wordt H>

aan de Bluebird. Represen- "^F__-_-_-_f^_-^ ■■■ii^B ■ m-_B--^ stuurwiel, luxueuze rachelle het oog op een lange en probleemloze levensduur geeft Nissai

tatief en onbetwist de meest complete auto inznklasse tegen een bekleding, gedeeld neerklapbare achterbankleuning, elektrisch sterkeen langdurigegaranties.Naast O Sjaarlakgarantie1 j
-£yy °^"" I , ij

prijs die anders zou doen vermoeden. Een greep uit de tientallen bedienbare zijruiten en spiegels, centrale portiervergrendeling, in JÖJ_ 6 jaar carrosserie garantie nu ook 3 jaarof 100.000km1
standaard "extra's" waarvan élke Bluebird voorzien is. Wat te hoogteverstelbare gordels etc. En om'tu niet al te gemakkelijk te dehoofdcomponenten van aandrijving en wielophanging.We <"

denkenvan getint warmtewerend glas, een verstelbaar stuur,dub- maken is de Bluebird erin 14 verschillende typen. Sedan, lenniet op JSi^Z^hiSË. dezaken vooruitlopen, m 8
NCNTEIM VAN AANDRIJVING ENWIELOPHANGING

bele buitenspiegels, rolgordels voor en achter, toerenteller en een hatchback en wagon. In zowel diesel (2.0 liter) als benzine (1.6, misschien is 't verstandigde agendate trekken voornbezoekt

economische vijfversnellingsbak. Voorzieningen waarvoor bü 1.8en 2.0 liter) uitvoering.Waarbij alle handgeschakelde benzine- ons. Wy weten wat er te koop is vanaf //J_________j£) j
andere auto's veelal een stevige meerprijs in rekening wordt versies zijn voorzien ■pP*"*'""

'iMli II MIMDI-JUHI.- 'lIIJHU'HI.I MI.|MUIUII.I.I.I.U.I.I.U!m^^^^^ ____r^ L,
Ijmi.iii.i.i ' ■"M.'.M.iM.'i.inim^^ ''"■''■'vv''U.M.'.Min.Mi!j^_i._^^^ —*—"*—*",,fat!flMyßß| ■ ’ ■."".ÉS^^B "> ."<#'«

___.y^FH_^_fl _itÈ*^^!^Hß BBB&yJBB
■% ___■ ~A B 8113 m\ \ i"" 1 1 B BL n?ybi _Hba H H?

flii§& l_l___Bffll 1: _h_E_______ mmmWmW[^^^_^___________________\\_\^i_W- '"SSB;?fe mW l * CES fc >'■■'■Cf
KGnH ___________§£___" T__R \ ___, ______________________________________________---i^D_^B^^^^^v^^^^K_S4F_Ë»T: V- ,:■:■■ SjvISF; ____________M_f___________tS3M Wk- \ / x* aWXa^maWmmmmaamaawm—m ........ g&Hl KL, MÈ W BB*

Prijs mcl. BTW, excl.aflevering-kosten. Wijzigingen voorbehouden. Ook voor fleetsales en leasing. Nissan is ook de makervan de Micra, Sunny, Prairie, Laurel, Silvia, 200 SX, 300ZX, Tterrano,King Cab, Patrol,Vanette,Urvan en Cabstar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen,Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf), TVichterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, JurgenAutocentrum, Langheck*
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto VanLaar BV., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts BV., Duitse Poort 15, tel. 043-214175.Melick (Roermond), GaragebedrijfGeelen B.V, Groenste
tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, AutobedrijfG. Nelissen BV, Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

f* r— StóÖÓNLÜÏ«^!NS£^-H lUi
N.m>,n * ___T_a t.,m„n »££ 1k hand"* all.loopt_l_«^L4 ' nVT_SÖTnIS.23 I I

1(15.000,- "■'* ~ 160.23 ( 81ï.*1 1« ",,4 ,6-5.88 lsllJ^sy__i^^
<^ OverlijdensnsicogedeKiw ar i

Lopende leningen zelden eennhande^
ltM Geld meestal t«nnen24u "__■_ U
'K ' ' ~~~ =^ 'I

CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294
TELEFOON 045-251043. _W\ /^TnI—V~IW7 ___> AK ll_f
Vanl7.oo-21.00_urenzaterdagsvan \\M\ Cl^ i i \V/ ri_t>VlMl\
900-130Ouur:06-0227272 (gratis) ) t V W ___#_T-U -V

VOORDELIG, DISCREET EN SNEL OOK I ËII \\_yj 1/rpHjpt W-_t__irdl^
VOOR AL UW VERZEKERINGSZAKEN. UW WWICI VVOCU VJIS

Diana Escort 045-
-320905-213142

Supersexy.
|De nieuwste de beste!

Voor jou.
06-320.321.59 (50 c.p.m.)

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, p.r.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.

Nieuw privé
045-321038

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.

8 sexy meisjes bij YVON-
NE. Ontvangt u in lingerie,
7 dg. Geop. v. 11 tot 23 u.
's Zond. v. 15 tot 24 u. Tel.
045-425.00 in Kerkrade.

„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; tevens meisjes
gevraagd.
Zoek je 'n lekker knul?
GAY! Date! Live! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).
„Zoek je 'n lekker ding?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 c.p.m.).
„Maak 'n sex-afspraak..."!
LIVE-AFSPREEK-LIJN!
Bel: 06-320.320.55 (50
c.p.m.).

Jong koppel 25 jr. vrgt. bi-
sex MEISJE. Brief met foto
(foto retour), goede belo-
ning. Postbus 68, Maaseik

Neem 'ns een jongen of
meisje bij 'DE BEURT-
BOX'. 06-320.325.34 - 50
et. p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!

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

Afro/sex!
Zoenbabwe

06-320.325.22
Black porno!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht |
i
Escortservice. Tel. 04490- i
23730. Ma. t/m zat. v. j
20.00-5.00 uur. ,
Sex Hotline
06-320.320.22 !
Hotnews -06-320.323.66

Men
Connection

Men Meet Men
50 et. p.m.

'T NYMPHOMAANTJE
voor plaatselijke massa-
ges, 06-320.325.12 - (50
c.p.m.) Stimulatid!.

Nieuw privé
045-321038
Erotheater
Lekker genieten voor

maar 50 cent p.m. Bel 06-

-* Topsex! ★

320*325*25
* Hardsex! *320*325*35
* Blacksex! *320*324*24

Diana Escortservice
045-215113

'T NYMPHOMAANTJE
heeft trek in een banaantje,
06-320.325.12 - (50
c.p.m.).
Kom in contact met die da-
mes van plezier: TIPPEL-
LIJN 06-320.330.66 (50
c.p.m.).
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak ook snel nieuwe
vrienden, 06-320.330.21
(50 c.p.m.).

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch duo
06-320.320.48

Lesbisch 06-320.320.45
Hetero 06-320.320.26

Wet-Sex 06-320.320.47
Grieks 06-320.330.94
Live 06-320.320.60

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

. -j

I Tijdelijkaanbod JJ~a i-^metblijvende allure:
vanTopform!

n JJJf [1 nu
Zoals alle modellen van Topform kombineert dit ontwerp Avenue goe°

smaak met gedegen kwaliteit. Voor relatief een bescheiden bedrag
Tot-en-met 18 maart geldt bij Goed Wonen bovendo

een extra plezierige promotie-prijs. Met keuze — \mmok__^_\%\%
uit zeer eigentijdse kleuren. De 2-zits, samen met de ____\_m_k%_W'^_t

royale 2,5-zits in uitmuntend Chevrette-leder: Vmmw av WmW^
Eksklusief bij uwlöpform-parw, ::^____^_l*_J_____M_____Mi -______ll______________________!fii^'^.'VV -^3____H____________H___________________ll^_________9
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Hiswa
in cijfers

—. -,
_

■ —m^■———mam—__—i-i i

" Krachtenbundeling in de surfbranche

T*°ch blijft het oppassen
geblazen. Ook in de bo-
tenwereld schuilt er kaf
°nder het koren.

De nieuwe Denier 36 CWS is met een kleine bemanning goed te hanteren

Cóte d'Azur honderd
jaar 'oud'# Saint-Tropez,

mediterrane
magneet....

Limburg in de Rai
Het Limburgse accent onder de exposanten op de
Hiswa wordt gerealiseerd door Acomo (Sittard),
Alkema (Roermond), Hilbrant Import-Export
(Maasbracht) en Provinciale VVV Limburg (Val-
kenburg).

" De Hiswa wordt voor de
34ste maal georganiseerd
door Rai Gebouw bv. on-
der auspiciën van Hiswa,
Nederlandse Vereniging
van Ondernemingen in Be-
drijfstak Waterrecreatie.

" Hiswa'B9 is voor het pu-
bliek geopend van zater-
dag 25 februari t/m zondag
5 maart.

"De Hiswa is dagelijks ge-
opend van 10.00-17.00 uur.
Van maandag 27 februari
t/m vrijdag 3 maart is de
tentoonstelling ook 's
avonds geopend, van
19.00-22.00 uur.

" De Hiswa wordt gehou-
den in de 7 hallen van het
Rai-Europacompïex op
een oppervlaktevan 45.90.)
vierkante meter.

" Het aantal exposanten
bedraagt 400.

" Het expositieprogram-
ma omvat alle typen ple-
ziervaartuigen en zeilplan-
ken, zeilen en masten, mo-
toren en onderdelen, toe-
behoren en accessoires,
hengel- en onderwater-
sportartikelen, water-
sportkleding, verhuur van
boten, ligplaatsen en stal-
ling, makelaardij, jachtont-
werpen,reparatie en verze-
kering.

" Rai-bezoekers uit Lim-
burg die per trein reizen,
stappen het beste uit op
NS-station Amsterdam-
Amstel. Vandaar rij deA
bussen naar de Rai (Lijn-
nummers 8,15 en 173; reis-
duur circa 10 minuten. Uit-
staphalte Europaplein.

" Toegangsprijzen: vol-
wassenen dagkaart 15 gul-
den per persoon; jeugd 4
t/m 11 jaaronder geleideen
houders van PAS 65 7,50
gulden per persoon:
avondkaart volwassenen
(alleen geldig tussen 19.00
en 22.00 uur) 10 guldenper
persoon. De Trein/Toe-
gangsregeling is van toe-
passing.

jachtbouwers en hande-aars in jachten roepen
tegenwoordig in koor dat
°te markt weer aantrekten. er een toenemende be-langstelling voor het ko-
en van een nieuwe boot

bestaat. Volgens hen is erteVens een veel levendi-
j>er handel in tweede-
hands vaartuigen dan en-
*ele jaren geleden. Hoe
?*at precies zij, duidelijk
! s dat de interesse van ve-'en uit gaat naar een ge-
Jruikt jacht. Een boot in

categorie kost nueenrnaal veel minder dan
6en nieuwe van dezelfde
jfrpotte. Bovendien is het

bIJ jachten zo, dat men
onder de tweede-

hands vaartuigen kwali-teit aantreft. In enkele ge-
ilen zijn oude schepen
Zelfs beter dan nieuwe.

lj^n.koper-in-spe kan gemakke-
p in de boot worden genomens hij geenverstand van jachten

s]
eeft en lichtvaardig tot een be-
ding komt. Hij moet niet tesauw het oor laten hangen naar
.at de eigenaars hem vertellen,aarrnee wil natuurlijk niet ge-
t^gd zijn dat die laatsten onbe-
.°uwbaar zijn. Maar men kan

hun nauwelijks euvel duidenat zij hun waren aanprijzen en
je'ücht iets meer de goede dan,e slechte eigenschappen van

k üri bezit onder de aandachtbrengen.

dat de aanbieder de werkelijke
eigenaar is. Het zou niet deeerste
keer zijn dat een volstrekt te goe-
der trouw zijnde gegadigde een
gestolen jacht koopt. Ook moet
de koper er zeker van zijn dat er
geen claims of schulden op het
vaartuig rusten. De regeling van
dergelijke zaken kan men maar
het beste aan vakmensen overla-
ten. Natuurlijk moet voor dat
werk commissie worden betaald,
doorgaans een zeker percentage
van de koopsom. Door dat be-
drag neer te tellen kan men ech-
ter veel narigheid voorkomen.
Een vakman is bovendien nodig
om de aspirant-koper te helpen
een boot te vinden, die het beste
aan diens eisen en verlangens
voldoet.

Deskundigheid

korte toer

_ o
| i aar de gegadigde zijn schip ook
1 °°pt-van een particulier ofvanen werf - hij doet er verstandig

jyJ1 de hulp van een onafhanke-'Jke vakman in te roepen. Het in-
acteren van een jacht is name-
Jk een werk, dat beter niet aanj*n goedwillende leek - bij voor-
meld een goede watersport-
r'e nd - kan worden overgelaten.

V. Wordt nogal wat deskundig-e'd gevraagd wil men een juist
ordeel kunnen vellen over

e motorinstallatie, tuigage
\ J1 de meestal elektronische uit-

tp^ing.Ook afgezien van die. chnische kant van de zaak
°nrt er nogal wat kijken om de

r^ele transactie naar behoren af
e handelen. Om te beginnen is er
(jeri goed contract nodig, waarin
r£ standaard verkoop- en leve-
nsvoorwaarden zijn vermeld.
°* moet worden vastgesteld

Wat dit betreft is er een goede af-
weging nodig. Veel waterspor-
ters zijn gevallen bekend van
vrienden of clubgenoten, die een
verkeerde keuze maakten. Een
koper moet van tevoren precies
wetenwat hij wil. Voor het varen
op uitsluitend de meren heeft hij
een ander schip nodig dan voor
het zeilen opbijvoorbeeld IJssel-
meer of Waddenzee. Wie veel
sportief zeilgenot verlangt zal
wat anders moeten kiezen dan
een zware familieboot met het
comfort van thuis. Zo kan men
door gaan. De ideale boot, die
voor alle doeleinden en voor alle
wateren geschikt is, bestaat niet
en zal ook nimmer worden uitge-
vonden. Voor het overige is er
keus genoeg, ook op de tweede-
hands markt. Het is logisch dat
er veel gebruikte vaartuigen te
koop zijn. Een auto wordt na een
jaar of zes naar de schroothoop
verwezen. Een boot gaat jarenen
jaren mee. Goed gebouwde jach-
ten hebben bij goed onderhoud
een levensduur van tientallen ja-
ren. Er varen zelfs verscheidene
tot jacht verbouwde schepen
rond, die al meer dan een eeuw
geleden zijn gebouwd.

Keus volop

25 FEBRUARI:VALKENBURG: Luikse
in de Geulhalvan 10.00-

-j'o-OO uur. Entree 5 gulden,
onderen tot 12 jaar gratis.

Expositie werken
Rotteveel-Ver-

straate in Hotel Bom.

Antiek- enlooienmarkt in de Stations-
traat van 10.00-16.00 uur.
Rondleiding grotten St. Pie-

(noordelijk gangen-
stelsel). Vertrek 14.00 en 15.30
rUr vanaf Chalet Bergrust,

71. Entree 4 gul-aeh, kinderen 2,25 gulden.

2°NDAG 26 FEBRUARI:

IVN (afd. Heer-. dagwandeling naar degrdennen. Vertrek 9.00 uurV*roene Broord in Heerlen enu-00 uur bij de kerk van Her-Senrath.

J*OLSET/VAALS: IVN (afd.
ieerssen) - dagwandeling in

,!r Vijlenerbossen. Vertreku-30 uur bij kerk van Holset.

J^EERSSEN: Winterwande-Jhg van W.C VOS. Afstanden
S 18 en 25 km. Start vanaf
VW uur vanaf zaal Van Hees,
kruisstraat in Meerssen.

HOu THEM/ST GERLACH:
tooien- en rommelmarkt in"e Holle Eik van 10.00-18.00Uur

J'ALKENBURG: Luikse
j^rkt in de Geulhal van 10.00-
-«00 uur. Entree 5 gulden,

Boßeren tot 12 *>aar êratis*URN: Expositie werken
ctiilderes Rotteveel-Ver-&lraate in Hotel Bom.

j^AASTRICHT: Fleurado in"f1 MECC van 10.00-18.00Uür- Entree 8 gulden.

Stephen Ligard was een beschaafde babbelaar, een eigen-
schap die hem als advocaatvan pas kwam. Ligard trouwde
een buitengewoon rijke jongedame met een villa in Can^
nes, Les Violettes genaamd. Hoewel deze in betere kringen
op handen gedragen advocaat in goede gezondheid vijfen-
negentig jaren oud werd (hij stierf in 1905), bleef het hem
zijn hele leven lang steken dat hij nooit gekozen werd als
lid van de Académie Frangaise. De teleurgestelde Ligard
werd later toch, zonder het te weten, beroemd. Als 'uitvin-
der' van de term Cöte d'Azur, vervat in een toeristische
gids van zijn hand.

hun koortsdromen realiseerden
in een wirwar van pilaren, log-
gia's en torentransen. Zo is er
midden in Nice, ingeklemd tus-
sen kantoorblokken en flatge-
bouwen, het Engelse kerkhof
waar romantische grafstenen
herinneren aan al die vluchtelin-
gen uit het barre noorden die
meenden 'genezing' te vinden
aan de voet van de lauwblauwe
zee.

den van Académie Francaise na-
men een loopje met hem. Omdat
zijn vader het uitstekende Bour-
gondische wijngoed Gevrey-
Chambertin bezat, kon Stephen
de leden van de Academie, om
hen welwillend te stemmen, af
en toe enkele kisten goede wijn
toezenden. Gezegd werd dat de
leden Ligard eeuwig candidaat
lieten, om te vermijden dat de
toevoer van Gevrey-Chambertin
na zijn uitverkiezing zou worden
stopgezet.

De term maakt thans deel uit van
het spraakgebruik. De tweede
editie (1894) van 'La Cote d'A-
zur', Ligards meesterwerk, is fo-
tografisch herdrukt. Aan de Ri-
vièra (beter gezegd langs de Cöte
d'Azur), ligt de herdruk voor 235
francs (75 gulden) in de boekhan-
del te koop. Er dient meteen te
worden gemeld dat het honderd
jaren oude toeristische epos naar
hedendaagse begrippen totaal
onleesbaar dient te worden
geacht.

Paardetram
Stephen Ligards gids was niet de
eerste over wat toen nog Rivièra
heette. Ligards taal echter was
een moeras van zompige deftig-
heid. Zo schreef de namaak-
poëet in een van zijn helderste
passages: 'De natuur evenmin is
een slecht architect wanneer zij
zichzelf waardig keurt zich daar-
mee (d.w.z. met de architectuur)
te bemoeien. Zij alleen tekende
voor dit werk dat een paar hon-
derd meter verder ligt, want zij
boetseerde, daarbij door de gol-
ven geholpen, deze smalle klip
die de naam draagt van Petit-
Biarritz'. Als Ligard zich niet op
het voetstuk had gewaand, waar-
op hij niet thuishoorde, had zijn
ongebreidelde carrièrezucht
misschien wel een gunstiger
wending genomen. Met de ge-
kunstelde apetaal, waarvan zijn
gids bol staat, vol pseudo-litera-
tuur, parfums en buigende
amandeltakken, werd hij achter
zijn rug uitgelachen. Ook de le-

„We weten dat dingen alleen
maar bestaan bij de gratie van
een naam en we hebben geleerd
dat ook bij het allerbeste product
alleen de naam en de verpakking
van belang zijn", aldus Madame
Dupuy die vanaf het balcon van
Les Violettes de zee zoekend,
vaststelde dat Ligards uitzicht
voortaan is gebarricadeerd door
een hoog oprijzende steenklomp
van een op winst beluste project-
ontwikkelaar.

HoeLigard op de term Cöte d'A-
zur gekomen is, kan ook zijn bio-
graaf Escribe niet met zekerheid
zeggen. De benaming Cöte dOr
(goudkust) bestond al in zijn ge-
boortestreek (Bourgogne).
Sindsdienkwamen er nog de Cö-
te Vermeille, hoogrode kust. en
de Cöte d'Emeraude, smaragd-
kust bij. De eerste tussen het Ar-
gèles en de Costa Brava, de twee-
de langs het Kanaal ter hoogte
van Val André. Vast staat dat
pakkende benamingen deel uit-
maken van middelen waarvan
ook de hedendaagse publiciteits-
expert zich bedient. Dit werd
toegegeven door de vrouwelijke
burgemeester van Cannes,Arme-
Marie Dupuy, bij de onthulling
van een herinneringssteen in de
voorgevel van de Villa les Violet-
tes die nu overigens in een aantal
appartementen is opgedeeld.

Azuur?

De sfeer van melancholieke
droompaleizen met hun baleons
en terrassen waarlangs de gou-
den- en blauwe regen zijn tros-
sen windt, is in de herinnering
opgeroepen door Dominique Es-
cribe in een boek dat hij ter gele-
genheid van het eeuwfeest van
Ligards Cöte d'Azur geschreven
heeft. Escribe is een enthousiast
propagandist van Nice en zijn
historie. Hij had het moeilijk om
nog maar enig spoor van de ijde-
leLigard terug te vinden, omdat
de familie zonder verdere naza-
ten uitgestorven bleek te zijn.
Tenslotte vond hij bronnen van
informatie en prachtige foto's
van het echtpaar in de kasten van
twee adelijke dames die indirect
bij de familie betrokken waren.
Het blijft de moeite waard de Ri-
vièra te bezoeken alleen met het
oog gericht op al die barokke pa-
leizen uit de dagen van Ligard,
gebouwd door niet zelden voor
de dood vluchtende rijken die

Foto's

Hel
Want het is waarwat de Britse to-
neel- en liedjesschrijver Noël Co-
ward al in 1960 in 'Dagboeken'
schreef: 'De hele Cöte d'Azur be-
staat voortaan alleen nog maar
uit een onafzienbare rij kroegen.
Miljoenen auto's, miljoenen
mensen, duizenden motels en
campings. De kust is, van zee uit
gezien, nog wel romantisch en
mooi, maar jereinste hel zodra je
aan land gaat". De hel echter
blijkt elk jaaropnieuw miljoenen
toeristen te trekken. Geen won-
der, de zon schijnt er bijna altijd.
Het vale, valse licht van 'gla-
mour' en glitter doet derest....

De keuken van de zon. Die is
licht, kruidig en guitig bijna. Die
ruikt haar basilicum en rozema-
rijn, voert vaak vis en zeevrach-
ten op en oogt meestal vrolijk
kleurig. Vader en zoon DINO en
MIGUEL BELFI geven sinds kort
in hun welbekend Heerlens eta-
blissement (Oranje Nassau-
straat) gestalte aan, wat zij noe-
men, 'La Cuisine du Soleil'. Niet
enkel en alleen gestoeld op medi-
terrane maar ook op spijzen uit
bijvoorbeeld zonovergoten lan-
den als Mexico (Puntas defileteMexicana) en uit de 'State' Loui-
siana (Windsor Court-tongfilets).

" Dino en Miguel Belfi, zonnig kokkerellen Nederlandse toeristen geven in
het buitenland meer geld uit dan
buitenlandse toeristen in Neder-
land. In 1988 viel de reisverkeers-
balans, het verschil tussen beide
groepen, net als in het jaar daar-
voor negatief uit. De inkomsten
uit het buitenlandse toerisme be-
droegen vorig jaar ruim 5,6 mil-
jard gulden (in 1987 5,4 miljard).
De Nederlandse toeristen gaven
echter verleden jaarruim dertien
miljard gulden uit (in 1987 ruim
twaalf miljard gulden).

Reisverkeersbalands
opnieuw negatief

Zo is het tenminste in deze dagen,
want dekaart van dekeuken van
deBelfi-zon wordt om de veertien
dagen gewisseld. De zonnige ge-
rechten zijn betaalbaar boven-
dien. ,^Zo is onze filosofie", zegt
Miguel, ,fijne gerechten voor leu-
ke prijzen". Hoewel hij zich zélj
geenkok noemt („Ik weet wel heel
goed hoe de gerechten bereid die-
nen te worden"), niettegenstaan-
de hij links en rechts in spijshui-
zen stage liep tot en met het res-

Een tweedehands boot kopen is
duszo gek nog niet. Men kan dui-
zenden guldens besparen. Een
voordeel van een gebruikte boot
is doorgaans ook dat deze veel
beter is uitgerust dan een nieuw
schip. Dat laatste is meestal
slechts van een standaard-uitrus-
ting voorzien. In de praktijk
blijkt doorgaans dat er veel meer
spullen nodig zijn, zoals enige
extra voorzeilen, landvasten en
navigatie-apparatuur. Voor de
aanschaf daarvan moet de kers-
verse bootbezitter nog diep in de
beurs tasten. Ook daarmee moet
men rekening houden als men
voor de keus staat: nieuw of
tweedehands. Hoe die keus ook
uitvalt, in elk geval kan de leek
de hulp van een onafhankelijke
vakman of vakvrouw niet ontbe-
ren. Zon deskundige kan de ge-
gadigde helpen om het jacht te
vinden, dat het meest aan diens
eisen voldoet en in een technisch
goede staat verkeert. Gelukkig
hoeft het vinden van zon man of
vrouw niet moeilijk te zijn. Ons
land kent talrijke deskundige en
betrouwbare jachtmakelaars en
andere experts. Voor informatie
over zaken als deze kan de aspi-
rant-koper terecht bij organisa-
ties als de ANWB en de Hiswa.
Kortom, wie als leek een jacht
wil kopen moet niet zonder vak-
man zijn koers uitzetten.

Voordeel

taurant van oud-Heerlenaar
JAN MESTRINER in de States
toe, staat hij voor hetfornuis toch
zijn mannetje. Het was dan ook
geen vorm van argwaan mijner-
zijds dat niet hij maarzijnvader
mij 'spaghetti frutti di mare'
(15,50 gulden) bereidde. Neen,
niet met een lichte tomatenlbasi-
licumsaus maar wel op vissers-
wijze. 'Al dente' gekookte dunne
meelslierten in lichte olijfolie,
knoflook en peterselie met mos-
seltjes, garnaaltjes en stukjes
intkvis. Lekker. Nog mooier bleek
de 'Pinot Grigio' in het glas. Een
jonge, droge witte wijn uit de
streek van mijn afkomst. Een
'Grave del Friuli' ('Molino delle
Streghe'), twaalf procentige, ka-
raktervolle Italiaan. Dino Belfi
importeert de wijn zélf. Van Pi-
not bianco (17,50 gulden perfles)
tot Tokai (20,50), van Merlot
(18,50) tot Refosco (22,50). Nu al
voert hij tenf aveure van de gas-
ten een twaalftal 'open wijnen'
en dat valt, zo blijkt, in de
smaak. De 'Cuisine du Soleil'
wordt van donderdag tot en met
zondag dagelijks gevoerd van

'Gamberoni alia griglia con in-
salata' ofwel gegrilleerde grote
garnalen met salade? Ja. dit
roept herinneringen op aan heer-
lijke eenvoudige spijzen in kleine
restaurantjes bij zonovergoten
stranden van de 'Méditerranée'.
Zo blauw, zo blauw Dit nu is
precies wat Dino en Miguel Belfi
met hun keuken van de zon wil-
len.

18.00-21.00uur, de overige dagen
behalve maandag is tot 18.30 uur
de zogeheten kleine kaart van
kracht. De keuken van de zon, een
aardig idee in een land waarin
het nog wel eens wil regenen. Een
leuke 'reminder' ook voor ieder-
een die van smikkelen in zon-
overgoten landen houdt. Neen,
Dino en Miguel verloochenen hun
afkomst niet. Wat dacht u van
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hapje her slokje der

Bij kopen van een jacht is hulp van een expert nodig

Levendige handel gebruikte boten

Iju-*-*- tijdje vrij



Donderdag 23 februari 1989 " 34Limburgs Dagblad

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Waaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.

Tieners
\ Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers.

■ Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
Viditel pag. 34010

50 et. p.m.
Pussy Cat

vol verrassingen
50 et/min. 06-

-320.320.09
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et/min. 06-

-~320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
Marcha 06-

-320.325.55
50 et min. bel voor
gratis sex story's

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

Escortservice all-in, 045-
-326191, ma. t.m. vrijd. 14
u. tot 4 u. Alle mog. aanw.
06-06-06-06-06-06-06-06-

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

320.320.68.. standje 68
320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

320.324.01...50ft
320.324.02. ..potten

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
Dames! Bel „DE
GROEPSEXBOX!" voor n
sexcontact buitenshuis! Je
man hoeft het niet te we-
ten! 06-320.325.13, 50
C.p.m. Alles kan!.

Nee, niet stiekem
naar me kijken...
ÜErotifoonü -
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min. -Viditel pag. 3690
Postbus 185, R'dam.

Blond of zwart! Nat is nat!!
06-32032511. 50 c. p/m 'n.
STOEIPOESJE is altijd in
de stemming. :
Nombre Hombre

voor 1001
nachten

06-320.320.23 .
Zo klaar!!! \

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht |

Mirjam i
van de Tuk

met superhete (
sexervaringen

06-

-320.323.63 j
50 et. per min.

"Bij mij hoeft u er nooit
zwaaraan te tillen. '—-.— AMnirrMMir

—I erééngrootvoordeel isvan SRV danishetwel deuniekepersoonlijkeserviceaanhuis.
EXTRA AAINBlEDIiNG: Als zwaarwegend voorbeeld een kratje heerlijk helder. Hoeut ook wendt ofkeert, bij gewone
Extra belegenkaas winkels altijd reden tot gesjouw. |M^ Maar nietbij uw SRV-man! Die rijdt alles tot vlak bij u

G\ f l\_m aanstekers (nu slechts 69cent!). I a ï?ï yggA&&ljjy|\_J^Ar2 A Vooruw SRV-man is heteen m f! 1 fl \\W_r\S\

~,„, _4_M^^"^"" L^^^^^^mmmM^^K
STERRENVOORDEEL !§_?i__l!9if_l ic_fe_ïl
SRV brengtu regelmatig bijzondere aanbiedingen. .i^^s^^^'y^É I _F^[^_Ts^fs!Tl E^^tf 4r-_F-_--UP^ |̂*~LJ

QOÏ? SRV aansteker, Hf\Q -WËÈËI^_"J nu slechts L/,0^7
_______"______!___r^ srv m2.von3.isc i f\ igjjgjjjgg^^SRV] pot 500 ml. l.Dz? j| 'S_W^éfS^%^m'^

_MM#) SRV halfvollechocolademelk, IrQ JÊU _____tStm*>KVj literpak X.J^Z -g P^V ________% \\w^W
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Club Nirwana
Exclusief voor de heren met niveau.

Nieuwstraat 147 Kerkrade. Tel. 045-457927.
Leuk meisje welkom.

SM Justine
045-42.51.01

Nieuw! Beeldschone „ex M. van Cleef" Meesteres
Nieuw, nieuw, TOPMAS-
SAGE v. ’ 50 - p. Vz- uur,
"zonder sex". Tel. 045-
-425100.

Nieuwe dames
045-311895

De zusjes ANGELA en Co-
rina zijn verhuisd. Wie
helpt er mee uitpakken!!!
Tel. 045-229680. ,
Privéhuis MICHELLE, een
kater wordt een leeuw in
het privéhuis van de
eeuw!!! Net nieuw, nieuw
Mariskaü! Tel. 045- |
228481. i
Bureau ELVIRA voor een I
privéadres. Inschr. gevr. i
Tel. 045-419384. i

Minnaressen van
huis uit

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
04490-42313.

Geopend ma. t/m vrij. 10-
-24 u., zat. 10-18 u.
Tev. meisje gevr.

Heren opgelet!
Nancy is verhuisd, ze is
nog steeds even sexy en
lief, daarom is ze nu bij
Club Exclusief. Ook nog 6
andere sexy meisjes aanw.
waarvan nog 2 nieuwe.
Mog. vanaf ’ 75,- Open v. '11 tot 23 u. Tel. 045-
-423634, Industriestr. 13 ,
Kerkrade-West.
CLUB MARGO. Zoekt u
echt plezier, kom dan eens
tot hier. Rijksweg Zuid 131 :
B, Geleen, 04490-48448.
Tev. meisje gevr. :

: 1 —
Sla een kanjer aan de haak!

Babbelbox!
Bellen met de Babbelbox doe je metzn tienen. Of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwassenen.
50 et. p.m. Pb. 185, R'dam.

06-320.330.02

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

PRIVÉ en escort. 045-
-220866.
Madame BUTTEFLY en
haar team. Open vanaf 2
uur. Hommert 24, Vaesra-
de, kruispunt Schinnen.
ESCORT Venus met Lian-
ne v. ma.-vr. 14.00-01.00
U 043-617810. Meisjes
gevr.
KYKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.

Nieuw PRIVÉ Anita en Na-
thalie 12-20 uur. Tel. 045-
-419384. Ass. gevr.
Privé bij JOLANDA. Leuke
meisjes aanwezig. Tevens
ass. gevr. Tel. 04492-
-3198.
Nobel ESCORT geen ta-
boes. Geopend va. ma.
t/m vrij. 14.00 tot 2.00 uur.
Tel. 045-459597.

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
Contactburo MAAS-
TRICHT. Bemiddeling in
privé-adressen. Tel. 043-
-635264.

WWQ\
Watons betreft _{_J^_f\
kan je je tanden*^ #
erin zetten... en hou 'tdroog.
Na 21.00 uur gaan alleremmen los.

06-320.322.22
50cent per minuut.

Nieuw NATHASJA, Louise
af 9 uur. Tev. meisje gevr..
045-721759.

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.
PRIVÉ meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053 's mor-
gens vanaf 8.00 uur.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.
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 _
CLUB Pigalle geopend
ma. t/m vr. v.a. 14.00 uur.
Enkele nieuwe meisjes.
Tel. 09-32-11567093. Te-
vens meisjes gevr.

Sex society's
Jongemeisjes 06-320.321.21
rijden en rossen; vanaf 7/15 en 15/23 uur
's Nachts live-sex 06-320.321.21
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)
Let it be-zar 06-320.324.21
spekje voor jouw bekje
Sex-schandaal 06-320.324.31
zij kreeg het aan de stok
Live spektakel 06-320.324.41
zij zat tjokvol. 50 c.p.m.

Gezellig met zn allen flirten en...? (50 c.p.m.)

Flirt-Box 06-320.330.01
Als u de smulrol mee-
neemt, zal onze kokkin die
even heerlijk klaarmaken,
terwijl u wacht uiteraard. -RIVERSIDE CLUB, afslag
E9, Ohé en Laak, 100 m. 'voorbij Camping Maasterp. !
Tel. 04755-1854. |
CLUB 55 in Duitsl. bij Kerk- 'rade zkt. enkele symp. \
meisjes, discreet. Tel. ma. j
t/m vr. vanaf 19.00 u. \
0949/2407-17755. i

i 1 <|iyFSstßqt|j
Razendsnel echt spannende!

sexskontakten leggen! <% ;
Zoveelkans Atl \L maakte je nog nooit. ~r j

&06-320.324.90 f.\s£^& 50 cent per minuut

Nieuw! Nieuw!

Aaaahh!
06-320.321.66

Privé bij ANITA tevens es-
cort, ook op zaterdag. Tel.
045-352543.
Hete BLIKSEMS verwen-
nen u tot en met! Tel. 045-
-229718/224621.
Privéhuis DONNA en haar
vriendinnen! Helemaal
nieuw Sofia! Tev. ass.
gevr. 045-227734/226744.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

Wanda-Phone
! Wanda !
06-320.320.30
06-320-323.30

50 et. per min.

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

Love Line
Silvia, Rob en Peter.
Wouw!!! (50 c.p.m.)

06-320.320.61

Jj 6AY-ANONIEM |ff06-320320-21
LUISTER MEE...WATMANNEN VER-
__U_____________^Ml__É_

rÜ GAY-ESCORT feff 06-320-323-04 |
VOOR BELEVENISSEH EN
mumme-rs van CAa-_.oy._il

f*mm CXT*ftg«-r^i'"t

ff 06320-323-05- |
onderdanige slaahes en de:
belcenpste homo-meesterJj GAY-PHONE |ff Öd-320-322-06 |

CC MEEST OPWINDENDE
SP-TTERLUN,,,.

il 6AY-CONTACT-CUJB Iff 06-320-322-07 I
MANNEN OP ZOE-C WAAR EEN

REIATiE. VESTCUEN CVERZcHZBf
Ml " NMHt ;O<T P MI-vut

NIEUW, Elly, Ingrid, Dora,
Silvia in Club Cinderella,
Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren, naast tennishal.

Ad*'
Glibberen en glijden °^ .
bij 'DE LIKBOX'- J\\
320.325.36 - 50 et- U \
Niet voor gewone Pra ü
maar voor geheime s ft
spraken. _^A- \
(B)analiteiten?? Je Ui
van alles op 06-320-^. K
voor de hele gekke p
BEKENTENISSEN» y|(
smaak bekennen. Be l

tape: 010-42970j5__^j$
Sexliefhebbers. De rnf,
op de „SABBELBO* m
bezig met hun (sex)n / c
Smakken mag, pas "P.^ ■

kortsluiting. 06-320-^
50 et. p.m. __^/
De Pretbo* >

Gezellig met 9 afl %[
kletsen over uitgaaf* 5f |
by's, vrijen, avontuunl (
verliefd zijn. 50 et. P"'

06 ,
320.325#

Club
Merci 0

Rijksweg-Zuid 241- $
leen, 04490-4581 4. /
opend ma. t/m v

r #
10.00 tot 23.00 uU- /
van 10.00 tot lB'aaa^|
Tevens meisje_jg^V<fjl> I
VERA privé, 04754^V



I' -'M K&S&P^^ ___-H-_-__l ______F -'-tyy's __^ IpHH*^^^^^^

Steunpanty. Porselein servies. Javelin sweatshiit Dekbedovertrekset. Philips videoband Herenshirt Goudse jongbelegen
In div.kleuren. 4Diepe-; 4 platte-; j" Pol. katoen. Uni of Katoen. In div. dessins VHS 180. Korte mouw. Pol.katoen, kaas.
44 t/m 50 P%Pm 4 ontbijtborden en 4 kop p\_r\ gestreept. In o.a. fuchsia m\_f\ o__. Mickey Mouse, _f#% Speelduur 3 uur. _f\f\_T m o.a. taupe/navy. "___#% Perkilo-Og^ _r\f\f\
2 Paar-»"-24- JJm en schotels. XQ"« en rood. ML 0095 J\Mm Porsche 135x200 cm. AxMm Q95 KVj 38"44 TffT IU. J*^' v"U38t/m44-\-T^ mjj-tj* Witmet gouden >iQ/ |Jr^ J^7, *_.]#" + sloopCLQ_\ MjFm *' Ui "^^* I^l : N,etverkn,g.aar,r,_,_n,._ m Jf%
2 Paar of zilveren rand. 9rJ7 -"" T^aTrmmm9mmmTmm?mtmT^ryrm^mm^mm^m^^

VRUDAG-ZA.EEDAG-VOORD.EL Vk iWi Ü IM '] i ï = .=f 1_'_ ___g___J—

ONTDEK 'T WARE LEER
°p sijben's leershow mmÊ^ \\\iWÉË--mWÊÊÊiWSw'~Mt ' ' r*^nH!Piri^

.-*> _= VÉmbSBI ; V* ? __WÉ_____\\ __\_Wmm^&_ï *i_C*f £ - i *mtiiÉMi-TM ' i ><* éÉ■_■_■! ________«_«,

v^mM EU Ui MOm achter de ware .IhHf*ü Bk ■van leer te komen, f fl 'M "-Tm
u eens bij Sijben in de leer f_W___W ?||| _hN___ s_\I Want niet aUe leer ver- ___$__M> _\_\_^
het stempel 'Topklasse. tl JOE ■

Écht leer herkent u aan mHI m-mW* warme uitstraling, de soepele ■Wraking en de perfekte ver-
It _____!Hiny in stijlvolle zitmeubelen. \« PH___H_HHHH_HHH_H__i VJubelen die door hun vorm \ 1 wWÊaWÊWÊWÊÊÊÊmWÊmWÊÊÊÊ W"^Pekt inboezemen en tegelijker- \| ■
M uitnodigen om te zitten. \ W

dat zit! Komfortabel en ont-
"«nen met een heerlijk n
"Xüeus gevoel. Want echt leer

vooral ook dat exclusieve...
Kom het ervaren op de

Leershow bij Sijben.
'fct ware leer vindt u op de H Wk
deling eigentijds Klassiek. ■

Roermond
Ma. 13.00-18.00, Di. t/m Vrij. 9.00-18.00, y^T
Za. 9.30-17.00, Donderdag koopavond. " ______

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

W?6jS?ï^^_Ml \\/^
_P^___^B

_f_________%_mWm\\ aa\m\\^\__^-* j€

Reken maarna!
EEN PAAR VOORBEELDEN:

netto Krediet- aflossing terug te eff.
bedrag vergoeding per maand betalen rente

kredietbedrag p/j in **. n

f 1.122,- f 78,- 12x100,- f 1.200,- 13,3 ;
2.244,- 156,- 12x200,- 2.400,- 13,3 ;
3.379,- 221,- 12x300,- 3.600,- 12,5
5.649,- 351,- 12x500,- 6.000,- 11,9 j
3.277,10 322,90 18x200,- 3.600,- 12,8
4.934,40 465,60 18x300,- 5.400,- 12,2 ;
6.614,60 585,40 18x400,-' 7.200,- 11.5
8.306,70 693,30 18x500,- 9.000,- 10,8

6.429,70 770,30 24x300,- 7.200,- 11,7 '8.640,- 960,- 24x400,- 9.600,- 10,8 V;:
10.850,- 1.150,- 24x500,- 12.000,- 10,3
13.060,50 1.339,50 24x600,- 14.400,- 10,0 !
9.238,20 1.561,80 36x300,- 10.800,- 10,9

12.417,50 1.982,50 36x400,- 14.400,- 10.3
15.521,90 2.478,10 36x500,- 18.000,- 10,3
18.626.30 2.973,70 36x600,- 21.600,- 10.3 l

Taf. wijz voorbehouden. Voor inlichtingen enaanvragen:

VOLKSKREDIETBANK
HHH Vlot, Korrekt, Betrouwbaar en... zonder

winstoogmerk!

Heerlen: Burg. van Grunsvenplem 4
IVT^B] telefoon 045 - 715247
■ftJEfl Roermond: Willem II singel 36-__-__-_---M| telefoon 04750 - 30633
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Astma
ronds

3aßÜVeel mensen is

Ponste zaak.

vanzelf,
,\^_r inspanning,

,c)er nadenken.

'fekigmaar.
vooda.s geldt dat niet'üeJ'edereen.Eénop
Vb mensen heeft1aonJ te met ademen,; a_.tma. allergie,'Cfhitis°fyemfyseem.

| gevulde
i V_r.,br°odnodig om

C[c
0
htingen

qooS;e hulp te latenur9aan.
"lth_.rüi^ns hiervoor0 miljoenonnodig.

ü^iUsbPaar daarbiJ'

Astma
Fonds

in

1

Op zoek naar een goede computer mag u Dixons niet overslaan. Kom deze Philips Computers maar eens kritisch keuren.
En wat het prijskaartje betreft: bij aankoop van een van dezecomputers is deze printer gratis!

Nü gratisPhilips printer bij Dixons!
u gratis krijgen. Want bij aankoop \ WkWk DL_l__-__- KIMC 011 l
van de Philips PC's NMS 9111 of ® W«L \ milipS ÏNrID 7 111

G^tiS print6r \ filwi. \__^V>nn* disk drive(720 Kb) en een 5.25

liïsF"*^ 1^33 j!^ I|l f?^^ Philips NMS 9116

C.irtWrPÉ'Ti^^ _ft ______ I I l)C P^3^ " Een hard diskmet een '!s_Ë-i!ës!"
mm_^f^________\____Wo^^^^\ f^illLll^^ VjP capaciteit AIAA of 80.-per maand

aanbieding geldt zolang de __._«^ l__r_______ ■_________ J-LJt-aMflvoorraad strekt, tot uiterlijk eind wGk mmZ^mmnttu ■ __r^CJ_P^«B

lf^^SS^a,n!Sn^naanteta',n9Afl AHOII {"OlfAPt U Vindt DiXORS in:
. off349socontant

|CIIWI WI IfVIWI %" HeerlenPromenade 41.045-713826
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We kunnen hiernatuurlijk een mooi verhaal
ophangen overons huismerk. Maarwat dacht u

van eerst even 'n mooi aanbiedinkje?

■i£ _______ _:■>■ &■ H_____.:■''$&"■ jÉtffr*-'-- Jjfr^ '^^*%t, -:■■■:■:■:{■ ■ B.-■■-;. "j&P .____% :!$? __W !______£s t&- __, «__9!_H«i

_____________________^^99*a*^7"^V WWWWmMUMpHimf. __S,
________ ]fiwv^»fiï^ w_tf^ v *&._--_BIB-__flp-■■- A>-■- -%^3B____fPp_TnW_^HlP^^^^^____B '.. :-^QaÊ_i_fggfo. . y'■■■' V:■ ___R___a__l ______^ —maamßSß&s-- m\v '--*"'">'----.-"/*■ .-"-. " S '"'■'.■'■■'■'■■' J^jTr[i^j^^fWff^rtn^iris.''' «ft .''______E *__£*_£< .. lyofleoy- ::- :-^fflffi_^BMK ■ - "■: i ""3J__- * _fl-6foNeo £""''"'' ■ ■ AmmamawSSSStv'- _R VC £.'*"'" aft "38?' 88

f& NIEUW van ons huismerk: >v __ __
.."■," l, «■ —. f —. vf& No-slip maxi Jacky magere é-SSt' Navelsinaas- OQQ Potchrysant,

öü Prei/ham-of tonijn-o yir_ CH f , kL 1 damesverband, IOQ kwark naturel, »®« Itq appelen, net ±2 kilo diverse kleuren, r\ qC
salade, bakje 250 g 1 _^.4y «- Snelfiltermahng -jfcg| ||m &g& pak 20 stuks "* s t9t l._t^ beker 500 gram 239 ±.o:_ 7 Hollandse Golden Delicious.QQ Perstuk ®®*C.V-f

vacuüm verpakt 3 pakken ~7CïCï P£<si sainia ÊteM y^
, i kim *7*7 —'

*_C_rf NIFUW van ons huismprk- van pik *P«.n onm «mpn Q^r? /^T SkM 6W_S__Ï BSÜE». r*ï mlegKrUlSjeS, ?. ï' s-| QA KiDS leverworst De artikelen in deze advertentiekunt vinClI Aor^^/^ho^lonlr, g ' Samen **?-la*JaJ CTI naL 10 Stik Wt"*. L-_!>y w_.Kn._V _^_^ O WmOWORf Bloemkool 1 -TE" alleAH winkels kopen, behalve de artikelen waariflj Asperge/champignon- Per traditie gebrand op koffiekwalrteit. «j. W. fiPI 'T* pak 3Ü StUkS *** J-°-/ verpakt, OQ "r tfuk^ 175 kleine ci),ert)esbi) staan Die artikelen kunt u
Salade, met garnalen, O ACI |__~ miP j__7iigy_V>t,ia'Fy <J_> Afwasborstel /"_ JH-N 250 gram Ms* -L.OZ7 pc blm J-ai —f alleen kopen in AH winkels waar één van die
bakie 250 gram A2i ÖHrO S^ ~ ___. -_ .. ■ ■ /\ ~ „ 7 VT V CH "t9criTl.c xZ_H Hollandse komkommer, 1 CrV cijfers opde deur staat. Reclameprijzen geldenudKjt. __Ou gram *-n KjiT-r s^ Yoghurt dnnk, fy* Volkoren beschuit, qq »— set 2 stuks 340 C-ïtZJ uit de bedieningsafdeling- Der stuk IDU va" donderdag 23t/m zaterdag2s februari as.

fft Uit de diepvries: fcL1 aardbeien, s*! rol 13 stuks m W ss. Huishoudhand- Achterham 1 r_r_ St: @® ê 'Zolangdevoorraadstrekt > ~%ihlr,schJ. 51.09 Snoftropi^ 1.49 Ér^^S."' fliïTS-" 169 100gramw "* L" SCSSSffiSM.» —»___p^ ■

✓\ llit . .. Arll «~» vacuüm verpakt a. u per Mdd. 1^ * w^- Haust party toast, krokant sr.pnv.PPs ü_^Uit de diepvries: <£* Elleboog macaroni of of vers van't mes, IOOH cw^ii __
N_,__f_* tna<:t mndnfnvaai nf boepviees, IAQ >_____^^^_k_fo?/mata,tldSre'44s ssë m 99^,, 12-90S'L.^ nü2775 SC'SSS* 1«1 iTh TT'f. __^7^_.*t.*t*-' pak 500 gram Nu ZfZf zachte, droge, Met GRATIS BK Koekepan klein,doosje 3. sNü I.o^ Vegetarische schnitzel of A J^-^Chocoladerepen, fC^Vloerkadetten, 100 sï-'Spaanse wijn, /IQ^ 020 cm t.w.v. f 18.95 „ hamburger, IOQ W90 diverse soorten ICQ SD zak 6 stuks xm I.^» fles 1 liter 555 B oerenbruin of -, Q/, SoS'ka'5' _.

"^L^ |W 1sx2sgram^-^Nu J-^^ chocolade pindakoek, 9-IQ boerenwit,heel 2^5 1.ö4 100 Sn^^Vi^^lO/lQ W9Q meikof puur, pak -. verpakt.lOOg 2^ Zl^ Bonzo krokante menu. grote zak 150 grarn^ J_29 500 g kilo^iü/W ■ Jj
r»". hotpot 350 g 3:09 __2tK7 200 gram ir7sr ±.*+*7 -1 qq brokken, mm OOK Bij aankoop van 3 zakken Kippebouten, 2h5 o qq V Wm

fii Extra gevulde soepen S_L' fles 450 ml ±m L.ICJ pakBoogram L-.tCü f 2.50 retour via bank of giro. sJ 6 stuks, ca. 1600 g O.*/*/ 7^^ "SSStSuSr »55 teï oo,Bïerne
nü 1.59 Als ons huismerk op de verpakking staatkoopt ukwaliteit voor weinig geld. hUISITierk
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