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Studentenacties overschaduwen Chinabezoek

Welkom
Gorbatsjov
in de war

Van onze correspondent

Ir^lNG - Ruim duizend hongerstakende Chinese studenten
P. ben gisteren de officiële welkomstceremonie voor het his-
Rsche bezoek van Sovjetpresident Michail Gorbatsjov in de

De studenten, dieafgelopen vrijdag hun honger-
«ing begonnen, weigerden gevolg te geven aan de oproep

rf 1 de autoriteiten om het Plein van de Hemelse Vrede te ont-
ken, waar de Chinese president Yang Shangkun de Russi-
rl6 leider zou ontvangen.

Rn Gorbatsjov vandaag geen
lly leggen bij het Monument van
I, °lkshelden op dat plein vanwe-
ikw. studentenprotest. Volgens de
L ""^voerder van het Sovjetminis-
J_,e van Buitenlandse Zaken, Gen-
L\ Gerasimov, hebben de Chine-
L Desloten de ceremonie af te ge-
X^,n- Er komt niets anders voor in1Maats.

Op het allerlaatste moment werd
besloten om de ontvangstceremo-
nie te verplaatsen naar de interna
tionale luchthaven van Peking. De
route van het vliegveld naar de Gro
te Hal van het Volk in hartje Peking
werd gewijzigd, omdat voor het ge
bouw de weg werd geblokkeerd
door ten minste 70.000 mensen.

Te laat
De Russische president kwam ook
een kwartier te laat aan voor zijn
eerste officiële gesprek met presi-
dent Yang Shangkun in de Grote
Hal van het Volk, waar Gorbatsjov,
minister van Buitenlandse Zaken,
Eduard Sjevardnadze en andere le-
den van de delegatie via een zij-in-
gang naar binnen werden geloodst.

De acties van de studenten hebben
de Chinese leiders in ernstige verle-
genheid gebracht. De woordvoerder
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken Yin Guiha zei op een pers-
conferentie later, dat de regering
"'erg bezorgd is dat het bezoek van
de Russische leider niet zo vlot zal
verlopen.

Op een door de Russische delegatie
georganiseerd persconferentie sloot
woordvoerder Gerasimov de moge-
lijkheid uit dat Gorbatsjov de stu-
denten zou ontmoeten of toespre-
ken. „Daarvoor laat het programma
van de president hem geenruimte."
Hij voegde eraan toe, dat de demon-
straties een interne Chinese kwestie
is, waar de Sovjetunie zich niet mee
wil bemoeien.
Het is voor het eerst sinds dertig
jaar dat een Sovjetleider de Chinese
Volksrepubliek bezoekt.

Geen Frans
bij uitvaart
Dodemont

J|.°EREN- Tijdens de begrafe-
j s yan oud-burgemeester Jean, °vis Dodemont van Voeren is
v et op het kerkhof van 's Gra-L envoeren tot een incident ge-
Corrïen. Een familielid van Do-
etnont vroeg pastoor Stie-

]laers, die dienst in het Neder-j^ds had geleid, dat op het
,j,ei"khof in het Frans te doen.°en de geestelijke dat weiger-
v

e eiste de jongste schoonzoon
*n Dodemont - een niet-Voe-
jfnaar - dat de gebeden in hetrans opgedragen moesten. orden, of anders maar hele-Jaal niet.
«stoor Stienaers, die onmid-

na de dood van Dode-
j °nt van diens schoonzoons
* vraag had gekregen om de

han en in het Frans te zeggen,
f.ao hem toen al gewezen op de

van het bisdom. De
{Jptoor ging op het kerkhof
ii£* °P e's 'n- zegende de
J*kist en verliet het kerkhof.

Hetweer
I>KSH\Ut .11_<W ,s vandaag een prachtige
'VJ?- Het is zonnig en de tem-.l.'otatuur '°°Pt vanmiddag op
/'i>een zomerse waarde van
ijKi_a 25 graden. De wind is
"ite^jvegend zwak uit richtin-'X' tussen zuid en oost. Het

dat ons dit
:l))cj,rtbrengt' zorSt ook de ko'

Auri dagen n°S voor aan-
tak nd zomerweer waarbij
ii*fad temPeraturen boven 25
/v« n voorkomen. Voor
nVd tUe,e inftVmatie betref-
,.kuh4e bet weer in Limburg
i-A u «ellen 06-91122346.
oCDAAG:
j*ia_°p: °5-45 onder: 21.29
4t,.n°P: 17-1* onder: 03.53
iKHGEN:Ai* a°P= 05.43 onder: 21.30
ii. *dhop: 18.21 onder: 04.03

Drummer
speelt

ondanks
mazelen

LANDGRAAF - Het had niet
veel gescheeld of de slot-act op
de jubileumaflevering van
Pinkpop, de Amerikaanse
groep R.E.M., had niet op kun-
nen treden. Vrijdag namelijk
kreeg drummer Bill Berry de
mazelen. Even leek het erop dat
John Hiatt Pinkpop moest
gaan besluiten. Maar daar wilde
de R.E.M.-drummer niet van
weten.-Daarom liet hij zich gis-
teravond per ambulance naar
de Draf- en Renbaan brengen.
Overigens was Paul McCart-
ney, ondanks hardnekkige ge-
ruchten, niet aanwezig.

Stralend weer en ruim 40.000 bezoekers

Pinkpop uit 't boekje
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Een Pinkpop
uit het boekje. De twintigste ver-
sie kan gerust meedingen naar
een van de eervolle plaatsen uit
een inmiddels respectabele rij.
Het weer was als door een com-
puter geprogrammeerd, de poli-
tie had het met name druk met
het verkeer in goede banen lei-
den en surveilleren, en ook muzi-
kaal klonk de zaak als de spreek-
woordelijke klok of zelfs beter.

Ongeveer 40.000 toeschouwers
zagen tegen het middaguur de
zander van Fishbone in het pu-

bliek springen, luisterden vol be-
wondering of verbijstering naar
de muziek van the Pixies en lie-
ten zich na deze wat de tempera-
tuur betreft nauwelijks noodza-
kelijke 'opwarmers' helemaal
gaan bij topacts als Jeff Healey,
John Hiatt, Elvis Costello en na-
tuurlijk R.E.M.
Naast de naar schatting 15.000

tot 20.000 auto's van Pinkpop-
gangers was de hele omgeving
vol met dagjesmensen, die aan
de rand van het festival hun ver-. tier zochten. Op de afgesloten
Hofstraat was een complete
straatmarkt en je kon er over de
hoofden heen lopen. Dezelfde
drukte natuurlijk ook op het fes-
tivalterrein, waar de hitte loom

en de muziek enthousiast maak-
te.

Om halftwaalf"s ochtends waren
de officiële parkeerplaatsen al
vol en hielp de politie met 'berm-
parkeren'. De adjudanten Ver-
meer en Haan van de Landgraaf-
se politie toonden zich tevreden,
ook omdat er vrijwel geen klach-
ten meer van omwonenden kwa-
men en ook niet uit Heerlen en
Kerkrade.

" Zie verder pagina 10 en 11

" De zanger van Fishbone, een groep die bekend staat om de
energieke live-acts, op het podium van Pinkpop. Hij zou laterin het 'publiek springen. Foto: christahalbesma

O Evenals elders in Nederland profiteerden ook veel Pinkpop-gangers inLandgraafvan dezon. Foto: CHRISTA halbesma

Veel actieve en sporttere evenementen

Pinksteren trekt ruim
900.000 buitenlanders

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Aangelokt door het
zonnige weer hebben de afgelopen
Pinksterdagen ruim 900.000 buiten-
landse toeristen ons land bezocht,
ongeveer evenveel als vorig jaar.
Grootste trekpleisters waren de
kust, de waddeneilanden en de wa-
tersportgebieden. De badplaatsen
aan de Zeeuwse en Hollandse kust
waren vrijwel geheel bezet. Voor
onderdak moest een beroep worden
gedaan op plaatsen in de omgeving.
Pinksteren deed niet ondervoor het
ook zeer drukke Hemelvaartsweek-
einde. Landelijk gezien waren de
hotels zeker voor 80 procent bezet.
De bungalowparken scoorden nog
hoger. Opvallend was dat veel land-
genoten de Pinksterdagen hebben
benut om hun caravan of tent voor
het aanstaande vakantieseizoen uit
te proberen. Daarbij werd men vaak
aangelokt door speciale arrange-
menten.

De Pinksterdagen werden verder
gekenmerkt door actieve en sportie-
ve evenementen. Men trok er mas-
saal op uit met de fiets; zo 'lokte' de
Friese Elfstedenfietstocht bijna
20.000 deelnemers. Ondanks het
minder goede weer op zaterdag be-
zochten velen, in combinatie met de
landelijke f'ietsdag, de molens die
open huis hielden. Ook de bloesems
in de Betuwe en de koolzaadvelden
waren erg in trek.

De attractieparken, musea en die-
renparken hadden echter minder
bezoekers dan werd verwacht. Dit
wordt in belangrijke mate toeschre-
ven aan moederdag, waarbij op gis-
teren voor familiebezoek werd ge-
kozen boven bezoek aan een attrac-
tiepunt.
Omstreeks acht uur gisteravond
ontstonden er op de drukke punten
files met een lengtevan in totaal 140
kilometer.

vandaag

" Kleine mensen
willen niet
zielig zijn pagina 5

# Russisch
vrouwenblad:
biedt meer pagina 10

Sport
Dreun

voor Roda
Van onze sportredactie

HEERLEN - Geen Europees
voetbal voor Roda JC, MW
blijft in de eredivisie, PSV kam-
pioen. Dat zijn de voornaamste
beslissingen, afgelopen week-
einde in het betaald voetbal.
Behalve PSV en Ajax zijn ook
Feyenoord, FC Twente en FC
Groningen volgend seizoen ver-
zekerd van Europees voetbal.
Feyenoord en FC Twente had-
den in hun onderlinge ontmoe-
ting voldoende aan een gelijk-
spel (1-1) voor een Uefacup-
plaats, omdat Roda JC zich ver-
slikte in MW. Bekerfinalist FC
Groningen zal Nederland verte-
genwoordigen in de Europacup
11. Veendam verdwijnt na één
jaar alweer uit de eredivisie. De
Groningers bleven bij Willem II
steken ep 1-1 en dalen samen
met FC VW af. De derde de-
gradant wordt pas op de laatste
speeldag bekend. Het gaat tus-
sen Willem II (uit tegen Ajax) en
PEC Zwolle (thuis tegen BW
Den Bosch). De Tilburgers heb-
ben twee punten voorsprong en
een beter doelsaldo (min 17 om
min 21).

" Pedro Delgado,
Vuelta op zak

pagina 19

" Robert Rademakers,
Limburgs kampioen.

pagina 19

Teheran haalt
ambassadeur
uit Nederland

NICOSIA - Iran heeft zijn ambassa-
deur uit Den Haag teruggetrokken.
Dit heeft een woordvoerder van het
ministerie van Buitenlandse Zaken
in Teheran gisteren bekendge-
maakt. De Iraanse woordvoerder
zei, aldus persbureau IRNA, dat het
besluit is genomen vanwege de Ne-
derlandse houding in de affaire met
de Britse schrijver Salman Rushdie.
De terugroeping van de Iraanse am-
bassadeur naar Teheran is het ge-
volg van 'Nederlandse steun voor
het godlasterlijke boek Satanic Ver-
ses'.

Minister Van den Broek van Buiten-
landse Zaken besloot donderdag
definitief de-Nederlandse ambassa-
deur in Iran voor onbepaaldetijd te-
rug te roepen. De Iraanse ambassa-
deur in Den Haag Moayed was tij-
dens een gesprek op het departe-
ment te kennen gegeven dat uit-
spraken van parlementsvoortzitter
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani en
van president Khamenei het voor
Nederland niet langer mogelijk ma-
ken om normale betrekkingen met
Iran te onderhouden.

Rafsanjani had gezegd dat Pales-
tijnentegen onderdrukking kunnen
strijden door Britten, Amerikanen
en Fransen te vermoorden. De
Iraanse parlementsvoorzitter zei la-
ter dat zijn woorden waren ver-
draaid.

(ADVERTENTIE)

Modestoffen
Wollen en halfwollen zomerstoffen in uni, streep

en ruit. 150 cm breed.
Normale verkoopprijs’ 39,-// 49,-// 59,- per meter.

25-Voordeelprijs __M«_/« per meter.

daar winkel je voor je plezier !
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Paprikaschijven 7 OO
4 stuks 0« # O
Komkommer # Q
per stuk _f
Aanbiedingen geldig op dinsdag 16 en woensdag 17 mei 1989.

Edah heeft steeds meer te bieden.yPAß _

(ADVERTENTIE)

<y^K&& SS

o
AÜTRONIG 3
Off. PTT-d»alT O

*^_fll .7>m _■JmWUluhZLhmM M____//T/T^___B

—■ ■■___! ■ ■■ J

/ lêTFFïï /) liln tm ISif ISmI■*-< l J mj \w_mi p^wlwjl plipotx*!l»!»H*^B

r ~~l^^——i Nü _^éÉÏJ Naam: J ’YfT

" __-»«»2r* 'i ZÏZZ-~-,-——"""-' z \ Limburgs Dagblad

Situatie in
gevangenis

Wordt slechter

-We hebben het nog
in de hand!



Meester
Van George Balanchine, de
meester van het 20-ste eeuwse
ballet staat Theme and variations
op het programma. Choreograaf
Toer van Schayk is vertegen-
woordigd met zijn op de Griekse
oudheid geïnspireerde Het my-
tisch voorwendsel, terwijl van
John Wisman Thinking twice
wordt uitgevoerd.

Thema and variations van Balan-
chine is gebaseerd op het vierde
deel uit de Orkestsuite nr. 3 van
Tsjaikowsky. Met dit uit 1947 da-
terende ballet heeft Balanchine
een eerbewijs willen brengen

aan zijn grote voorganger Marius
Petipa: hij past in Theme and va-
riations de klassieke passen en
dansthema's toe zoals Petipa die
briljant verwerkte 'in balletten
als Doornroosje en het Zwanen-
meer.
Het mythisch voorwendsel ging
in november 1987 bij het Natio-
nale Ballet in wereldpremière.
Van Schayck zette het ballet op
Muziek voor strijkers, slagwerk
en celesta (1936) van Bela Bar-
tók. Het ballet bestaat uitvier de-
len: lethargisch (gevoelloos), ika-
risch (naar het verhaal van Ika-
rus, die in zee stortte toe de zon
zijn vleugels deed smelten), de
chimaera van L.A. (droombeeld,
hersenschim) en folkloristisch

Soepele vertolking
van Die Schöpfung

MEERSSEN - Ter gelegenheid
van de voltooiing van de restau-
ratie van de Basiliek van Meers-
sen werd de jaarlijkse gezamen-
lijke uitvoering van het conser-
vatoriumkoor van de Rijkshoge-
school Maastricht met het Lim-
burgs Symphonie Orkest niet in
Maastricht gegeven, maar vond
die jl. vrijdag plaats in de monu-
mentale Basiliek van Meerssen.

Uitgevoerd werd het oratorium
Die Schöpfung van Franz Jo-
seph Haydn. Solisten waren Ca-
therine Vandevelde en JoséKalt-
hof (sopranen), Hein Meens (te-
nor) en Emile Godding (bas). Het
conservatoriumkoor (voorbereid
door Eric Hermans) en het LSO,
met aan het clavecimbel Remy
Syriër, werden geleid door Wolf-
gang Trommer.

Joseph Haydn maakte tijdens
zijn twee bezoeken aan Londen
kennis met de groteEngelse ora-
toriumtraditie. Het inspireerde
hem tot het schrijven van Die
Schöpfung en Die Jahreszeiten,
die in de muziekgeschiedenis de
onmisbare schakel vormen tus-
sen enerzijds de Handel-oratoria

en anderzijds de grote koorwer-
ken uit de Romantiek.

Enige
Die Schöpfung is tevens het eni-
ge belangrijke religieuze koor-
werk van Haydn op een Duitse
tekst (Die Jahreszeiten is een
'werelds' oratorium!). Aan de ba-
sis van Die Schöpfung stond het
oorspronkelijk voor G.F. Han-
del(!) geschreven Paradise Lost
van Milton, dat deze echter niet
gebruikt heeft.

Baron van Swieten vertaalde dit
werk voor Haydn in het Duits.
Het scheppingsverhaal wordt in
twee episodes door de engelen
Gabriël (Catherine Vandevelde),
Raphaël (Emile Godding) en
Uriël (Hein Meens) muzikaal uit
de doeken gedaan, regelmatig

bijgestaan door een hemels koor.
In het derde deel 'verandert' Ra-
phaël in Adam en krijgt dan ge-
zelschap van Eva (José Kalthof),
die samen met het koor en Uriël
de Heer prijzen en danken voor
zijn werk. Halleluja!

De beide sopraanstemmen, en
vooral die van Catherine Vande-
velde, waren beslist te klein voor
de geweldige ruimte van de
schitterend gerestaureerde kerk,
alhoewel op hun vertolking 'an
sich' niets aan te merken viel, die
was 'ruim voldoende. Hein
Meens, uiteraard de meest erva-
ren solist, bracht zijn Uriël-partij
met allure, alhoewel zijn opera-
instinct hier en daar even de kop
opstak.'

Passend
Het voor deze uitvoering meest

passende stemgeluid leverde in
de al met al zeer soepel lopende
Schöpfung-vertolking ongetwij-
feld Emile Godding. Hij presen-
teerde een duidelijke en steeds
helder klinkende 'klassieke' in-
terpretatie van beide rollen.

Het conservatoriumkoor zong
niet direct hemels en begrijpelij-
kerwijze ook nog niet doorleefd
genoeg, maar bracht de koorpar-
tituur alleszins acceptabel tot
klinken, al waren vooral in het
derde deel enkele oneffenheden
te bespeuren, mogelijk een ge-
volg van vermoeidheid: de drie
delen van Die Schöpfung wer-
den immers als één geheel (dus
zonder pauze) uitgevoerd.

Het verlies aan spanning was in
dit gedeelte soms ook merkbaar
bij het LSO, dat overigens goed
bij de muzikale les was - maar
dat was ook wel noodzakelijk: in
de volle Basiliek waren tal van
hoogwaardigheidsbekleders
aanwezig, waaronder de demis-
sionaire minister Brinkman en
gouverneurKremers.

Peter P. Graven

kunst

Met klassiek en modern programma

Nationale Ballet
danst in Heerlen

HEERLEN - Het Nationale Bal-
let, 's lands trots op het gebied
van de edele danskunst, presen-
teert in de maand mei een serie
van dertien voorstellingen onder
het motto 'Veelzijdigheid troef
by het N.B.' Als enige stad in
Limburg wordt in het kader van
deze tournee Heerlen aangedaan,
waar het dansgezelschap komen-
de woensdagavond een pro-
gramma zal brengen dat bestaat
uit balletten van George Balan-
chines, John Wismans en Toer
van Schayk. Het Noordhollands
Philharmonisch Orkest 0.1.v.
Adam Gatehouse zit in de orkest-
bak.

Juist die orkestbak - of beter het
ontbreken van de nodige facili-
teiten daarin - is er de oorzaak
van, dat het verschijnen van het

Nationale Ballet op de planken
van het Heerlens Theater ko-
mend seizoen onzeker is gewor-
den. De artistieke leidingvan het
Nationale Ballet heeft dit on-
langs aan de directie van de
Heerlense schouwburg meege-
deeld, die op haar beurt er alles
aan doet om vaart te zetten ach-
ter de uitvoering van de tweede
renovatiefase, waarin ook een
verbouwing van de orkestbak is
voorzien.

Hoe het ook zij, het publiek in
Heerlen en omgevingkan dit jaar
nog wèl genieten van hoog-
staand ballet op 'levende' mu-
ziek. Zoals de titel van het pro-
gramma al aangeeft, presenteert
het Nationale Ballet een veelzij-
dig programma, waarin het aca-
demisch/klassiek ballet uiter-

aard niet ontbreekt, maar waarin
ook plaats is ingeruimd voor
nieuwe ontwikkelingen.

" Scène uit Het mythische voorwendsel van Toer van Schayk, woensdag te zien in de Heerlense Stadsschouwburg.

Beelden
Thinking twice van dansers en
choreograaf John Wisman is in
1987 voor het Nationale Ballet
gemaakt op muziekvan de Ame-
rikaanse minimal music-compo-
nist Philip Glass. De repetatieve
muziek van Glass heeft hij in
treffende dansbeelden vertaald.
De choreograaf heeft daarbij
beelden voor ogen van een trein,
die in hoog tempo door het land
schiet; een trein, die het leven
symboliseert. Thinking Twice
wordt met band begeleid.
De uitvoering van het Nationale
Ballet begint komende woens-
dagavond in de Heerlense Stads-
schouwburg om 20.00 uur.

DINSDAG
HER TWELVE MEN (1954-USA)
16.00-17.32 uur - 95 min - Nededand 2

De enige lerares op een jongenskost-
school is vastbesloten om de kinderen
voor zich te winnen. Ondanks de peste-
rijen van de jongensen de tegenwerkin-
genvan haar mannelijke collega's.

PROBEFAHRT INS GLÜCK
(1983-TSJECH)
19.30-20.55 uur - 85 min - Duitsland 2

Een jonge conservatieve en pragmati-
sche jongemanontmoet door toeval een
onconventionele jongevrouw. Zij zet bij-
na zijn gehele denkwereld op zijn kop.
Vooral de vele echtscheidingen doen
hem besluiten, om haar een huwelijks-
reis op proef voor té stellen...

BONY A KLID (1987-TSJECH)
22.45-00.20 uur - 95 min - Duitsland 2

Geldwisselaars bedonderen de twintig-
jarigeMartin. Ze splitsen hem valse dol-
lars in de maag. Martin gaat hardnekkig
op zoek naar de bedriegers.

WOENSDAG
THE LAST STARFIGHTER (1984-UISA)
16.25-18.20 uur - 115 min - Nederland 2

Alex, 18 jaar, kan met videospelletjes
wonderen verrichten. Daardoor komt hij
in aanraking met Centauri die op aarde
nieuwelingen zoekt. Voordat Alex het
weet bevindt hij zich in een gevecht om
het heelal te redden van de ondergang.

A NIGHTMARE ON ELMSTREET
(1984-USA)
22.30-23.56 uur - 90 min - Nederland 2

Op een dagvertelt Tina aan haar vrien-
din en twee klasgenootjes dat zij 's
nachts steeds geplaagd wordt door de-
zelfde angstdroom: een verminkte man
zit haar op de hielen. Aan zijn rechter-
hand draagt hij een handschoen waar-
van de vingers bestaan uit vijf gevaarlij-
ke stiletto's. De meisjes blijken allejmaal
hetzelfde te dromen...

BOXCAR BERTHA (1972-USA)
23.25-00.50 uur- 85 min - Duitsland 2

Originele versie van deze film over de
harde strijd, die leden van de spooi-weg-
vakbond moeten voeren tegen de
spoorwegbazen en hun handlangers.

DONDERDAG
PHOTOGRAPHIA (1987-GRIEK)
20.00-21.40 uur - 100 min - BRT 2

Zwaarmoedig portret van een jonge,
Griekse emigrant in Parijs ten tijde van
het Griekse kolonelsregime. Elias
Apostolou raakt door een, op het eerste
gezicht onschuldige, foto in een reeks
moeilijkheden.

EIN STÜCK HIMMEL
23.00-00.55 uur - 115 min - Duitsland 1

Janinareist aan het begin van 1947 met
een Egyptisch emigrantenschip naar
Australië. De jonge Egyptische
scheepsingenieur Ali krijgt een bijzon-
dere relatie met haar. Janina is echter
bang voor het verdere verlies van men-
sen, die haar dierbaar zijn.

VRIJDAG
DEMON SEED (1977-USA)
20.00-21.40 uur - 100 min - BRT 2

Confrontatie tussen een stam Bosjes-
mannen in deKalahari-steppenwoestijn
in Botswana en de moderne bescha-
ving, gesymboliseerd door een colafles-
je.

THE LONDON CONNECTION (1979-GI3)
20.15-21.35 uur - 80 min - Duitsland I

In deze James Bond-parodie verheugt
de jonge Amerikaanse topagent Luther
Starling zich op een welverdiende va-
kantie. In Londen aangekomen krijgt hij
echter direct te maken met een interna-
tionale misdaadbende.

BETWEEN TWO WOMEN (1966-USA)
23.00-00.41 uur - 100min - Nederland 2

Voor Harry is Val een perfecte echtge-
note. Lief, zorgzaam en vol begrip. Zijin
schoonmoeder Barbara is echter niet
perfect. Dominerend, bemoeiziek e*n
berekenend. De conflicten lopen j:o

hoog op, dat zelfs een echtscheiding
niet ondenkbaar is. Dan wordt Barbara
ernstig ziek.

MOTHER, JUGS & SPEED (1976-USA)
23.30-01.05 uur - 95 min - Nederland 1

In de strijd voor een zo hoog mogelijk
aantal te vervoeren patiënten, maakt
een weinig florerende ambulancedienst
met haar auto's de straten in San Fran-
cisco onveilig.

FOUR GIRLS ift TOWN (1956-USA)
23.30-00.55 uur - 85 min - Duitsland 1

De jonge actrice Ina Schiller komt naar
Hollywood om daar carrière te maken.
Samen met drie andere kandidaten, die
voor de vrouwelijke hoofdrol in een
spektakelfilm zullen worden getest, ont-
dekt zij op haar manier de 'droomwe-
reld.

recept
Kalfsoester
met sherrysaus
Benodigdheden voor 4 personen: 8
kalfsoesters, gedroogde tijm, 7/2 dl
kalfsbouillon, 1 dl droge sherry
(manzanilla).
Laat zelfgetrokken ongezouten
kalfsbouillon, volkomen ontvet, in-
dampen tot ca 2 dl. Wrijfkalfsoesters
droog met keukenpapier. Wrijf Vb tl
gedroogde tijm ragfijn en voeg zout

en peper toe. Wrijf hiermee de kalfs-
oesters in. Verhit de boter en wacht
tot schuim is weggetrokken. Bak
oesters in 7 minuten boven matig
vuur gaar en bruin. Keer oesters na
3-4 minuten en voeg eventueel een
klontje boter toe. Houd ze na ba.kken
warm. Verwijder het braadvocht en
blus af met de sherry. Roer aanzet-
sels los en laat even kook erover ko-
men. Voeg ingedampte bouillon toe.
Breng op smaak met zout. Zeef het
vocht en breng in kleinere pan op-

nieuw aan de kook. Leg de kalfsoes-
ters op een voorverwarmde schaal.
Klop vlak voor het opdienen een
klontje ijskoude boter van het vuur
af door de saus. Schenk ze daarna
over de oesters en strooi er gehakte
peterselie over.
TIP: In plaats van sherry is ook een
droge witte vermouth te gebruiken.
De saus krijgt daardoor een fijne
kruidige smaak.

hub meijer

ZATERDAG
Z/w MERTON OF THE MOVIES
(1947-USA)
15.45-17.05 uur - 110 min - Duitsland 1

Merton Gill uit Tinkerton in Kansas komt
naar Hollywood om daar carrière te ma-
ken. Een artiestennaam heeft hij al en
hij hoopt op de hulp van zijn idool, de
ster Lawrence Rupert. Maar Merton
gokt op het verkeerde paard...

Hl DIDDLE DIDDLE (1943-USA)
15.55-17.05 uur - 70 min - BRT 1

Amerikaanse komedie over jonge ge-
liefden en hun ouders die vervalsers
zijn.

GONE WITH THE WIND (1939-USA) Deel
1.
20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 2

Deze inmiddels legendarische film over
de problemen in de zuidelijk staten van
Amerika houdt steeds weer nieuwe ge-
neraties in de ban. En natuurlijk zullen
Vivian Leigh en Clark Gable ook nu me-
nigeen aan het scherm kluisteren.

RANSOM FOR A DEAD MAN (USA)
20.25-21.55 uur - 90 min - BRT 1

Een knappe partner-echtgenote van
een rijke advocaat bedenkt en voert de,
volgens haar, perfecte moord uit op
haar man. Maar zij heeft buiten de pien-
tere Columbo gerekend....

THE TAKING OF PELHAM 1-2-3.
(1972-USA)
22.05-23.45 uur - 100 min - Duitsland 1

Vier waanzinnigen kapen in hartje New
Vork een metro. Chaos breekt uit, pre-
cies zoals de gangster dat verwacht
hadden: het metroverkeer stort ineen,
een hele stad raakt in paniek. De man-
nen eisen 1 miljoen dollar...

HOUSE OF WAK (1953-USA)
23.20-00.45 uur - 85 min - Duitsland 2

Bondi en Burke hebben een kabinet met
wasfiguren. Burke wil de ruimte ombou-
wen tot een horrorkamer voor toeristen.
Bondi verzet zich daartegen. Burke
steekt het kabinet in brand om geld van
de verzekering te innen. Bondi wordt
daarbij verminkt en verandert in een
monster dat wraak wil.

videospoorj
Dinsdag 16 tot en met zondag 21 mei
(Z/w: alleen in zwart/wit) Z/W ODD MAN OUT (1946-GB)

23.45-01.35uur-110min- Duitsland 'Johnny McQueen, aanhanger van *IRA, komt bijeen overval in een ruziet*
recht. Hij schiet de kassier neer*
wordt zelf zwaar gewond. Onder**»
probeert hij hulp te krijgen...

ZONDAG
STONE FOX (USA)
15.15-16.50 uur - 95 min - BRT 1

De 12-jarige Willy woont sinds de do*
van zijn ouders metzijn hond Morgan*
de ranch van zijn grootvader. Wanne*
het land door een uitermate koude *
strenge winter geteisterd wordt, klap*
grootvader finaal in elkaar. Sterk v*
zwakt legt hij de leiding van de rand1

de handen van Willy.

THE DOUBLÉ McGUFFIN (1979-USA)
15.15-16.50 uur- 95 min - Duitslandi

Amerikaanse speelfilm van Joe CamP
met Ernest Borgnine, George Kennel
Elke Sommer, Rod Browning e.a.

GONE WITH THE WIND(1939-USA) 0^
2.
20.15-22.10 uur - 115 min - Duitsland 2

Vervolg van zaterdagavond.

SPLASH (1984-USA)
20.15-22.05 uur - 110 min -Duitsland

Allen Bauer, die in New Vork samen ij*
zijn broer een groothandel in groell'
drijft, wordt verliefd op een blonde*
ternimf die naakt bij het Vrijheidsö^j
opduikt. Dat zij een zeemeermin is. <*!
dekt Allen pas later. Tot dat moment"Jleeft hij een serie merkwaardige en
gekke avonturen...

Oplossing van zaterdag

kanteel verdrag
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Drnovsek (39)
president van

Joegoslavië
ftoEl-GRADO - De 39-jarige eco-
Oht Janez Drnovsek uit de best-
n4 W.kkelde deelrepubliek Slove-
de's gisteren voor een jaar presi-
ten Van J°eg°slavië geworden vol-
ta,. 8 net rotatiesysteem van het col-06Ve Presidentschap dat in het
►,„ a geldt sinds het overlijden van

Tito.

hJ^vsek, de jongste president die
Va and °oit had en de elfde na Tito,

lOhk ?en daS tevoren nog volslagen
gekend bij de bevolking. Hij stu-ty*rde in de VS en verscheidene

'vorfteuropese landen en geldt als
örstancjer van politieke pluralis-

.E nen nef socialistische bestel.
ee.nneidspartij dreigt altijd on-

jv e'treffend te worden," meent hij.r novsek treft een land aan dat zich
lL^en diepe crisis bevindt, niet al-
g^/1 Politiek door de tegenstellin-

tussen de zes deelrepublieken,
Ue

ar v°oral ook economisch,
f, 'nflatie is gigantisch, vijftien

111 van de beroePsbev°lkmg
(^ kloos en de buitenlandse schuld
ia_jaagt omgerekend ruim 40 mil-r(l gulden.

Korthals Altes
wil opnieuw

Minister worden
Kütl|

'f>HOL - De liberale minister
§Sn i als Altes wil graag in een vol-
Ju . kabinet opnieuw minister van
0,.j zijn. Hij is bereid diefunctie
Vunln een regering van PvdA en
rr, is

u te bekleden. Dit heeft de de-
tïijjA'onaire bewindsman zaterdag-
3anlfag op Schiphol meegedeeld na
tfcs'komst uit Madrid. Korthals Al-

VerklaardeYerklaarde dat het hem gaat om
li,. Jotale beleid 'en de armslag die
iiit j7aarinkrijgt. Hij wilde zich niet
f\'.i*_. en over de kansen op een«A-VVD regering.

'Holland' deze week
op de buis bij

tv-kijkers in VS

van onze verslaggver
WASHINGTON - De
eeuwige strijd tegen de
zee, het Arme Frank-
huis, de bloemenindus-
trie, legale prostitutie
en de klompenindus-
trie. Dat zijn de onder-
werpen die de Ameri-
kaanse televisiekijker
gisteren in de huiska-
mer heeft gekregen via
het ABC-ontbijttelevi-
sieprogramma 'Good
Morning America'.
Het programma, dat
een combinatie is van
nieuws, korte docu-
mentaires en amuse-
ment, wordt deze hele

week vanuit Nederland
live per satelliet in heel
de Verenigde Staten
uitgezonden, gepresen-
teerd door Charles Gib-
son en Joan Lunden
vanaf een ponton in de
Amstel voor het Carré.
De weerman Spencer
Christian geeft elk half
uur de weersverwach-
ting in Nederland en

Amerika vanaf de Oos-
terscheldebrug in Zee-
land. Opnamen van de
Deltawerken, grachten,
molens, bloemen en pit-
toreske gevels: het
beeld dat Amerika op
de eerste dag van Ne-
derland is voorgescho-
teld is dat van de meest
dynamische en toleran-
te handelsnatie in Euro-

Good Morning America
zal de hele week, tot en
met vrijdag, vanuit ver-
schillende locaties in
Nederland uitzenden.
Verdere onderwerpen
die op het programma
staan zijn onder meer
euthanasie, het Neder-
landse strafrecht en een
gesprek met premier
Lubbers. De uitzendin-
gen worden een dag la-
ter, tussen 07.00 en
09.00 uur, in Nederland
uitgezonden door de
ATV-omroepen
(AVRO, TROS en Vero-
nica).

'Breuklijn'
De breuk tussen de VVD en Smit-
Kroes is volgens Kok 'bij uitstek
symbolisch voor de breuklijn tus-
sen de jaren '80 en '90. Niet de om-
vang van de economische groei, niet
het alsmaar meervan hetzelfde is nu
van belang, maar de kwaliteit en de
toekomst van het milieu en de na-
tuur en de rechtvaardigheid van de
verdeling.

Wat die verdeling betreft, zijn de
burgers in Nederland bij de PvdA
aan het goede adres, zo betoogde
Kok. Onder Lubbers - 'rond zijn de-
missionaire regering hangt een geur
van bederf - zijn de inkomensver-
schillen alleen maar groter gewor-
den en is het probleem van de werk-
loosheid niet opgelost.

De PvdA-fractieleider: „Het moet
uit zijn met de verwaarlozing van
onze natuurlijke omgeving, van
onze essentiële gemeenschapsvoor-
zieningen, met de verschraling van
ons onderwijs en met de verwaarlo-
zing van onze idealenvan rechtvaar-
digheid en wapenvermindering in
Europa. Het moet uit zijn met het
misbruik van de macht, met het
voortdurend vergroten van inko-
mensverschillen en met het bevoor-
delen van de sterken. Het moet uit
zijn met de arrogantie en de hoog-
moed van de CDA'ers die over de
hoofden van de kiezers heen den-
ken zich alles te kunnen blijven per-
mitteren. Maar het belangrijkste is
dat er een eind komt aan die zo ge-
vaarlijke verwaarlozing van men-
sen."

Onduidelijkheden
Het plan zoals dat gisteren door hetkabinet is aanvaard bevat nog een
groot aantal onduidelijkheden. Zohebben de ministers in het middengelaten of de inwoners van het door
Israël geannexeerde Oost-Jeruza-
lem aan de verkiezingen kunnendeelnamen. Evenmin hebben ze
zich uitgesproken over de toelaat-
baarheid van buitenlandse waarne-
mers of toezichthouders. Shamir en
zijn Likoed zijn tegen deelname van

Oost-Jeruzalem en tegen internatio-
nale waarnemers. De Arbeiderspar-
tij wil de bewoners van Jeruzalems
Arabische stadsdeel onder bepaalde
voorwaarden mee laten doen en ver-
zet zich niet tegen de komst vap
waarnemers.

Tegenstemmers waren Ariel Sha-
ron, Jitschak Modai en David Levy
(allen Likoed) en Avner Shaki van
de Nationaal Religieuze Partij. Zij
zeiden te vrezen dat het initiatief
een proces op gang zal brengen dat
uiteindelijk zal leiden tot de vesti-
ging van een onafhankelijke Pales-
tijnse staat. Minister Sharon ver-
klaarde dat het plan een tragedie in-
houdt voor de staat Israël. Hij stelde
voor met harde middelen een eind
te maken aan de Palestijnse op-

stand.
De ministers Ezer Weizmann en
Rafi Edri van de Arbeiderspartij
stemden tegen het vredesplan om-
dat dit naar hun mening niet ver ge-
noeg gaat. Volgens Weizmann on-
derhandelt Israël al indirect, door
Amerikaanse bemiddeling, met de
PLO en doet het er beter aan die
contacten in alle openheid te voort
te zetten.

Wim Kok tijdens PvdA-Euvomunifestutie:
'Ongeloofwaardige VVD

nog geen coalitiepartner'
Van onze correspondent

LEMMER - Er moet volgens
PvdA-fractievoorzitter Wim
Kok veel gebeuren wil de
VVD in politiek Nederland
weer een waardige coalitie-
partner worden, voor welke
partij dan ook. De VVD, en
met' name haar leider Joris
Voorhoeve, is in de ogen van
de PvdA-voorman ongeloof-
waardig geworden. „Er valt
voor de VVD een hoop uit te
leggen," aldusKok, die het be-
leid van deze partij omschreef
als een auto-liberalisme. Kok
sprak gisteren tijdens de
PvdA-Euromanifestatie in
Lemmer voorruim 2500 partij-
genoten.

De geloofwaardigheid van Voor-
hoeve kreeg opnieuw een deuk toen
deze het vertrek van minister Smit-
Kroes op de ene dag betreurde,
maar haar de volgende dag de
schuld van de kabinetscrisis in de
schoenen schoof.

'Corruptiebestrijder'
wint zetel in Congres
MOSKOU - Bij de verkiezingen
voor het nieuwe Congres van Volks-
afgevaardigden in de Sovjetunie
heeft de bekende 'corruptiebestrij-
der' Nikolai Ivanov een zetel ge-
wonnen als vertegenwoordiger van
Leningrad. Hij won 61 procent van
de stemmen, zo blijkt uit voorlopige
uitslagen die gisteren door het pers-
bureau Tass bekend werden ge-
maakt.
Ivanov moest in de verkiezingen
niet alleen de strijd aangaan met
meer dan 20 andere kandidaten,
maar had ook te kampen met het
Kremlin. Het Politbureau had hem
niet in dank afgenomen dat hij vele
topfunctionarissen van corruptie
heeft beschuldigd. De namen waren
opgedoken in het onderzoek naar
corruptie in de politiek waar Ivanov

al enige jaren mee bezig is.
In de stad Charkov in het oosten
van de Oekraïne bleek uit de voorlo-
pige uitslagen dat Vitaly Korotitsj,
de hervormingsgezinde uitgever
van het tijdschrift Ogonjok, met ge-
mak de negen andere kandidaten
had verslagen. Volgens een woord-
voerster van zijn verkiezingscomité
had Korotitsj 80 procent van de
stemmen weten te vergaren.

De overweldigende uitslagen voor
Ivanov, Korotitsj en voor hervor-
mingsgezinde kandidaten in deBal-
tische republieken tonen net als in
de eerste ronde van de verkiezingen
op 26 maart aan, dat de kiezers dui-
delijk voorstander zijn van de her-
vormers en van de kandidaten die
niet tot de gevestigde orde behoren.

" In Leningrad waren duizenden mensen in een bijna 'westerse' verkiezingssfeer, compleet metspandoeken en megafoons, samengestroomd om te luisteren naar wat de kandidaten voor een ze-
tel in het nieuwe Congres te zeggen hadden.

Verkiezing Palestijnse onderhandelaars begroet

Kabinet Israël akkoord
met vredesplan Shamir

Van onze correspondent
TEL AVIV - Het Israëlischekabinet
heeft zich gisteren na een bijeen-
komst van zeven uur in grote meer-derheid akkoord verklaard met het
plan van premier Jitschak Shamir
voor verkiezingen op de Westelijke
Jordaanoever en in de Gazastrook.
Van de 26 ministers stemden er zes
tegen: twee van de Arbeiderspartij,
drie van de Likoed en een van de
Nationaal Religieuze Partij.
Het vredesplan voorziet in de ver-
kiezing van een tien leden tellende
Palestijnse delegatie die met Israël
moet onderhandelen over een voor-
lopige regeling, in de vorm van vijf
jaar zelfbestuur, voor de bewoners
van de bezette gebieden. Buiten--
landse Zaken en Defensie blijven in

Israëlische handen, evenals het be-
heer van de Israëlische nederzettin-
gen. Tegen het eindevan de periode
van vijfjaar zullen onderhandelin-
gen beginnen over de definitieve
status van de gebieden.

binnen/buitenland

Gouden Roos
Montreux weer

naar Britten
Van onze verslaggever

MONTREUX - De Gouden
is wederom gewonnenaoor een Engelse inzending,

"et programma Hale & Paceyan het commerciële LondonWeekend Television was ookverreweg het beste tv-program-
f^a van het festival, dat uit-
P'onk in saaiheid. 'Hale& Pace'
Kreeg ook de persprijs.

I
e motivatie van de persjuryUldde: „Het was een van de

Weinige echte leuke program-
ma's op het festival." Vorig jaarnaaide het Engelse Channel
* our-programma 'The Strike'°ok i n Montreux de 'dubbel'
Weg.

~{e Zilveren Roos gaat ook, netais vorig jaar, naar de Sovjet-
unie. La Pucelle de Roven ou
ooule de Suif is een zestig mi-
nuten durende film gebaseerd
?P een verhaal van Guy de

De Bronzen Roos"erd dit jaar gewonnen door
"et Programma Gagman, de in-
J^nding van de Tsjechische tv.
**et was een soort Comedy Ca-
Pers anno 1988 en kon niet tip-Pen aan de echte serie uit de ja-rer» '20 en '30.

e Prijs van de stad Montreux
°°r het leukste programma

°!ng naar de Zweedse inzen-gng Kurt Olsson Television.e te lange inzending kreeg op
:*n aantal momenten inder-
daad de lachers op zn hand.

vermeldingen kregen
ftet CBS-programma The Ma-
|'c of David Copperfield: 'The

Encounter', de Oos-
e nrijkse inzending Leonardon het Finse programma Mo-dem Fox.

Inzake modernisering keruraketten
Baker terughoudend na
dreiging Sjevardnadze

WASHINGTON - De Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken,
James Baker, heeft zondag terug-
houdend gereageerd op het dreige-
ment van de Sovjetunie dat het War-
schaupact tegenmaatregelen zou
kunnen nemen indien de NAVO be-
sluit tot modernisering van de ra-
ketten voor de korte afstand (SNF).

De Sovjetminister van Buitenland-
se Zaken, Edoeard Sjevardnadze

verklaarde zaterdag in Bonn dat
modernisering door de NAVO van
de SNF-wapens ertoe zou kunnen
leiden dat het Warschaupact een
nieuw raketsysteem ontwikkelt of
de ontmanteling van de SS-23
staakt.
In een gesprek met de Amerikaanse
televisiezender CBS verklaarde Ba-
ker dat ontmanteling van de SS-23
deel uitmaakt van het INF-verdrag
over de vernietiging van kernraket-
ten voor de middellange afstand.
Tijdens de onderhandelingen daar-
over heeft Sjevardnadze nooit van
de NAVO geëist dat het bondge-
nootschap zijn kernraketten voor de
korte afstand niet aanpast aan de
ontwikkelingen, aldus Baker.
Hij herhaalde dat de Verenigde Sta-
ten vinden dat eerst 'een oplossing
gevonden moet worden voor het
ontbreken van evenwicht in con-
ventionele bewapening' voordat on-
derhandelingen kunnen beginnen
over kernraketten voor de korte af-
stand.

Menem nieuwe
president van

Argentinië
BUENOS AIRES De Peronisti-
sche kandidaat Carlos Menem heeft
de verkiezingen voor een nieuwe
president gewonnen. Zijn rivaal
Eduardo Angeloz van de Radicale
Partij, heeft toegegeven de verkie-
zingen te hebben verloren. Hij heeft
Menem in een teloongesprek geluk-
gewenst met diens overwinning.
De opkomst overtrof het historische
record van 85 procent, zei ondermi-
nister van Binnenlandse Zaken Ri-
cardo Gil Lavedra. Net zoals in de
VS wijst een college van kiesman-
nen uiteindelijk de nieuwe presi-
dent aan. Dat gebeurt in augustus.
De winnaar neemt op 10 december
de macht over van president Alfon-
sin van de Radicale Burgerunie. Al-
fonsin mocht zich volgens de grond-
wet niet opnieuw herkiesbaar stel-
len.
Menem preekt een 'produktieve re-
volutie' om de economische proble-
men op te lossen door algemene
loonrondesen goedkoop krediet om
de produktie en het verbruik aan te
jagen. Hij wil ook vijf jaar uitstel
van aflossing en rente op de buiten-
landse schuld van rond 120 miljard
gulden.

Respons
Minister Moshe Arens (Likoed) van
Buitenlandse Zaken liet weten dat
het vredesplan van Shamir al een
positieve uitwerking heeft, in de
vorm van aanzienlijk minder Wes-
terse kritiek. Volgens hem is de res-
pons van de Verenigde Staten en
West-Europa beter dan was voor-
zien.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisa-
tie PLO heeft de Israëlische plan-
nen voor verkiezingen in de bezette
gebieden maandag verworpen. Het
Uitvoerend Comité van de PLO gaf
na twee dagen vergaderen in Tunis
een verklaring uit waarin stond dat
in het plan van Shamir de staat Pa-
lestina niet wordt erkend en er ook
geen rekening wordt gehouden met
de rechten van die staat.

punt
uit

Brand
In een pand van het ministerie
van Onderwijs in Den Haag
heeft gisterochtend een uit-
slaande brand gewoed. Het
vuur ontstond achter de voor-
deur en verspreidde zich opval-
lend snel. Politie en brandweer
sluiten brandstichting zeker
niet uit, aldus gisteren een poli-
tiewoordvoerder.

Vrijgelaten
De Westduitser Marcus Quint,
die tien dagen geleden in de
Zuidlibanese havenstad Sidon
was ontvoerd, is zondag vrijge-
laten. Quints vrijlating werd tot
stand gebracht door de leider
van de Sji'iüsche Amal militie,
Nabih Bern. Quint werd door
Berri teruggebracht naar het
hoofdkwartier van de West-
duitse hulporganisatie Asme
Humanitas in Zahrani, waar hij
werkzaam was.

Ontsnapping
Uit het paviljoen 'De Weg' van
de Amsterdamse Bijlmerbajes
zijn zondagmiddag vier gedeti-
neerden ontsnapt. Drie van hen
konden kort na hun ontsnap-
ping worden aangehouden; de
vierde is nogvoortvluchtig. Het
viertal heeft kans gezien een
ruit in te slaan waardoor zij op
een lager gelegen dak konden
komen. Vandaar zijn er twee in
de gracht rond het paviljoen ge-
sprongen. Eén gedetineerde
werd op het dak weer in de
kraag gegrepen.

Aardbeving
Het zuidwesten van Grieken-
land is gisteren opgeschrikt
door een aardbeving met een
kracht van 5,0 op de schaal van
Richter. Persoonlijke ongeluk-
ken deden zich niet voor en de
schade bleef beperkt, zo ver-
klaarde de politie.

Verboden
De Chinese autoriteiten heb-
ben het omstreden boek 'sek-
suele gewoonten' verboden
omdat het smadelijk is voor de
islam, zo heetf het persbureau
Nieuw China gemeld. Het ver-
bod volgde op een demonstra-
tie tegen het boek van 3.000 jon-
ge islamieten door Peking.

Opgehangen
In de stad Kerman in het zui-
den van Iran zijn zaterdag 11
drugshandelaren opgehangen.
Daarmee komt het totaal aantal
geëxecuteerde drugshandela-
ren dit jaar in Iran op 459. De 11
geëxecuteerden waren schul-
dig bevonden aan 'groot-
scheepse handel' in drugs, al-
dus INRA. Een nieuwe wet be-
paalt dat iedereen die aange-
troffen wordt met tenminste 20
gram heroïne of vijf kilo opium
de doodstraf kan krijgen.

Naar buis
De Sovjetunie heeft zaterdag
een begin gemaakt met de te-
rugtrekking van legereenheden
uit Tsjechoslowakije in het ka-
der van de vorig jaar door par-
tijleider Gorbatsjov aangekon-
dige troepenvermindering in
Europa. Dit heeft het Tsjechi-
sche persbureau CTK meege-
deeld. Vanuit Olomouc in Mo-
ravië vertrok een gemotoriseer-
de eenheid van het sovjetleger
als eerste naar huis. Volgens
CTK was de colonne legervoer-
tuigen elfkilometer lang.

Over de Muur
Kennelijk uit woede over het
uitblijven van een uitreisvisum
voor zijn in de DDR wonende
verloofde en zoontje, is een 26-
-jarige man zondag in de West-
berlijnse wijk Kreuzberg over
de Muur naar Oost-Berlijn ge-
klommen. Daar is hij door
grenswachten gearresteerd, zo
zei de Westberlijnse politie.

'Grapje'
Naar schatting 20.000 mensen
zijn zondag uit het voorstadje
Moorabbin van Malbourne in
Australië geëvacueerd nadat op
een LPG-tank bij een benzine-
station een pakketje was ge-
vonden waaruit elekriciteits-
draden staken. Na drie uur
mochten de bewoners weer te-
rug naar huis. Het pakje werd
onderhanden genomen door
bommen-deskundigen van le-
ger en politie. Volgens een poli-
tiewoordvoerder was het geen
bom maar kennelijk slechts een
misselijke grap

Massagraven
Filippijnse militairen hebben
op aanwijzing van een voorma-
lige communistische rebel drie
massagraven ontdekt, waarin
meer dan 100 mensen lagen be-
graven. Legerwoordvoerder
kolonel Tranquilino Aspiras zei
zaterdag te vermoeden dat in
de graven, in twee provincies
ten zuiden van de hoofdstad
Manila, de slachtoffers lagen
van de grote zuivering die de
communistische verzetsbewe-
ging het Nieuwe Volksleger in
1988 in zijn rangen heeft door-
gevoerd.

(ADVERTENTIE)
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Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van
dankbare herinneringen, delen wij u mede dat he-
den, na een welbesteed leven, waarin vooral de
zorg en liefdevoor zijn gezin zijn aandacht hadden,
van ons is heengegaan, in het ziekenhuis te Sittard,
voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, in de
leeftijd van 78 jaar, mijn lieve man en onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Pierre Vrancken
echtgenoot van

Jeanne Roufs
Voor zijn zielerust vragen wij uw gebed.

Echt: Mevrouw J. Vrancken-Roufs
Baexem: Frans Vrancken

Maria Vrancken-Slangen
Joep en Marloes

Goor: Gerry Nelen-Vrancken
Lucien Nelen
Celine en Alice

Echt: Stan Vrancken
Rien Vrancken-Kleyweg
Sjors en Renée

Eindhoven: Marlies ter Huurne-Vrancken
Toon ter Huurne

Echt: Chantal Roufs
Familie Vrancken
Familie Roufs

6101 CX Echt, 12 mei 1989
Kapl. Goossensstraat 39
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
woensdag 17 mei as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Landricus te Echt, waarna begrafe-
nis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in dekerk, alwaarvanaf 10.00 uur ge-
legenheid tot schriftelijk condoleren.
De gebedsdienstvoor de overledene zal worden ge-
houden dinsdagavond om 18.45 uur in bovenge-
noemde kerk.
Papa is opgebaard in het mortuarium van huizeSt.-
Antonius, Gasthuisstraat 3 te Echt; gelegenheidtot
afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer, hem als zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef te
hebben gehad, geven wij u kennis dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramen-
ten,

Giel Paasen
weduwnaarvan

Christina Crombach
op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: Jo en Bertha

Paasen-Wijbinga
Corrie en Eduard
Audrey
Andrea en Luud

Hoensbroek: Mia en Wim
Dieteren-Paasen
Christa, Miranda

Brunssum: Armelies Paasen
Marina en John
Anita en Wilfred

Heerlen: Jan en Coby
Paasen-van Roekei
Michel en Brigit
Henry, Patricia

Heerlen: Lenie en Jo
Stevens-Paasen
Cindy, Wendy
Familie Paasen
Familie Crombach

Heerlen, 13 mei 1989
Hermelijnstraat 30
Corr.adres: Hindestraat 9
6414 CT Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
woensdag 17 mei om 11.30 uur in de aula van het
crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.

t
Met verdriet delen wij u mee dat, geheel onver-
wacht, is overleden

Gerardus Joannes
(Sjra) Houwen

echtgenoot van

Ger Gmelig z.n. Meijling
weduwnaar van

Wies Destrée
geborente Roermond 8-10-1907
overleden te Klimmen 7-5-1989

Klimmen: Ger Houwen-Gmelig
Uden: Tine en Theo Rutten-Houwen

Nijmegen: Peter en Adrie
Houwen-Claassen

Cadier en Keer: Rini Houwen
kleinkinderen en
achterkleinkind

Reuver: An v.d. Weijden-Houwen
Sjeng Bremmers

Roermond: Jet Houwen-Smeets
Zuid-Afrika: Luuk en Frances

Meijling-van der Meulen
Lunteren: Henk en Joke

Gmelig Meijling-de Schipper
Epe (Gld): Riek en Wim

Kortenschei jl-Meijling
Voorburg: Suus Meijling

6343 CB Klimmen, 7 mei 1989
Grubbenweg 4
De plechtige eucharistieviering is gehouden op
donderdag 11 mei jl. in de parochiekerk van de H.
Remigius te Klimmen, waarna de crematie heeft
plaatsgevonden te Heerlen.
Door een misverstand is in deze editie de boven-
staande aankondiging niet tijdig geplaatst.

Terugkomende vanuit Beaulieu, is, volkomen on-
verwacht, op 9 mei van ons heengegaan, onze hoog-
staande directeur, oud-directeur en mieterse advi-
seur

Jacobus
van den Elshout

in de leeftijd van 84 jaar.
Beleggingsmaatschappij
J. van den Elshout B.V.
Aannemersbedrijf
J. van den Elshout B.V.
Mikohan B.V.
Technisch Bureau
J. Scheepers B.V.

Scheveningen. 13 mei 1989

I ~
Na een ongelijke strijd, nam God heden tot Zich,
voorzien van de h.h. sacramenten der stervenden,
in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade, in de leef-
tijd van 37 jaar, mijn dierbare vrouw, mijn goede
moeder, dochter, kleindochter, schoondochter,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Wilma Koll
echtgenote van

Wilson Soto Troche ■

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Wilson Soto Troche

Juan en Alexandra
Simpelveld: E. Koll-Godschalk en Piet

Kerkrade: M. Koll-Knops
Adjuntas

(Puerto Rico-USA): J. Soto Avilés
R. Soto Avilés-
Troche Sanchez
Familie Koll
Familie Soto Troche

6461 HV Kerkrade, 12 mei 1989
Straterweg 48
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 17 mei om
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Hedenavond om 19.00 uur zal, mede ter intentie
van de overledene, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
„De mens wikt en God beschikt"

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij u kennis
dat heden plotseling van ons is heengegaan, onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Fien Duckers
echtgenote van wijlen

Peter Wenmeekers
Zij overleed op de leeftijd van 81 jaar, voorzienvan
de h.h. sacramenten.

Elsloo: Annie Driessen-Wenmeekers
t Tjeu Driessen
Wilma, Peter en Glenn

Brasschaat (B): t Mia Claessen-Wenmeekers
Theo Claessen
Jos, Fabiënne,
Philippe en Sofietje
Paul
Annemie, Gunther, Sven en Ives

Grevenbicht: Bertha Smeets-Wenmeekers
Albert Smeets
Josette, Hans en Danny
Roger, Cecile .

Obbicht: Sjeng Wenmeekers
Mia Wenmeekers-Coenen
Petra, John
Desiré, Gino

Berg a.d. Maas: Corrij Strijkers-Wenmeekers
Gerrit Strijkers
Jozien, Frans, Ilona
Juliette,Ron

Berg a.d. Maas: Sjaak Wenmeekers
Maaseik (B): Lambert Wenmeekers

Ellij Wenmeekers-Peerlings
Klles, Ruud
Peter, Elien

Berg a.d. Maas: Wil Wenmeekers
Jet Wenmeekers-Vaessen
Patrick

Heel: Jean Wenmeekers
Familie Duckers
Familie Wenmeekers

6129 BZ Berg aan de Maas, 14 mei 1989
Paltshoek 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 18 mei om
10.30 uur in de H. Michaëlkerk te Berg aan de Maas.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

I t
Heer,
als ik met de mond belijd
dat ik rotsvast op U vertrouw,
laat dat dan de volle waarheid zijn.
Zoals de spons zich vult met water,
vul zo mijn hart
met twijfelloos vertrouwen
op Uw goedheid en vergeving.

Het licht van Pinksteren werd toch nog onver-
wacht zijn eeuwig licht.
In alle rust hebben wij heden afscheid genomen
van mijn inniggeliefde echtgenoot, onze zorgzame
en onvergetelijke vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Jan Willem Alfons
Muijs

dragervan de eremedaille in goud
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Catharina Elisabeth Smeets
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzienvan
de h.h. sacramenten.

Heerlen: CE. Muijs-Smeets
Oisterwijk: Kitty Cools-Muijs

Pierre Cools
Alique

Heerlen: Will Muijs
Heerlen: Lilian Helder-Muijs

Leo Helder
Maud
Familie Muijs
Familie Smeets

Heerlen, 14 mei 1989
Muzenlaan 196, 6411 AK Heerlen
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 18 mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Franciscus van Assisië aan de Laan-
derstraat te Heerlen, waarna debegrafenis op de al-
gemene begraafplaats te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis zal worden gehouden op woensdag
17 mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Voor hen die afscheid willen nemen, bestaat daar-
toe dagelijks gelegenheidvan 16.00 tot 17.00uur in
derouwkapel van het De Weverziekenhuis te Heer-
len.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

I ■ 1Na een liefdevolle verzorging thuis, is, voorzienvan de h.h. sacramenten,
kalm en vredig van ons heengegaan, op de leeftijd van 68 jaar

Mia Fredrix
echtgenote van

Gil Bogman
Beek: G. Bogman
Beek: Bert Bogman
Beek: Jos Bogman

Elisabeth Bogman-Walter
Nicole, Chester

Beek: Paul Bogman
Tinij Bogman-Toma
Sylvia en Antoine
Patrick

Bocholtz: Marianne Palmen-Bogman
Martin Palmen
Kelly
Familie Fredrix
Familie Bogman

6191 JW Beek, 15 mei 1989
Elsstraat 29
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 19 mei om 10.30
uur in dekerk van de O.L. Vrouw van deWonderdadige Medaille te Beek,
waarna aansluitend de begrafenis op de begraafplaats de NieuweHof.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis, tot intentie van de
dierbare overledene, gehoudenin voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in derouwkamer van Uitvaartcentrum Dae-
men & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek; bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen wij dat deze annonce
als kennisgeving wordt beschouwd.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van

Mia Bogman-Fredrix
Wij wensen haar echtgenoot en familie veel sterkte toe.

Directie en medewerkers
Automobielbedrijf Jos Bogman Beek bv
Automobielbedrijf Jos Bogman Kerkrade bv

In verband met dit overlijden zijn

Automobielbedrijf
Jos Bogman Beek bv

en

Automobielbedrijf
Jos Bogman Kerkrade bv

vrijdag 19 mei as. de gehele dag gesloten.

-
Bedroefd delen wij u mee dat, geheel onverwacht, in de ___
leeftijd van 78 jaar, is overleden, mijn lieve man, onze—-— —^— zorgzame vader, schoonvader en opa

Fons Cremers
ridder in de orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Mia Wolffs
Maastricht: J.M. Cremers-Wolffs

Eijsden: Fons Cremers
Ingrid Cremers-Henquet
Eliane, Luc

Venlo: Marlou Feiter-Cremers
Jef Feiter
Eric, Karin, Sandra

Driebergen: José Cremers
Maastricht, 12 mei 1989
Gr. v. Waldeckstraat 49a
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag
17 mei 1989 om 11.00 uur in de kerk St.-Pieter op deBerg .
te Maastricht, gevolgd door debegrafenis op het kerkhof
aldaar.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Avonddienst heden, dinsdag, om 19.00 uur in voornoem- Q
de kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen bijDickhaut Uitvaart- .
verzorging, Papenstraat 4d, Maastricht (bij het Vrijthof), 'e
heden, dinsdag, van 17 tot 19 uur. M

«il

10
Met verslagenheid geven wij kennis van het onverwachte _joverlijden van onze oud-directeur .
J.H.A. Cremers ï
Gedurende bijna 50 jaar gaf hij leiding aan ons bedrijf en *met zijn aanwezigheid gaf hij tot op de laatste dag blijk
van belangstelling.

Directie en medewerkers
Aannemersbedrijf Cremers B.V.

Maastricht, 12 mei 1989
Kommel 18

!

t
Met verdriet delen wij u mede dat, geheel onverwacht, is overleden, onze
lievemoeder, schoonmoeder en grootmoeder

Johanna Maria
Hubertina Curvers

geboren te Buggenum 1-11-1889
overleden te Heerlen 9-5-1989

weduwevan

Johannes Hubertus Lennaerts
Heerlen: F.J.J. Lennaerts
Heerlen: J.W.J. Lennaerts

M.P. Lennaerts-van Bemmel
Den Bosch: W.G.J. Lennaerts

J.M. Lennaerts-Gertsen
Heerlen: J.P.Lennaerts
Heerlen: M.J. Lennaerts

M.J.G. Lennaerts-Vandeberg
en haar kleinkinderen *

Karel v.d. Oeverstraat 2
6416 TE Heerlen
De uitvaartmis en de begrafenis hebben in besloten familiekring plaats- \
gevondente Heerlen. ' \' 1

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn lieve levensgezellin, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoederen oma

Lies Penders
weduwe van

D. Nieuwland
en van

J. v.d. Broek
levensgezellin van

G. Pepermans
op de leeftijd van 71 jaar.

In dankbare herinnering:
Gerrit Pepermans
John en Hilda
Nieuwland-Borghans
Ron, Hein
Lian, Maurice

14 mei 1989
Pastoor Schleidenstraat 40
6431 XE Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 18 mei om 11 uur in de dekenale kerk
van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd
door de begrafenis op de centrale begraafplaats aan
de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdag as. om 19.15uur avondwake in de kleine
St.-Jan aan de markt.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek; ge-
legenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14 tot
15 uur en van 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

-
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Maria Elizabeth
Vromen

echtgenote van

Johannes Wilhelmus
Vaessen

Zij werd 74 jaar.
De bedroefde familie:

Bocholtz: J.W. Vaessen
Kerkrade: Gerdie Cappa-Vaessen

Jo Cappa
Lizanne en Robert
Maurice en Katja
Nicole - Stefanie

Bocholtz: Jos. Vaessen
Familie Vromen
Familie Vaessen

Bocholtz, 14 mei 1989
Corr.adres: Julianastraat 47, 6351 GB Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 19 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt donderdag 18 mei as. gebe-
den om 18.40 uur in voornoemde kerk, waarna aan-
sluitend de avondmis.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Vervolg
familieberichten

zie pagina 6

I ~ "
Na een voorbeeldigen zorgzaam leven, is heden, in
het ziekenhuis te Sittard, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, van ons heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Sjeng Greijn
echtgenoot van

Bep de Bruijn
Hij werd 85 jaar.

Bom: M.B. Greijn-de Bruijn
Schipperskerk: Frans en Ineke

Bom: Tinie en Wil
Bom: Toos en Jan

zijn kleinkinderen
Familie Greijn
Familie De Bruijn

6121 LA Bom, 12 mei 1989
Kerkstraat 11
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 17 mei
as. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Marti-
nus te Bom.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.00 uur in de kerk.
In de avondmis van dinsdag 16 mei om 19.00 uur
zullen wij vader bijzonder gedenken in voornoem-
dekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sitttard; bezoek van 17.30 tot
19.00 uur.
Mocht u onverhoopt geen persoonlijke kennisge-
ving hebben ontvangen, wil dan deze advertentie
als zodanig beschouwen.

I t
Na een leven getekend door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid,eerlijkheiden liefde, is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn dierbare echtgenote, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Dora Buskens
echtgenote van

Laurens Stem
Zij overleed op de leeftijd van 75 jaar.

Urmond: L. Stem
Urmond: Wil en Ine Stein-Bergers

Kristel, Laurys
Elsloo: Hein en Juliette Stein-Peters

Lianne
Familie Buskens
Familie Stem

6129 EH Urmond, 12 mei 1989
Gulickerstraat 18
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 17 mei om
10.30 uur in de St.-Martinuskerk te Urmond.
Heden, dinsdagavond, om 19.00 uur wordt de
avondmis gehouden voor de dierbare overledene
in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

I 1 'f. m
Na een werkzaam en liefdevol leven voor hetgezii}'(<
datalles voor hem betekende, gevenwij met droe.f
heid kennis dat, toch nog onverwacht, van ons I
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vadef.
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hans Krewinkel
.1

echtgenoot van

Tiny Paffen
Hij overleed op 64-jarige leeftijd, voorzien van he i
h. sacrament der zieken. (;
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Eygelshoven: Tiny Krewinkel-Paffen
Nieuwenhagen: José Franken-Krewinkel

Peter Franken
Tamara

Kerkrade: DolfKrewinkel
Roosmarie Krewinkel-Krist

Eygelshoven: Sandra en Peter
Familie Krewinkel. Familie Paffen

6471 AJ Eygelshoven, 12 mei 1989
Gulikstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude'E
op donderdag 18 mei as. om 11.00 uur in de par^
chiekerk van de H. Joannes de Doper te Eygelsh"
ven, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvif
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrade''
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Hans wordt bijzonder herdacht in de avondmis v»11.
woensdag 17 mei om 19.00 uur in voornoemde P*'
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmof
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerltf1'
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, $'" gelijks van 18.00tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,ée >lieven deze annonce als zodanig te willen beschot I
wen.1 ;
Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd geven wij u kennis van het plotseli''.
overlijden, op 62-jarige leeftijd, in het St.-Ja^Gasthuis te Weert, van onze dierbare vader, lie^
opa, broer, zwager, oom en neef

Martinus H.
Kneepkens

Wij vragen u voor hem te bidden.
De bedroefde familie:

Kerkrade: Peet en Anja
Reckange (Lux.): Jo en Hetty

Koningsbosch: Marloes
Koningsbosch: Mark en Jolanda

en zijn kleinkinderen
Weert, 12 mei 1989
Corr.adres: M. Kneepkens
Koningsplein 16, 6104 BK Koningsbosch
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door °.
begrafenis, wordt gehouden op woensdag 17 &
om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. VroU
Onbevlekt Ontvangen te Koningsbosch.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Dinsdag 16 mei om 19.00 uur herdenking in °avondmis in voornoemde kerk.

1 -^
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Vijl
Er werd in vijf categorieën gemusi-
ceerd. In dc categorie hout Dleek -
zoals gemeld - Krefeld dc beste; in
dc categorie koper won muziek-
schoolKreato uit Thorn; in dc cate-
gorie gemengd zegevierde muziek-
school Overpelt (België), in dc cate-
gorie slagwerk won andermaal dc
muziekschool Thorn en in dc cate-
gorie big band tenslotte won dc mu-ziekschool Heerlen. Met 74,5 punten
speelden dc Heerlenaren zes punten
meer bij elkaar dan dc leerlingen
van dc muziekschool Kreato uit
Thorn die met 68,5 punten tweede
werd.

Alle bovengenoemde groepen zul-
len op maandag 3 juli, in dc eerste
week van het Wereld Muziekcon-cours, tijdens een concert in het
Wijngrachttheater te horen zijn.

Dc volledige uitslag van het festival

is als volgt:
Hout: 1. Muziekschool Krefeld 86,5
punten. 2. Muziekschool Thorn 82,5
punten. 3. Muziekschool Beringen
67,5 punten. 4. MuziekschoolLosser
60 punten.
Koper: 1. Muziekschool Thorn met
74,5 punten. 2. Muziekschool Ber-
gen op Zoom 74 punten. 3. Muziek-
school Witten 65 punten. 4. Muziek-
school Ahausen 53,5 punten.
Gemengd: 1. Muziekschool Over-
pelt 69,5 punten. 2. Muziekschool
Maaseik 66 punten.
Slagwerk: 1. Muziekschool Thoi^h79 punten. 2. Muziekschool Kerkra-de 76,5 punten. 3. Muziekschool
Buitenpost 74,5 punten. 4. Muziek-
school Overp-elt 67 punten. 5. Mu-
ziekschool Drachten 62,4 punten.
Big Band: 1. Muziekschool Heerlen
met 74,5 punten. 2. Muziekschool
Thorn 68,5 punten. 3. Muziekschool
Coevorden en muziekschool Zut-
phen beide 64,5 punten en op plaats
5. MuziekschoolLosser 63,5 punten.
6. Muziekschool Hoorn met 6li)
punten.

Kaadsel rond
Weggeworpen
dameskleding

gEEK - De rijkspolitie van
°eek is zaterdagnacht urenlang

z'g geweest met een onder-
rok naar de herkomst van da-
"neskleding die op de vlucht-
strook langs de rijksweg 75, ter
ijoogte van het tankstation/ossendaal, was gevonden. De
fleren - volgens een woordvoe-
~er van de politie ging het nietotri lompen - lagen verspreidover een afstand van 50 tot 60

in enkele kledingstuk-
*eiï scheuren zaten, wordt een".isdrrjf niet uitgesloten. DeVlndplaats werd afgezet en met

n speurhond werd de omge-ving afgezocht. Omdat er geen
sPoren werden gevonden, ver-
goedt de politie dat de kleren
Ult een rijdende auto zijn ge-
S°oid. Getuigen worden ver-
acht contact op te nemen met!?e rijkspolitie in Beek: 04490-
-1555.

Opleiding tot
Vertaler herdenkt

Franse revolutie
SjMSTRICHT - De Rijkshoge-

'ooi voor opleiding tot vertaler in»l^tricht houdt morgen 17en don-
(J^g 18 mei in het instituut aani' l Keizer Karelplein enkele activi-
'■. len ter herdenking van de Fransev°lutie.

is om 12.45 uur in de Spie-
tefv a^ e °Penmi van een tentoon-
r 'mg historische voorwerpen en

over de Franse revolu-
tie'J?ev°lsd door de vertoning van
i 'urn „Danton" van A. Wadja in de
h

n een lezir,g door R. Delahaye
fvchivaris Rijksarchief) over „De'anse Revolutie".
car^derdag vertoont Maison Des-
d, es |n de aula om 13.00 uur een

serie met gesproken commen-
Üe

r ,fcVer, „La Révolution Francaise
ki h " Historicus dr. Übachs
l_> vervolgens om 15.15 uur een
heilnS over „De Franse Revolutie in
t^ departement van (j e Ne(jer_
te as " De dag wordt besloten met
%r revolutionair feest vanaf 20.30
fch _met Franse muziek, kaas, wijnfn stokbrood.

Afscheid van
ir. G. Dings

1Deetv, ~~ Directeur ir. G. Dings
1Rak *.vrydaS 9 Juni afscheid van de

'vo0
J^school Horst, het centrum■ gj. onderwijs in de dierveredeling

i>.* rundveehouderij. De receptie
boi ëehouden in het logeerge-
stra Van de school aan de Stations-
mtl 104 in Horst van 1800 tot
f^0 uur.
■^a_fns 's gelegenneid om kennis te, he„ eJJ met de nieuwe directeur, deer E. Mulleneers.

EXAMENS
W&HOVEN - Aan de faculteit
de £TUnde/Informatica slaagden aan

raal P
eindhoven voor het docto-forr^^,amen in de studierichting In-vann^ca: P. Coesmans Weert; M.

V <-_lri epen Weert; M. Hendrickx
d0ru„eri, C. Lubbers Venlo, S. van
Opl, maët Molenhoek en M. Peters1(-en.

Belgische
crimineel

aangehouden
MAASTRICHT - In Maastricht is
zaterdagavond een Belg aangehou-
den, die in zijn land te boek staat als
een vuurgevaarlijke crimineel. Hij
zou verscheidene gewapende roof-
overvallen op zijn naam hebben
staan.

De Maastrichtse politie was door
Belgische collega's ingeseind dat de
man met een gestolen personenauto
in Maastricht de Nederlandse grens
was gepasseerd. De wagen werd uit-
eindelijk aangetroffen in de Herbe-
nusstraat. De politie slaagdeer in de
man op de Statensingel aan te hou-
den. In het dashbordkastje van de
gestolen wagen werd een vuurwa-
pen aangetroffen. Na inschakeling
van de officiervan justitie is deman
via een zg. korte uitleveringsproce-
dure aan de Belgische autoriteiten
overgedragen.

Burgemeesters
gaan intercity

besturen

Van onze verslaggever

v EeRLEN - De burgemeesters
tam Heerlen (piet van Zeil), Sit-?*rd (Jacq Tonnaer) en Roer-end (Jan Daniels) zullen zon-g 28 mei een speciale trein be-
tren die van Heerlen naar:!eert rijdt. Met deze 'burge-
meesters-rit' wil de NS een offi-
din tintJe geven aan de uitbrei-
t

hg van de intercity treindienstussen Heerlen en Zandvoort.
yie' ingang van de nieuwemenstregeling (28 mei) is Heer-en opgenomen in het complete

intercity dienstnet van de NS.
Tot dan toe rijden de intercity'
treinen op zondag pas om 16 uur
en 's avonds is deze treinverbin-
ding al om 21.30 uur beëindigd.
Daar komt dus nu verandering
in.
Een van de eerste intercitytrei-

nen op zondag 28 mei wordt ge-
bruikt voor de burgemeestersrit
en wel die om 9 uur vertrekt van-
uit Heerlen. Burgemeester Piet
van Zeil zal — bijgestaan door
een echte machinist — van Heer-
len naar Sittard rijden. Daar
neemt zijn collega Jacq Tonnaer
het roer cq. de stuurknop over
om naar Roermond te rijden.
Daar neemt burgemeester Jan
Daniels de trein in handen en
rijdt naar Weert. Vervolgens gaat
het hele gezelschap terug naar
Roermond waar de rit wordt be-
sloten met korte toespraken en
een informele bijeenkomst.

provincie

In kader van Wereld Muziek Concours

Duits kwartet wint
muziekscholenfestival

Van onze verslaggever
kRKRADE — Het saxofoonkwartet van de muziekschool in
refeld (Duitsland) heeft zaterdag het muziekscholenfestival

>e\vonnen, dat in het kader van het elfde WMC in Rolduc-erkrade gehouden werd. Het viertal kreeg van de jury 86,5
1 j.Un^en van de 90 die maximaal te halen waren. De vier jonge
" !QUzilianten uit Duitsland, te weten Andreas Hilner (20 jaar op

' Praan saxofoon), Martin Hilner (17 jaar op altsax), Roland
!r>k ers 21 aar op tenorsax) en Sebastian Pottmeier (18 jaar
jP baritonsax) zijn dus van de partij tijdens de presentatie van

i? winnende groepen van dit festival gedurende het Wereld"^ztek Concours.
In 1985 werd voor het eerst een mu-
ziekscholenfestival gehouden waar-
bij het de bedoeling is dat ensem-
bles van muziekscholen tegen el-
kaar in het strijdperk treden. Toen
bleef de deelname beperkt tot Ne-
derlandse muziekscholen. Dit keer
deden ook muziekscholen uit Duits-
land en België mee.

In totaal waren er 22 ensembles. De
jury bestond uit de heren Werner
Otten en Willem Kersters voor big-
band en slagwerk en voor koper,
hout en gemengduit de heren Guus

Smeets, Peter Lachmund en Jan
Cober.

" Volledige concentratie van de muzikanten van deze houtgroep tijdens het WMC-muziekscho-
lenfestival inRolduc. Foto: christa halbesma

CDA-delegatie
op werkbezoek in
Midden-Limburg

ROERMOND - Een forse delegatie
van het CDA, onder aanvoering van
de lijsttrekker bij de Europese ver-
kiezingen Jean Penders, brengt
donderdag 18 mei een wewrkbe-
zoek aan Midden-Limburg. In het
kielzog van Penders reizen mee me-
vrouw Ria Oomen, Tweede Kamer-
lid en kandidate Europese verkie-
zingen, de kandidaten mevrouw C.
Peys, mevrouw M. Joosten en J.
Thomeer; de Tweede Kamerleden
F. Wolters, L. Frissen, W. Paulis;
campagneleider en wethouder van
Venlo Th. Stroeken; de ledenvan de
provinciale staten F. van Dael, J.
Niesten en C. de Waal; en namens
de CDA-regio Midden-Limburg de
heren Robeers en Grummels.

De CDA'ers worden om 12.45 uur
verwelkomd in de MiddelbareLandbouwschool in Roermond,
waarna Jean Penders en Ria
Oomen-Ruijten inleidingen houden
over respectievelijk het Europa van
1992 voor de landbouw en het mi-
lieubeleid. Om half vier gaat het ge-
zelschap op bezoek bij deLichtbaak
in Maasbracht, waar de directie van
de Plem een uiteenzetting geeft
over de waterkrachtcentrale, waar-
na bezoek aan deze centrale iaLm

Afgestudeerd
Graamans is afgestudeerd aan de
Universiteit van Amsterdam en
haalde daar een doctorstitel in de
andragologie. Zij is werkzaam bij de

gemeente Rotterdam als beleidsme-»
dewerkster voor gehandicapten.'
„Het werkloosheidscijfer bij onze}groep is erg laag", zegt GraamansJl
„In onze groep zijn architecten, dok-I
tersassistenten, electrotechnici enj
medewerkers aan het ministerie-
van justitie".

Het hoofddoelvan de belangenvere-^
niging is iedereen te helpen bij dej
moeilijkheden. „leder van ons heeft»
problemen", weet Graamans. „Tocht
worden we gelukkig niet door d^maatschappij achteruit gezet. Zel-fden dat we niet geholpen worden*
als we daarom vragen. Overigen_f
zijn de leden van onze vereniging
erg mondig en kunnen zich bijn^
overal uithelpen. Daar streven wijt
naar. Met zielig doen is niemand ge-
holpen", aldus Janneke Graamans. I

Water nog te koud voor duik

Touwtrekken over
de Maas succes

VENLO - Naar schat-
ting enkele duizenden
toeschouwers hebben
zondagmiddag genoten
van het eerste touw-
trekken over de Maas
tussen Venlo en Ble-
rick. Om het evenement
mogelijk te maken,
werd het scheepvaart-
verkeer voor een dag
stilgelegd.
Hoewel het eigenlijk de

bedoeling was dat de
verliezende ploeg tel-
kens de Maas in zou
duiken, bleek de over-
grote meerderheid van

de verliezers daar niets
voor te voelen. Men
vond de temperatuur
van het water aan de te
lage kant.

Voor het publiek was
dat jammer, al ver-
maakte men zich opper- ,
best. Het trouwtrekken
over de Maas, was een
van de onderdelen van_
een drie dagen durend"'
festijn op de oevers van,
de Maas in Venlo en
Blerick. Naar aller
waarschijnlijk krijgt zal
het touwtrekken een "traditie worden.

" Wel maximale inzet, maar geen nat pak bij het touwtrekken over de Maas in Venlo.
Foto: JEROEN KUIT I

Belangenvereniging Kleine mensen in Mechelen bijeen

Voorzitster: 'Met zielig
doen is niemand geholpen'

Van onze verslaggever
MECHELEN - De Belangenvereni-
ging van Kleine Mensen (BVKM)
heeft tijdens het Pinksterweekeidein Mechelen het 15-jarig bestaan ge-
vierd. Niet alleen de leden van de
vereniging, die niet groter mogen
zijn dan 1.55 meter, maar ook niet-
ledendie aan deze norm voldoen en
kinderen met een groeistoornis, wa-
ren welkom.

De vereniging houdt meerdere ke-
ren per jaar een bijeenkomst.
„Steeds op een andere lokatie", zegt
voorzitster Janneke Graamans.
„Met deze bijeenkomsten willen wij
zoveel mogelijk mensen van dienst
zijn. De vereniging telt 200 leden,
dat is eigenlijk te weinig omdat bij-
na 15.000 Nederlanders kleiner zijn
dan L55 meter".

Graamans ijvert voor meer subsi-
die, een goede voorlichting en be-
spreekbaar maken van de vele pro-
blemen waar kleine mensen mee te
maken hebben. Als reden voor het
geringe aantal leden geeft Graa-
mans op dat veel mensen niet weten
dat een belangenvereniging bestaat.
„Bovendien is de eerste stap voor
deze mensen erg groot. Men wordt
geconfronteerd met het evenbeeld
en moet dan erkennen dat men
klein is", zegt Graamans, die met
1.53 m een van de grootsten onder
de aanwezigen is.

m Leden van de Belangenvereniging voor Kleine Mensen maken een wandeling in de omgevinglhan Mechelen. Foto: WIDDERSHOVEïi
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Miele magnetrons voor inbouw in
alle bekende merken keukens (of
voor vrijstaande opstelling)

Miele-Keuken-Centrum
■ *_F*_n_rpr«»

Heerlen:Breukerweg3.Tel.: 045-719700
(industrieterrein "In de Cramer")

(ADVERTENTIE)

'WORDT'TLIMBURG, DE EIFEL
0F... ZANDVOORT?

De voorpret begint met de Vendorado folder. Een kleurige kijk-en-leesfolder over luxueuze bungalowparken in
Limburg, de Duitse Eifel en... Zandvoort: een nieuw, grandioos park r r -i

met 400 bungalows èn 125 appartementen, subtropisch zwembad, k sto m"Q,afc de ***" 36 pa9'nGS dte Vendo,adokteu,enfolde'
overdekt centrum plus natuurlijk het mooie Noordzeestrand! SZ-I

t Postkode: Pkwts: I

O^ _om> ' Telefoon: i
X 11" ____. I l^\^^^\ J_ W^é*^ ' uu' :e '*"' 'f' een en,el°P "'(,n,le' (Kregel nooilil 'IMI J* MUWMM JC J v.ndoiodo. Antwoordnummer 10072. 4800 VB Bredo f i hgiooieenloldei vooruboor i_ . , "^ " ** ""^ bij V&D, ABN Bonk, D-Reizen, Arke, Toerkoop, RoTTink en de orale postkantoren■ Bel voor informatie en reservering: 020 - 665 65 65 _____J
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Verschillende
varianten van

Aids-virus
AMSTERDAM - Er blijken ver-
schillende varianten te bestaan van
het HIV-virus dat Aids veroorzaakt.
Deze varianten hebben een ver-
schillendewerking. Er zijn agressie-
ve varianten, die op korte termijn
daadwerkelijk Aids ontwikkelen.
Deze agressieve varianten zijn niet
vanaf het begin van de infectie aan-
wezig.

Dit is gebleken uit onderzoek en la-
boratoriumproeven van de arts M.
Tersmette. Hij promoveert hierop
volgende week aan de universiteit
van Amsterdam, die dit zaterdag be-

kend maakte. Uit het onderzoek
blijkt dat de agressieve HIV-varian-
ten waarschijnlijk pas ontstaan
wanneer het menselijk afweersys-
teem al is aangetast op andere wijze
door minder agressieve HIV-varian-
ten.

Volgens de mededeling van het
AMC geven de resultaten van het
onderzoek een beter inzicht in de
manier waarop HIV de ziekte Aids
veroorzaakt. Eenvoudige tests om
de HIV-varianten aan te tonen, zijn
nog niet beschikbaar. Voor de be-
handeling van Aids hebben de uit-
komsten van dit onderzoek geen di-
rect gevolg, omdat nog geen effec-
tieve therapie voorhanden is.

Tersmette is als wetenschappelijk
onderzoeker werkzaam bij het cen-
traal laboratorium van de bloed-
transfusiedienst.

Zangeres Centerfold verongelukt
LEIDSCHENDAM - De 24-jarige Sandra Noach is tijdens het pinkster-
weekeinde bij een verkeersongeval op de autoweg tussen Den Haag en
Gouda ter hoogte van Leidschendam om het leven gekomen. De vrouw
maakte deel uit van de Nederlandse zangroep „Centerfold". De manager
van de zanggroep, L. Beerens, heeft dit gisteren meegedeeld. Sandra
Noach maakte sinds een jaar deel uit van de uit drie vrouwen bestaande
groep.

'Toiletpapier
van bijbels'

BOEDAPEST - In Roemenië
worden bijbels verwerkt tot toi-
letpapier. Die beschuldiging
komt van een Amerikaanse pre-
dikant van Hongaarse afkomst,
Sandor Havadtoy. In een Hon-
gaars televisieprogramma wer-
den gisteravond rollen toiletpa-
pier getoond waar na wat vou-
wen en kreukelen delen van bij-
belpagina's zichtbaar werden.
De bijbels waren door westerse
reformatorische kerken naar
zustergemeenten in Roemenië
gestuurd. Havadtoy was gewaar-
schuwd door Roemeense gelovi-
gen die, achterdochtig door het
plotseling opduiken van toilet-
papiers op een uiterst schaarse
markt, vaststelden dat bijbels
voor de produktie ervan waren
gebruikt.
Havadtoy schakelde, wat hij
noemde 'experts' in, die becijfer-
den dat alleen al aan Hongaarsta-
ligeexemplaren tienduizend kilo
bijbel tot toiletpapier is ver-
werkt.

Voorhoeve wist al maanden
van vertrek Smit-Kroes

DEN HAAG - WD-fractievoor-
zitter Voorhoeve wist al maan-
den dat demissionair minister
Smit-Kroes van Verkeer en Wa-
terstaat de politiekvaarwel wilde
zeggen. Hij heeft dat zondag be-
vestigd in een uitzending van
VARA's Achter het Nieuws.

Voorhoeve reageerde op geruch-
ten die eerder in de pers waren
verschenen dat Smit-Kroes niet
afgelopen woensdag maar al in

januari van plan was zich niet
herkiesbaar te stellen. Zondag
bevestigde hij dat hij al maanden
geleden van Smit-Kroes had ge-
hoord dat ze ermee wilde ophou-
den om persoonlijke redenen.

In dezelfde uitzending bleek uit
een opiniepeilingvan buro Inter-
view dateen meerderheid van de
ondervraagde VVD-aanhang het
vertrek van Smit-Kroes betreurt
(58 procent). Uit de enquête

bleek voorts dat 36 procent van
de WD-kiezers die bij de Twee-
de Kamerverkiezingen van 1986
op de WD hebben gestemd niet
van plan is bij de komende ver-
kiezingen op 6 september op-
nieuw op de VVD te gaan stem-
men.

Voorhoeve zei in een reactie niet
onder de indrukvan de uitslag te
zijn. „Tweederde is dat dus wel
van plan. Bovendien: een opinie-
peiling is geen verkiezing," zei
Voorhoeve. Hij acht het verder
mogelijk dat heel wat kiezers die
bij de vorige verkiezingen op an-
dere partijen hebben gestemd op
6 september WD stemmen.

George Zurstraszen
wint autovlucht

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

HEERLEN - George Zurstras-
zen uit Hulsberg heeft de auto-
vlucht van de stichting De
Wester gewonnen vanuit het
Franse Provins. De snelste van
de 33.000 duiven van het
CLBvP-convooi klokte echter
Hub Hartmans uit Bocholtz.
Uitblinkers in hun samenspe-
len waren Leurs en zoon uit
Echt met 1 en 2, gebroeders
Schijnen uit Heerlen met 1 en
3 en Hens Hofman uit Wau-
bach met 1 en 4. Jo Haagmans
uit Hoensbroek sloeg in de CC
Zuid vernietigend toe van
Soissons met 1 en 2 tegen 5.500
duiven.

Uitslagen Phoenix:
CC Zuid: 1. en 2. J. Haagmans
(Hoensbroek) 10.57 uur s. 24.87.57;
3. en 4. H. Martens en zn. (Elsloo); 5.
E. Franssen (Sittard).
Verenigde Vrienden: 1. Van Rood-
selaar(Waubach) 11.02 s. 24.72.75; 2.
J. Meys; 3. E. Amkreutz; 4. H. Vaes-
sen en zn; 5. H. Jongen.
Maaskant: 1. H. Ponsen (Beek) 10.55
s. 24.72.08; 2. M. Kriems; 3. H.
Moors; 4. M. Westhovens; 5. Jos
Martens.
Leudalkwartier: 1. L. Boonen 11.22
s. 14.60; 2. en 3. W. Ververs.

CLBvP autovlucht: 1. 4. en 9. Zur-
straszen 11.34 s. 24.76.15; 2. Gebr.
Bastiaans; 3. Jo Franssen (Valken-
burg); 5. J. Vonken; 6. J. Mevissen;
7. H. Meertens (Hulsberg); 8. M.
Brands (Munstergeleen).
Roderland Simpelveld: 1. H. Hart-
mans 11.34 s. 24.77.83; 2. F. van de
Weijer; 3. G. Niesters; 4. Hendriks-
Degens; 5. duo Gorissen.
Landgraaf: 1. en 4. J. Hofman 11.41
s. 24.75.00; 2. en 5. J. Dautzenberg; 3.
K. Reijnartz.
Heerlen: 1. en 3. Gebr. Schijnen
11.37 s. 24.75.17; 2. J. Voorts en zn.;
4. Eurlings en zn.; 5. P. Nelissen.
Oude Mijnstreek: 1. Cobben (Hek-
senberg) 11.41 s. 24.60.33; 2. H.
Smeets; 3. M. Boosten; 4. H. Schat;
5. Lod Breemen.
Geleen Middenrif: 1. J. Mevissen
11.42 s. 24.33.82; 2. Mevr. Eimahl; 3.
Gebr. Zelissen; 4. Steege en zn.; 5. J.
Kerens.
Maastricht: 1. H. Nols 11.34 s.
24.33.02; 2. L. Schrijnemakers; 3. M.
en R. Ummels; 4. J. Nelissen; 5. duo
Muijtjens.
Beek: 1. Terwint en zn. 11.41 s.
24.26.23; 2. S. van Didden; 3. J. Meij-
ers; 4. Zeegers en zn.; 5. M. Mullens.
Valkenburg: 1. G. Zurstraszen 11.34
s. 24.75.96; 2. L. Rouwet; 3. Jo Frans-
sen.
Sittard: 1. M. Brands 11.44 s.
24.28.25; 2. J. Smeets; 3. W. Doh-
men; 4. H. Herfs; 5. J. Schuman.
Roermond: 1. H. Stevens 11.56 s.
24.45.09; 2. G. Tevissen; 3. J. Frans-
sen.
Echt: 1. en 2. F. Leurs 11.48 s.
24.54.14; 3. H. Peeters.

Nederlandse
export gegroeid
met 11 procen

HILVERSUM - Het Nederlan*
bedrijfsleven heeft in het eer*
kwartaal van dit jaar 11 procd
meer uitgevoerd dan in dat tijdV
in 1988. Dat heeft staatssecretaf
Van Rooij van Economische Zak?
zaterdag gezegd op de TROS-radi'
Zij noemde er geen bedrag bij. OV1
geheel 1988 groeide de export md
procent tot het recordbedrag V
203 miljard gulden.
Grote .trekkers van de export zijnd
agrarische sector en de chemise"
industrie, aldus Van Rooij. N^1
Spanje en Portugal - nieuwe gr^
markten in de Europese Geme*1
schap - steeg de export vorig j'
met 25 procent. Sterk was procen*
eel gezien ook de uitvoer naar JVolksrepubliek China: deze groeill
met 30 procent. Van Rooij zei J*niet eens te zijn met het Centr*
Planbureau dat onlangs stelde <*
het Nederlandse exportpakket n*
goed aansluit op de Westdui''
markt, waardoor de uitvoeris terd
gelopen.

Panamezen protesteren in kerken
PANAMSTAD- Honderden tegenstanders van het
bewind van generaal Noriega hebbenzondag in bij-
eenkomsten in kerken geprotesteerd tegen het on-
geldig verklaren van de verkiezingen van verleden
week zondag en tegen de onderdrukking van de
oppositie. De dag had een rustig verloop.

De betogers zwaaiden met witte zakdoeken ten te-
ken van steun aan de oppositie enriepen leuzen als
'gerechtigheid, gerechtigheid' en 'Endara presi-
dent' (Guillermo Endara was de kandidaat van de
oppositie bij de presidentsverkiezingen). De mili-
tairen hielden zich afzijdig. In alle kerken van het
land werd zondag een verklaring voorgelezen die

eind verleden week was opgesteld door de bis-
schoppenconferententie van Panama. De bis-
schoppen veroordeelden daarin het geweld van af-
gelopen woensdag, toen een vreedzame betoging
van de oppositie hardhandig uiteengeslagen werd
door paramilitaire groepen. Ook de bisschoppen
protesteerden tegen het ongeldig verklaren van de
verkiezingen.
OppositieleiderRicardo Arias Calderon herinnerde
aan de oproep tot een algemene staking op komen-
de woensdag. Op die dag komen de ministers van
buitenlandse zaken van de Organisatie van Ameri-
kaanse Staten (OAS) bijeen om te praten over de
crisis in Panama.

" OppositieleiderRicardo Arias Calderon wordt enthousiast begroet bij het betreden van
de Cristo Ray-kerk in Panama City.

Nijpels bepleit
Veiligheidsraad'
voor het milieu

NAIROBI - Demissio-
nair minister van mi-
lieuzaken Ed Nijpels
heeft voorgesteld naast
UNEP, het milieupro-
gramma van de Ver-
enigde Naties, een 'vei-
ligheidsraad' voor het
milieu op terichten. Bo-
vendien vindt de minis-
ter dat de kwaliteit van
UNEP verbeterd moet
worden. Hij pleit er
daarom voor dat de
UNEP-staf wordt uitge-
breid met hoogopgelei-
de mensen. Nederland
is bereid hieraan een
bijdrage te leveren in de
vorm van extra stafle-
den.

De minister deed zijn
voorstel op de vergade-
ring van de beheersraad
van UNEP, die gisteren
in de Keniaanse hoofd-
stad Nairobi van start is

gegaan. Volgens Nijpels
is het enerzijds belang-
rijk dat een bestaande
organisatie als UNEP
wordt versterkt, maar is
daarnaast een nieuw en
sterker orgaan nodig
met vergaande be-
voegdheden en de mo-
gelijkheid belangrijke
besluiten te nemen.
De minister zei daarbij
te denken aan een vei-
ligheidsraad voor het
milieu, dat binnen het
VN-systeem dezelfde
plaats en bevoegdhe-

den moet krijgen als de
bestaande Veiligheids-
raad. „Op die manier
wordt een krachtiger
aanpak van milieupro-
blemen veiliggesteld.
En we hebben dergelij-
ke krachten nodig om
de grote milieuproble-
men waardoor de we-
reld wordt bedreigd,
aan te pakken," aldus
Nijpels. Hij wees daar-
bij op de verklaring van
Den Haag, waarin die
opvatting reeds staat
verwoord.

De minister vroeg zich
voorts af of UNEP wel
klaar is voor de om-
vangrijke taak die de or-
ganisatie zichzelf heef
gesteld. Zoals het aan-
pakken van wereldom-
vattende milieuproble-
men, zoals broeikasef-
fect en aantasting van
de ozonlaag. Nijpels lic*
zich kritisch uit over de
huidige staf van UNE*
en stelde voor de orga'.
nisatie uit te breiden
met een groot aantal
hooggekwalificeerde
mensen. NederlancL #
bereid een aantal van
deze mensen te leveren-
Ter versterking van
UNEP zal Nederland
verder haar huidige bij'
drage van 1,6 miljoen W
de komende jaren ver-
dubbelen tot 3,2 mü-
joen gulden per jaar.
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Dankbaar zijn wij
voor zijn liefde en vriendschap— voor zijn moed en werklust
en een schat van wijsheid
aan ons gegeven

Met grote droefheid geven wij u kennis datvrij onverwacht
van ons werd weggenomen, mijn lieve man, onze onverge-
telijke vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Johannes Hubertus
Pörteners

echtgenootvan

Maria Elisa Janssen
Hij werd 68 jaar.

Buchten: M.E. Pörteners-Janssen
Buchten: Frans en Marion Porteners-Derhaag

Kim en Han
Limbricht: Harry en Gina Pörteners-Dassen

Sven en Yard
Buchten: Bert en Lilian Stoffels-Porteners

Vivian
Bom: Jo en Anja Pörteners-Lebens

Familie Pörteners
Familie Janssen

6122 CD Buchten, 12 mei 1989
Dorpsstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 18 mei as. om
11.00 uur in de St.-Cathannakerk te Buchten, gevolgd door debegrafenis
op het r.-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De avondmis is woensdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader ligt opgebaard in het Maaslandziekenhuis te Sittard; bezoek dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Met name de kerkdorpen Bom, Buchten en Holturn willen wij u gaarne
op deze wijze in kennis stellen. _
Bedroefd, maar dankbaarvoor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
u kennis datheden, toch nogonverwacht, van ons is heengegaan,mijn al-
lerliefste man, onze lieve, zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Albert Joseph Consten
echtgenoot van

Cornelia Kooy
Hij overleed op de leeftijd van 75 jaar.

Heerlen: C. Consten-Kooy
Halsteren: Elly Kooy-Consten

Martien Kooy
Rosalie en Bill
Corrie en Ad, Tamara, Erik-Jan
Albert en Lianne, Sander

Halsteren: Lony de Jong-Consten
Sjef de Jong
Rosel

Goes: Lia Deleij-Consten
Ger Deleij
Lonneke, Anneliek
Familie Consten
Familie Kooy

6419 XX Heerlen, 15 mei 1989
De Thun 198
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden donderdag 18 mei 1989 om
12.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Weiten-Heerlen, waar-
na aansluitend crematie in het crematorium te Imstenrade, Heerlen.
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Wij geven uw woning binnen een I
dag een nieuw aanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 K»_ru

Bunde 043-647833 JÊ

111111111111111111111111111111111111111111111111111l

500 bruidsjaponnen
en 200 kostuums
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Genegeerd
Jos Offermans, zelf voorzitter

van Sport en Spel, afdeling
zwemmen, heeft het allemaal
keurig op papier bijgehouden.
Uit zijn gegevens kan als voor-
naamste conclusie getrokken
worden dat het meedenken van
de verenigingen over de zwem-
badbehoefte binnen de gemeen-
telijke plannen volledig gene-
geerd is. „Terwijl onze ledentoch
het meeste gebruik maken van
de baden. Hieronder zitten ook
de Regio Gehandicapten Spor-
ters (RGS) en de Stichting voor
Gehandicapten in de Mijnstreek
(SVG) met hun eigen behoeften.
Waarom niets gedaan met het
meedenkwerk over diepte van
de baden, de afmetingen voor
wedstrijdsport, de hellingshoe-
ken en een aanpassing van
kleedcabines?" Verder verwacht

Offermans ledenverlies doordat
de bereikbaarheid van het nieu-
we bad te slecht wordt voor de
jongeren.

Terveurdt
Het openhouden van het binnen-
bad van Terveurdt ziet hij, na re-
novatie, dan ook als een must.
„Geld dat nooit is besteed aan
goed onderhoud kan nu mooi ge-
bruikt worden om het bad op te
knappen. Bovendien zijn de ver-
enigingen best bereid, eventueel
met behulp van particulier initia-
tief, mee te helpen Terveurdt op
de been te houden. We bouwen
op deze manier toch alléén maar
af. Het beetje vertier wat mensen
nog hebben via de verenigingen
wordt hen stukje bij beetje afge-
nomen."
Vandaag beslist de gemeente-
raad van Heerlen in een speciale
vergadering die om 18.00 uur be-
gint over de voortgang van de
voorbereidingen om te komen
tot een zwemparadijs. De ge-
meenteraad ziet zon zwempara-
dijs wel zitten, maar de daaraan
gekoppelde consequenties (slui-
tingvan Terveurdten Sportfond-
senbad met alle financiële conse-
quenties van dien) en de plaats
waar het 'paradijs' moet verrij-
zen zijn nog volop in d ascussie. " Zwembad Terveurdt in betere tijden, namelijk in 1971 toen het net en paar jaaropen was en

nog duizenden bezoekers trok. Archieffoto: LIMBURGS DAGBLAD.

Geslaagd schutters/eest in Bleijerheide

Penning van koningin
voor St. Sebastianus

{gR
an °nze correspondent

Ij St*o*uDE — Kruisboogschutte-
leid ',; ebastianus heeft ter gelegen-
ifeftenari het 125-Jarig bestaan de
ïeltreg lng van koningin BeatrixWr!in' Burgemeester Mans van
i^gistP e overhandigde de penning
6 sch fen- Het jubileumfeest van
.lcje ter« werd afgelopen week-

'ierd 'n groots ge-

u fraPPen van de Padua-kerk
tiet onn erecomité van de schutterij
"lans -p andere burgemeester Jan
&ns |.lweedeKamerlid Thijs Wölt-

litig) V^chermheer van de vereni-
Nier oorzitter Bert van de
et (jp^n de bekende dr. Schroeff,

- af van de 24 deelnemende
chutt IJen aan het internationale
'^atsv dat zondagmiddag

’ van dekruisboogschutters in actie tijdens het schutters-
es* van St. Sebastianus. Foto: christahalbesma.

Stil
'e zi£kandant Hans Otermans voel-zondag enigszins in de steek

gelaten dooreen Duits en een Kerk-
raads muziekgezelschap (het Schal-
meienkorps). Beide korpsen waren
niet komen opdagen voor de op-
tocht van de schutterijen, waardoor
die optocht wat stil was. Bij de Pa-
duakerk was daar echter geen spra-
ke van want daar zorgde harmonie
St. Aemiliaan voor-een feestelijke
sfeer.
De beste schutter van het feest
bleek overigens na de schietwed-
strijden J. Beks uit Kohlberg bij
Herzogenrath te zijn. Hij veroverde
een speciaal door koningin Beatrix
ter beschikking gestelde medaille.
Bij het kruisboogschieten won H.
Botmer uit Kaalheide. St. Henricus
van Bocholtz kreeg de eerste prijs
van de optocht en het mooiste ko-
ningspaas was van Prins Hendrik
Nulland. St. Michaël Chevremont
kreeg de bekervan het défilé. Bij de
jeugdwedstrijden ging deprijs naar
S. Eusen uit Haanrade. Bij het flo-
bertschieten won Wilhelmina van
Bleyerheide.

Zes jongens
vernielen

lantaarnpalen
KERKRADE — Zes jongens die op
de St. Hubertuslaan in Kerkrade
een aantal lantaarnpalen kapot
maakten, zijn door de politie van
Kerkrade opgepakt. Dat gebeurde
in denachtvan zondag op maandag.
Ze trapten zo hard tegen de lan-
taarnpalen dat het licht uitging. Aan
één lantaarnpaal rukten ze zolang
dat de lichtmast brak. Het zestal
heeft de nacht op het politiebureau
doorgebracht en werd in de loop
van maandagochtend weer vrijgela-
ten.

Ondernemers vinden gehoor bij gemeentebestuur

Oude weg Sittard-
Heerlen blijft 'open'

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - Zowel bij
de provincie alsook bij de ge-
meente Schinnen vinden de
ondernemers aan de door-
gaande . weg Sittard-Heerlen,
gehoor voor wat betreft hun
problemen met de aanleg van
de nieuwe weg SW-21 van
Doenrade via Merkelbeek en
Brunssum naar Heerlen. De
ondernemers vrezen dat ze
van alle verkeer verstoken zul-
len blijven als de nieuwe weg
gereed zal zijn. Omzetdaling
kan dan alleen maar het ge-
volg zijn en daar houden de
ongeveer 125 ondernemers in
de plaatsen Oirsbeek, Amster-
nade en Hoensbroek niet van.

Toen de gemeente Schinnen via of-
ficiële publicaties plannen bekend
maakte voor de aanleg van de SW-
-21, kwamen de ondernemers in ac-
tie. Eerst die van Oirsbeek en Am-
stenrade, nadien ook de winkeliers-
vereniging van de Akerstraat-Noord
in Hoensbroek, die in feite aan de-
zelfde weg hun winkel hebben en
dus in hetzelfde schuitje zitten.

Theo Boosten van deze winkeliers-
vereniging. „Wij zijnbang, dat als de
de nieuwe weg wordt aangelegd, de
ouderoute van Sittard naar Heerlen
verkeersonvriendelijk wordt ge-
maakt. Dat er bloembakken half op
de weg worden gezet, dat alle bor-
den het verkeer via de normale rou-
te zal sturen en dater voor onze deu-
ren geen auto meer zal langskomen.
Dit bange vermoeden hebben wij
kenbaar gemaakt aan zowel het ge-
meentebestuur van Schinnen, als-
ook in een vorige week gehouden
gesprek, aan deputé Lodewijks. De
deputé heetons toegezegd dathij de
kwestie zal bestuderen en dat op
korte termijn een volgend onder-
houd zal plaatsvinden."
Inmiddels hebben de ondernemers
van de gemeente Schinnen de toe-
zegging gekregen dat deouderoute
niet verkeersonvriendelijk zal wor-
den gemaakt. Plannen om bloem-
bakken te plaatsen etc. zijn er niet.
Het is ook de bedoeling dat er een
bewegwijzeringkomt naar Amsten-
rade en Oirsbeek vanaf de nieuwe
SW-21.

„We moeten voorkomen dat we hier
hetzelfde effect krijgen als op de
Bok en aan de Ganzeweide in Heer-
len. De ondernemers daar hebben
ook probemen omdat ze niet meer
aan de doorgaande weg liggen."De
winkeliersvereniging Akerstraat-
Noord hoopt van harte dat de ge-
meente Heerlen de plannen van
Schinnen voor het openhouden van
de ouderoute als de SW-21 eenmaal
aangelegd is, zal overnemen zodat
ook de Akerstraat-Noord niet van
verkeer verstoken zal worden.

Math Raeven schutterskoning

Keizertitel
niet verleend

Van onze correspondent
SCHIMMERT - Waar men in
Schimmert toch wel een beetje
op had gehoopt, is niet gebeurd.
Schutterij St. Sebastiaan heeft
geen schutterskeizer gekregen,
aangezien Jan Duyckers dit jaar
de vogel niet heeft afgeschoten.
Math Raeven deed dat gistermid-
dag wel. Er waren 168 schoten
voor nodig van de 35 schutters
die meedongen naar de prijs.

Het koningsvogelschieten van

de Schimmertse schutterij was
dit jaarextra spannend. Zou het
Jan Duyckers ook dit jaar luk-
ken, voor de derde achtereenvol-
gende keer, de vogel af te schie-
ten? Dan zou hij schutterskeizer
worden. Voor het eerst in de ge-
schiedenis van St. Sebastiaan
zou er dan een keizer zyn,

Maar het mocht niet zo zijn. Niet
JanDuyckers, maar Math Raven
schoot de vogel af en Schimmert
viert nu de nieuwe koning. Ook
de burgers mochten schieten en

de titel burgerkoning ging naar
Frans Dullms. Negentien men-
sen deden aan die wedstrijd mee
en er werden 136 schoten gelost.
Bij aanvang van het schutters-
feest lostte niet alleenpastoor G.
Op 't Veld een schot, maar ook
burgemeester mevrouw Ellie
Coenen van de gemeente Nuth
waar Schimmert bij hoort.

" Pastoor G. Op 't Veld van Schimmert hangt Math Raeven het koningszilver om. Naastdenieuwe koning zijn echtgenotePaula. Foto: dries linssen.

Voorstellen
Naar goed gebruikt werd de
nieuwekoning na het schutters-
feest voorgesteld aan de bevol-
king van Schimmert. Dat ge-
beurt door middel van een op-
tocht door het plaatsje. ledereen
kan dan zien wie de eretitel van
de schutters het komende jaar
mag dragen. Uiteraard worden
onderweg enige gelegenheden
bezocht waar men de keel kan
smeren. De tocht eindigt in het
stamcafé van de schutters en dat
ligt voor St. Sebastiaan in Oen-
sel. Daar werd gisteren tot laat in
de avond feest gevierd.

oostelijke mijnstreek

Verenigingen pleiten voor behoud Terveurdt

Zwemmers boos op
wethouder Zuidgeest
Van onze correspondent

HOENSBROEK - Zeszwemverenigingen in Heer-
en-Noord zijn erg boos op
wethouder Zuidgeest dieaar hun mening te weinigrekening houdt met de

van Heerle-naren en helemaal niet tege-
moet is gekomen aan hun
aspecifieke) wensen bij deouw van een groot, nieuwzwembad in Heerlen. Daar-naast pleiten zij voor het"Penhouden van het bin-nenbad van zwembad Ter-veurdt in Hoensbroek.

Woordvoerder van de 1.500 vere-
nigingsmensen is de Hoensbroe-
kenaar Jos Offermans. Sinds vo-
rig jaar oktober heeft hij zijn be-
zorgdheid over de inspraak van
de verenigingen kenbaar ge-
maakt. En wel via de sub-com-
missie zwembadbehoefte die de
eerste vergadering op 4 oktober
vorig jaarhield. Die bezorgdheid
is niet voor niets geweest. Offer-
mans: „De verenigingen zijn ten
zeerste ontevreden omdat ze niet
gehoord zijn, ondanks toezeggin-
gen van wethouder Zuidgeest. Ik
vind dat dit duidelijk te ver
gaat."

Hardleerse
inbreker

KERKRADE — Tot twee
maal toe heeft de Kerkraadse
politie een 25-jarige Kerkra-
denaar opgepakt omdat hij
bezig was met inbreken. Dat
gebeurde vrijdag in de mor-
genuren voor het eerst nadat
hij uit een woning goederen
had gestolen. De man, C.S.
werd meegenomen naar het
bureau en gisteren weer vrij-
gelaten. Amper een uur nadat
hij op vrije voeten was ge-
steld, kon de politie hem ech-
ter alweer inrekenen omdat
hy opnieuw had geprobeerd
in te breken.

Tijdens stedentoernooi

Kerkrade
tweede in
Duitsland

Van onze correspondent
GIESSEN/KERKRADE - Kerkra-
de is het afgelopen weekeinde twee-
de geworden tijdens het viersteden-
toernooi in het West-Duitse Gies-
sen. De steden Giessen, Winchester.
Versailles en Kerkrade treden jaar-
lijks sportief tegen elkaar in het
strijdperk. Maar Versailles schijnt
er niet meer zo hard aan te trekken.
Nog eenmaal zullen de drie andere
steden proberen Versailles zover te
krijgen dat het op 17 juni volgend
jaar de wedstrijden organiseert.
Lukt dat niet, dan neemt Kerkrade
de organisatie opzich en zal gezocht
worden naar een andere Franse stad
om een stedenband mee aan te kno-
pen.

Gastheer Giessen werd in het drie-
daagse toernooi overtuigend win-
naar met acht punten. Kerkrade en
Winchester werden gedeelde twee-
de met vijf punten, maar de Lim-
burgers waren tweemaal beter ge-
klasseerd. Bij de onderdelen bas-
ketbal en dansen kwamen de Kerk-
radenaren niet op de eerste plaats
terecht. Zaterdgavond wonnen de
klankstadbewoners bij gymnastiek
heren op een geweldige wijze, maar
de dames lieten daarpunten liggen.

Snel ter
plekke

Van onze verslaggever
HEERLEN — Ver hoefden de
agentenvan de Heerlense politie
niet te lopen toen zondagmiddag
een aanrijding plaatsvond voor
de deur van het Heerlense poli-
tiebureau. Op de kruising Wel-
terlaan-Benzeraderweg-Burg.
Gijzelslaan ramde een personen-
wagen een andere auto stevig in
de zykant. Niemand werd ge-
wond, maar de schade was aan-
zienlijk. De politie was snel ter
plekke, maar dat was gezien de
plaats van het ongeval ook niet
verwonderlijk.

" De gedeukte auto staat
nog half op de kruising bij
het politiebureau. Een agent
is inmiddels begonnen met
het opmaken van het proces
verbaal.

Foto: WIM KÜSTERS.
■

(ADVERTENTIE)

(Ms°È§Ê(ffl§
ma t/m vrvan 14.00tot 22.00uur...voor een vertrouwelijk gesprek
-^fn hart tot h3it^~^r^

(ADVERTENTIE)

IN WELKE STAD
KOOPT EEN DAME HAAR

j^fcMS- Mode
»*£*"«' voor defijnste jaren

l/**^^""^ van uw leven.

I \W , -Al ______________________________■klein 1 _ <■'--""'
6ROOT,n
SERVICE # -M
GROOTSTE V WÊ_
C°"ec,le I Brilmode ■ J&Mftt
Richtmg % voor de jeugd E I
E"imastraat %CmeT onze bekendeM I
20 m voorbij^J-Jaars garantie)^ |jj|

mm
foflbrcgs dagblad "1
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"* ’ERVICE RUBRIEK
J VOOR ALLE TYPEN - A

ZWEMBADEN W&\
OOK " opzetbaden

" chemicaliën

" toebehoren

naar HYDRAFLEX/NUTH
KATHAGEN 4, TEL. 045-243131 197910

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 11-
-5-1989, zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN
1. J.G.L. Thissen, Stationsstraat 12, 6114 GC Suste-

ren, h.o.d.n. Jan Thissen.
Rechter-commissaris: mr. J.F.W. Huinen.
Curator: mr. J.J.Th. Paulissen, Wilhelminaplein
35A, 6171 EN Stem, tel. 04490-38333(flnr. 13651).

2. J.P.M. Jongen, e.v. Delbressine, Kolmondstraat
63, 6291 HL Vaals, h.o.d.n. J.T.M. Fashion Group
en Ton Sur Ton, Kerkstraat 60A, Vaals, tevens
h.o.d.n. Boutique 13, Kerkstraat 54, Vaals.
Rechter-commissaris: mr. J.F.W. Huinen.
Curator: mr. R.C.Ch.M. Nadaud, Koperstraat 2A,
6291 AJ Vaals, tel. 04454-3278 (flnr. 13652).

3. Sittardse Textielhandel Beheer 8.V., Hoogbrug-
straat 21, 6221 CN Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. J.W. Swane.
Curator: mr. J.J.M. Aarts, Kapoenstraat 26, 6211
KW Maastricht, tel. 043-216606 (flnr. 13653).

B. OPGEHEVEN
4. J.B. Steege, Hyacinthenlaan 84, Geleen, h.o.d.n.

Aannemersbedrijf J.B. Steege, Everstraat 54A,
Einighausen, gem. Sittard (flnr. 13158).

5. V.O.F. Dames- en Herenkapsalon Gernie, Euro-
palaan 169, Brunssum. Venn. N.A.M, van denBerg
en G.M.J. Silvertand, beiden wonende te Brunssum
aan de Europalaan 169 (flnr. 13388).

6. J.M.H. Kole, Kampstraat 12, Jabeek, gem. Onder-
banken, h.d.o.n. Aannemersbedrijf Kole (flnr.
13432).

BOWLING- & PARTYCENTRUM

HOEVE DE AAR
VOOR EEN GEZELLIG AVONDJE UIT

Gourmet mcl. 1 uur bowlen ’ 29,50 p.p.

Gourmet bestaande uit:

KIPPEFILET. VARKENSFILET, KOGELBIEFSTUK,
3 VERSCHILLENDE SAUZEN. VERSE SALADES.

FRITES, STOKBROOD. UIEN, PAPRIKA,
CHAMPIGNONS

Aantal personen: minimaal 6
(Langer huren van de bowlingbaan is natuurlijk ook mogelijk)

Fondue mcl. 1 uur bowlen ’ 29,50 p.p.
Fondue bestaande uit:

KIPPEFILET, VARKENSFILET, KOGELBIEFSTUK,
3 VERSCHILLENDE SAUZEN, VERSE SALADES,

FRITES, STOKBROOD
Aantal personen: minimaal 6

(Langer huren van de bowlingbaan is natuurlijk ook mogelijk)

Vooraf reserveren s.v.p!

U BENT HARTELIJK WELKOM!

Welterlaan45,6419 CN Heerlen,
A telefoon: 045 - 714432 i.

"Si^ltó rOVinCIB Bureau Bibliotheek
■■iWfti I imU M|l. Postbuss7oo
J[W| L.IIIIUUrLJ 6202MA Maastricht
"^^ tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten
mB2/20-89 maken bekend, dat zij bij besluit van 18 april

1989nr. Br 53988 aan de N.V. DSM onder een
aantal voorschriften vergunningen hebben
verleend ingevolge de Hinderwet, deWet in-
zake de luchtverontreiniging en de Wet ge-
luidhindervoor het uitbreiden/wijzigenvan
deChemische Bedrijven met installatiesvoor
het bereiden, opslaan en verladen van kalk-
ammonsalpeter (NF2) en oplosmeststoffen
gelegen op de lokatie Noord in de gemeente
Geleen. Hetbesluiten alle terzakezijnde stuk-
ken liggen ter inzagevan 16 mei 1989 tot 16
juni1989 en wel:- in hetProvinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
meentehuis van Geleen tijdensdewerkuren
en bovendien's woensdags van 17.00uur tot
20.00 uur. Tot laatstgenoemdedatum kan be-
roep wordeningesteld bij de Afdeling voorde
geschillenvan bestuurvan de Raadvan State
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen,die overeenkomstig artikel
20,21 of 22,tweede lid of28, eerste lid, onder
c van deWet algemene bepalingenmilieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende, dieaantoont, dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest (over-
eenkomstig voornoemdeartikelen) bezwaren
inte brengen.De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toe-
passing van artikel 107van de Wet opdeRaad
van State een verzoek is gedaantotschorsing
van het besluit dan wel tot hettreffenvan een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moet gerichten verzonden worden aan de
Voorzitter van deAfdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State,Kneuter-
dijk22, 2514EN 's-Gravenhage.
Hetverzoek tot schorsing of tot hettreffen van
een voorlopige voorziening moet eveneens
worden gerichtaan de Voorzitter van deAfde-
ling voor de geschillenvan bestuur van de
Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.
Maastricht, 16 mei 1989.

" UUmWÊj VanafTi
f BEIERSE ALPEN 7 dg 799.-fIBRUNNEN senlodg 499.-fILUGANO 7 dg 749.-ffDIANO MARINA 10dg 1079,-f

INICE-MONACO 7 en 10 dg 599,-ffPARIJS 2.3,4 en 7dg 139.-ffLONDEN 4 dg 449,-ff BERLIJN 3 en 4 dg 299,-f
fKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299.-1
IPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.-|
■MERANO-DOLOMIETEN Bdg 799.-f
ITORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-ffZELLAMSEE 8 dg 779.-1

fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095.-1
fWENEN 7 dg 789,-f
fROME FLORENCE 10 dg 989, ffLOURDES 7 dg 699.-1

fARNSBERG-SAUERLAND sdg 499,- f
InORMANDIE-LOIRE sdg 499,- *_=-_■,

JNQORSE FJORDEN Bdg 1289,- /_*ïE2SSM

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

illlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden PL.

84 x 60 x 36 x
5100 — 109,- 165,-
-7500 — 158,- 240,-

-10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd. is voor
duurzame gebruiksgoederen
1' hypotheken va. 6,9%

2e hypotheken
240 x 180 x 120 x

10000 97,- 107,- 132,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl rente Iheo- rente
p.mnd retische mnd

looptijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
16000 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

I Wedden dat ute veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

Wij zijn er absoluutzeker van, dat u bij ons goedkoperuit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar Helst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! NeemI de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat

't de moeite waard is.

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

GUNSTIGE LENINGEN

(
r HUISBEZITTERS; MPERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %

EXTRA LAGE LASTEN ■.11.1.U.1JJ.1.M.1.Wmi KREDIET
16, L.Q 6FI óG nYrUln. Pirsoonlijk*liningtnzond*ro._d>.pandzonder taxatie-kosten I "*f'kbnö#ri,,ch,lJin9 ££- Kl» T~- SS

KREDIET LOOPTUOIN I NETTO IN __. IBEOHAG MAANDEN I HAMEN 72x 54X 42x 5 QOO ■ 100,- 0,89% 67
mST «oP 2isoxyp-|l 3.000,- - 75,- 91,- 11-°°°.- 220>" °'89% 67

10.000,- 72,- 103- 113-1 6.000|- 124,- 143,- 175,- 20.000,- 400,- 0,89% 67
15.000,- 107,- 155,- 170,- II 12.000,- 225,- 280,- 343,- JO.OOO,- 600,- 0,89% 67
25.000,- 179,- 258,- 283,- II 18.000,- 338,- 419,- 514,- 4.0000'" 800«' 0,87% 66
40.000,- 285,- 414,- 453,- || 24.000,- 450,- 559,- 685,- ■_■■■_________________■__________■_■_________________■
75.000,- 535,- 775,- 850,- II 36.000,- 674,- 839,- 1028,- I FINANCIERINGSKANTOOR
Andtrt btdragtn/looptijd«nóók rnogtlijk. A_V 5O.OOO,- 936,- 1165,- 1427,- I [TV/TI
Alhankilijk van da waard» van uw woning MM^^ c.„ ___~ ~„__, IYI I ____ kl b kl

kunn*nd*tari«vtnvariérin. M L T*J£ïm'wl? M \tM ËkM W K L, K
|H^NpVVPVSM| Ischarnerweg 108 Maastrichtr/êUm\\*lm F M*> I*7\*l*mmmm\ tel. 043-636200

B^^^^flfe^MnMMVVßW|AaÉ| I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek
MKÏII_kMM-tf__l___________________________ Tel. 045-225000van 11.00 - 20.00 uur

Sittard Maastricht Geleen Heerlen Kerkrade
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozartstraat 2,
tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045463241

fl£f!k ook schaarplatforms _
IHW »" hoogwerkers I
3&\ tot 23.S mtr. U

iWi lï^nk "Ifriidandl I

la2____!___^_____i *il

VAN LEEUWEN - CITROEN
Van Leeuwen - Citroen is een vooraanstaand en
compleet autobedrijf. Wegens uitbreiding van
werkplaats vragen wij

Ie MONTEURS
Ervaring met de Franse merken, bij voorkeur
Citroen, strekt tot aanbeveling.
Sollicitatie na telefonische afspraak met hr. J.H.D.
van Leeuwen, tel. 045-453355.

Van Leeuwen Citroen,
Strijthagenweg 129, Kerkrade. w*a

Nu wordt reinigen een kinderspel!

" hogeöruhreinigefs warm- en koudwater /fl^^^^lH
" stof- en waterzmgera jË vW^^^^ÊWPÊ^ÊW
" lapqtmrogers jM w

" vtoenwmgngsautomaten Ij^emnJQ H*^^
" se»-servce apparaten l?3^' _*_tT"""'
" toebehorenenremgngsmtddeten V -— r __-_!

_T£ 1111 l "VERKOOP I^4'* JMË_#WllA^ "SERVICE S>L*^mOIICs "reparatie *C3inr § OOK IN UW DIRECTE OMGEVING<Ta. SITTARDV ifwoouED
Reinigingssystemen

Nusterweg 90 6136 KV Sittard (Ind park Noord) - Tel 04490-19980

ll!lll[Jllilllll!l!llill!ll!IH

__[€■ i Pjlkf[wjPJL wTrl

i
Netto In Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60i 54x 42x
5.100 - - 113,- 122- 148,-

-10.100 156- 190- 217,- 235,- 288,-
-15.000 231- 281- 322- 350- 428-
-20.000 309,- 375,- 430- 466,- 571-
-25.000 386- 469- 537,- 583,- 714- I
35.000 539- 656- 751- 816- 999,-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensnsico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijst»!
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en oA
vaak kwijtschelding bij invaliditeit ot WAO (vraag hiervofl
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2een 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 990*1

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd_ (gediplomeerd) kredietintermediair _\

lIIIIIIIIH

VER^fnjfftlNG

'0
Stap over naar Sterpolis _
Autorijden is al duurgenoeg. Zeker nu de Met h^t Sterpolis Bonus Plus Plan bouwt u
premies voor autoverzekeringen gestegen extra reservetreden op waarmee u bij even-
zijn. Het kan u per jaareen leuk bedrag tuele schade toch uw maximale korting kunt
schelen als u kritisch uw verzekering kiest. behouden.

Sterpolis-rijders zijn voordelige rijders. Een Vergelijk de premies nauwkeurig, dan kunt u
Sterpolis autoverzekering is een complete zelf zien of u nu niet teveel betaalt. En als u
verzekering met een WA-dekking tot maxi- overstapt naar Sterpolis dan neemt u de
maal Fl. 5.000.000,- inclusief groene kaart, korting (gebaseerd op het aantal schadevrij
ongevallen inzittenden verzekering en inter- gereden jaren) die u bij een andere maat-
nationale schadeservice. Caravan en schappij heeft opgebouwd gewoon mee.
aanhangwagen zijn WA meeverzekerd.

Vul de bon in en stuurhem (zonder postzegel)
Bovendien kunt u bij Sterpolis hoog klimmen naar Sterpolis, Antwoordnummer 283,
op de bonusmalus ladder. Als u minder dan 6800 WC Arnhem. Of bel onze informatie-
-20.000 kilometer per jaarrijdt kan uw korting afdeling 085 - 572727.
oplopen tot maar liefst 80%. U betaalt dan * WÜ berekenen dan vrijblijvend uw premie.
nog maar 20% van de premie.
Die jaarpremievindt u hieronder. Verstandige rijders zijn Sterpolis-rijders.

■ | «i BON —■■■■■■■"■!Sterpolis iseen regionaal werkende onderlinge verzeke- ja,bereken voor mij de premie dieik bij Sterpolis zou betalen I
ringsmaatschappij zonder winstoogmerk. voor mijn autoverzekering en stuur mij gratis informatie. \ I

Katalogus- W.A. W.A. All-Risks 1 K77TT7— j cc_rr-r_rr~ /A>
waarde beperkt kasko (WA + kasko) inaam Lbbh lvv L U

12.000 128,00 187,40 291,80 fJÈk % STRAAT :14.000 138,00 207,30 329,00 M POSTCODE/PLAATS
16.000 150,60 229,80 369,00 ' mM TELEFOON
18.000 160,60 249,70 406,20 ■ . WE Z' ëËROEP " ~~
20.000 170,60 269,60 443,20 ai ITr.MFRK/TYPF~~
22.000 180,60 289,50 453,40 M W^t CMJ luivicnrv i irc

nAnnn———: —— ———MWZmMWkm ZA. bouwjaar ik rijdper jaar km.
24.000 190,60 309,40 488,20 WAM W__ —— r26.000 200,60 329,30 522,80 A[■ X OORSPRONKELIJKE NIEUWPRIJS
28.000 210,80 349,40 558,00 'K HEB NU EEN KORTING VAN % C37
30.000 I 220,60 | 369,10 l 592-60 Y^Ë \_ DATKOMT OVEREEN MET JAREN SCHADEVRIJ RIJDEN

sterpolis volle zekerheid
Sterpolis Schadeverzekeringen, Roermondsplein 20,Arnhem. 085-57.27.27
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Duitsland 1
tj s

s 2DF-info Verbraucher. Prak-
kn« tips- Vandaag: Wanneer je je
oTers verliest.oS Heute-
Gor Rivalen der Rennbahn:
OSn hrlicnes sPiel- Herh-
lik fT) Reporter. Serie. Afl. 5: Der, l^laufer. Herh.
j,* ML - Mona Lisa. Herh.
t.' 5 Gott und die Welt: Der Satelli-
j n_Jesus. Herh.3?„ Persoverzicht.JJJ13.15 Heute.
sOn ** Teletekst-overzicht.
Sn? Ta9esschau.jl? Sinha Moca - die Tochter des*'avenhalters. Braziliaanse serie
p ar de roman van Maria Dezonneac heco Fernandes. Met: Lucélia

Santos, Rubens de Falco, Marcos
Paulo e.a.

15.30 Jackpot. Spelprogramma.
16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Kinder-

programma met Miesling, Alisa en
Frank Zander.

17.15 Tagesschau
17.25 Das Nest. Serie. Afl. Der Pap-

penheimer.
18.00 Urlaub - nicht nach Katalog.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Simon & Simon. Serie. Afl.: Ihr

Zeuge, Herr Staatsanwalt.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Expeditionen ms Tierreich.

Das Leben der Hummeln. Natuurdo-
cumentaire.

21.00 Panorama. Actualiteiten.
21.43 Pro und Contra Themenwahl.

Kijkers beslissen.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Met:

Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. Afl.: In Ketten. JR
wordt, zonder dat zijn familie dat
weet, veroordeeld tot een lange ge-
vangenisstraf. Cliff komt bij Ewing Oil
werken en Sue Ellen zoekt contact
met Jeremy Wendell.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.23.00 Kulturwelt: Der Sehnerv dart
verletzt werden - aber das Sitzfleisch
nicht! Verslag van meubelontwerpen
'Made in Berlin'.

23.45 Reden wider den Untergang.
Carl Friedrich von Weizsacker spricht
vor der Friedensversammlung der
europaischen Kirchen.

00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

n P°tmesil en Veronika Jenikova in 'Der Boss kermt. ch den Staatsanwalt'. (Duitsland 2 - 22.45 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
vqq 6'" en CAI-abonnees:

zie schema exploitant

f * zwart wit programma
0 = stereo geluidsweergave
I^. a tweetalig bij stereo-app.

51 teletekst ondertiteling

TELEVISIE. 6rland 1: 5 26 29 46 51. 53 en 5

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 Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
HS.qq Schooltelevisie.
htn J^obiele mensen - auto. Herh.h,?. Huizen kijken. Herh.
P7.00 1?:40 Terloops. Herh.

ri e Ripper. Amerikaanse jeugdse-
|7.j»*"": Flipper en de olifant (2).>7.g J"ke Box.
! rj6 .pfnold. Amerikaanse jeugdse-

&ain De oudere man- Met: Conrad
Ua ; Gary Coleman, Todd Bridgesb^Herh.ï_.ie"ws.
""Os o Tak- Animatieserie. Herh.| mar, Pons. Afl.: Plons en de jaar-N.lo^Herh.

den ua9boek van een clown. 13-
-i Sta=e serie verhalen van GuidoIvv6r,s, Afl. 9: De stad zonder meeu-
82S ~ e,: Luc Philips. Herh.
tyg Cartos en Co. Kindermagazine

iW||u 'n Poppen vertellen wat kinderen
[U.4Q n weten. Vandaag: Geld. Herh.
IW, an zonder Vrees. 8-delige te-'B-Sn .SSee van Jef Cassiers. Afl. 4.'"■oS nUke Box-

9rarn u,t2ending door derden. Pro-
Sch_?~a van de Christen-Democrati-

'9.25e Omroep.
en n mededelingen

l9.3n°9ramma-overzicht.ïleuws.
Iyar, Buren. Australische serie met
°'E_ri Be"' Dasha Blahova, Peter
over pn ca- Danny roddelt met MariaGehard. Des voelt zich bedreigd

door Joan's vorige echtgenoot.
20.20 Supersense. 7-delige Engelse

documentaireserie over zintuigelijke
waarnemingen bij dieren. Afl. 3: Op
de reuk.

20.50 50 Prijzen van Jos Ghysen.
Spelprogramma waarin drie duo's
spelen rond 26 letters van het alfabet.
De kandidaten kunnen letters vinden
waarmee ze woorden kunnen vormen
die verwijzen naar een prijzenset.
Presentatie: Jos Ghysen.

21.35 Gezondheid-special. Maande-
lijks gezondheidsmagazine. Hoofd-
thema: Bruinen zonder braden (In het
kader van Europa tegen kanker). Pre-
sentatie: Karla Rodts en Paul Peys-
kens.

22.05 De getijdenzone. Canadese
documentaire over de fauna en flora
aan de kust.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Cannes - special. Nieuws over

het filmfestival van Cannes 1989.
22.55 So what? Fragmenten uit het

festival 'Jazz Middelheim 1987': Zila
(1).

23.30-23.35 Coda. Minue, van A. So-
ber, uitgevoerd door Paule van Parys
en Jan van Mol, klavecimbelduo.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn

Richards, Rowena Wallace e.a. Beryl
heeft meer daneen tegenslag in haar
speurtocht naar Craig's moeder. May
heeft Fiono onaangenaam nieuws te
melden.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Argus. Praatprogramma waarin

Jan van Rompaye de media doorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.10 Uitzending door derden: Pro-
gramma van de Liberale TV- en Ra-
dio-Omroep.

21.55-22.25 Thuiszorg. 5-delige serie
die de verschillende mogelijkheden
voor de thuisverzorging van bejaar-
den, gehandicapten en zieken be-
licht. Afl- 1: Een nieuwe kijk 0p...
M.m.v. Kathy Lindekens.

Nederland 2
TROS
07.25-09.00 Goodmorning America.

Ontbijttelevisie. Presentatie: Joan
Lunden, Charles Gibson en Spencer
Christian.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 Haar twaalf mannen. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1954 van Robert
Z. Leonard naar een verhaal, van
Louise Baker. Met: Greer Garson,
Robert Ryan, Barry Sullivan e.a. Jan
Stewart, de enige vrouwelijke leraar
aan een jongenskostschool, wordt
het leven zo zuur gemaakt dat zij be-
sluit de school te verlaten. Dan breekt
de laatste schooldag aan...

17.32 Dieren in het wild. Natuurfilm-
serie. Vandaag: De jakhals.

18.00 "" De beste uit Popformule.
Muziekprogramma gepresenteerd
door Martijn Krabbé en Mariska van
Kolck.

18.30 Autovraagbaak. 8-delige cur-
sus. Afl. 8: Autokeuringen. Presenta-
tie: Marlot Bloemhard, Wim van Dijk,
Pim Vos en Daan van de Wall Bake.

18.55 Kieskeurig. Consumentenru-
briek gepresenteerd door Wim Bos-
boom en Mireille Bekooij.

19.25 Alf. Amerikaanse serie. Afl.:
Stomme film. Parodie op de oude,
stomme film, waarin Alf het typetje
van 'schooiertje' speelt.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Onze ouwe. Duitse politieserie.

Afl.: Bedrijfsongeval. De firma Bell-
mann is belast met het laden van va-
ten gif. Om het gedoe rond een mel-
ding aan de nodige instanties te ont-
duiken, besluit de procuratiehouder
Haffner het gif zelf uit de weg te rui-
men.

21.40 Aktua geld. Maandelijks geld-
magazine met o.a. de trekking van de

staatsloterij. Presentatie: Wim Bos-
boom.

22.20 (TT) De Fabriek. Serie. Afl. 7:
De eerste klap. Dries Rustenburg is
voor onbepaalde tijd met vakantie ge-
gaan en heeft de leiding van de fa-
briek overgedragen aan zijn neef Jan
van Gorkum. Herh.

23.20 Hoe later op de avond... Wim
Bosboom in gesprek met Leo Derk-
sen.

00.11-00.16 Journaal.

" Greer Garson in 'Haar twaalf mannen. (Nederland 2
16.00 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Boekenbuis. Les 2.
10.30-11.00 Geef mij maar een boek.

Les 2.
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 Nergens. Documentaire over

het leven van een Nederlander in de
miljoenenstad Catania op Sicilië.

18.30 De twaalf provincies. Afl. 7:
Utrecht: Centrale ligging.

19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.36 Tweede trekking van de

Staatsloterij.
19.41 Uitzending van de P.v.d.A.
20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. On-

derwerpen: 1. Zeehonden in Ooster-
schelde. 2. De kalverschetser.

21.07 Muziek uit Nederland. Afl. 3.
Raphael Kwartet. Strijkkwartet nr. 2,
T. Keuris.

21.32 Tussen Romantiek en Rede.
Echo's uit het Maagdenhuis. Drie ex-
studenten blikken terug op de bezet-
ting van het Maagdenhuis in 1969.

22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Neues Denken - alte

Geister. 8-delige documentaire serie
over het ontstaan van de New-Age
beweging. Afl. 1: Unruhe im Westen.
Herh.

14.30 Von Weimar nach Bonn: So
fing es an... die Gründerjahre der
Bundesrepublik. 3-delige documen-
taire serie over de opbloei van Duits-
land na 1945. Afl. 3: Adoptivkind des
Westens.

15.35 ZDF - Ihr Programm. Werkermt
sich aus in diesem Haus? Spelprogr-
mamma.

15.45 Heute.
15.50 Monika und das Fohlen mit

dem Sternehen. Tsjechische kinder-
film uit 1985 van Ludvik Raza. Met: K.
Urbancova, Vladka Kozderkova, Pa-
vel Zednicek e.a.

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

17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Forsthaus Falkenau. Duitse
serie. Met: Christian Wolff, Katharina
Köhntopp, Nicole Schmid e.a. Afl.:
Fernweh (1).

18.20 Forsthaus Falkenau. Duitse
serie. Afl.: Fernweh (2).

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Probefahrt ms Glück. Tsjechi-

sche tv-film uit 1983 van Hynek Bo-
can. Met: Libuse Safrankova, Josef
Abraham, Blanka Holisova e.a. Door
een toeval komt Thomas, een jonge,
conservatieve man, in contact met
Petra, een jonge vrouw die zonder
conventies leeft. Thomas gelooft niet
in een verbintenis, maar stelt Petra
toch voor om een huwelijksreis te on-
dernemen.

20.55 "" Faszination Musik: Prager
Frühling'. Reportage van het 44ste In-
ternationale Muziekfestival in Praag,
m.m.v. de Tsjechische Philharmonie,
het Praags Kamerorkest, leden van
het Smetana-theater e.a. Commen-
taar: Wilhelm G. Bohnes.

21.45 Heute-journal.
22.15 Aspekte extra: 'Allzu laute Ein-

samkeit'. Portret van de auteur Bohu-
mil Hrabal.

22.45 00 Der Boss kermt auch den
Staatsanwalt. Tsjechische speelfilm
uit 1987 van Vit Olmer. Met: Jan Pot-
mesil, Roman Skamene, Veronika
Jenikova e.a. De 20-jarige automon-
teur Martin is naar Praag gekomen
om een videorecorder te kopen. Hij
en twee vrienden hebben hun spaar-
geld samengelegd, maar wanneer ze
hun geld op de zwarte markt voor dol-
lars inwisselen, komen ze bedrogen
uit.

00.20-00.25 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (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)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/RTBF 1
14.00-15.00 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met: Les
Tripodes en Plastinots. 18.30 Jamais
deux sans toi, gevarieerd informatief
programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.25 Lotto
en Joker. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.00 Actualités a la une. Herh.
20.05 Mussolini dans l'intimité, serie.
Afl. 5. Met: Georges C. Scott, Lee
Grant, Mary Elisabeth Mastrantonio

e.a. 20.55 Inédits nr.'l: Nouveiies cnro-
niques, oude journaalopnamen. 21.50
Laatste nieuws en weerbericht. 22.25-
-23.55 Cent Francs l'amour. Franse
speelfilm uit 1986 van Jacques Ri-
chard. Met: Richard Bohringer, Pierre-
Loup Rajot, Valérie Steffen e.a.

België/Télé 21
19.00 Tribune économique et sociale.
De C.S.C. 19.30 Journaal, met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.00-23.00 Opéra: Roméo et
Juliette, operavan Gounod. Uitgevoerd
door Koor en Orkest van de Opéra
Royal de Wallonië 0.1.v. Roger Roffel
m.m.v. solisten.

TV5
16.05 Brèves. Cultuur. 16.10 Sylvie
Des Trois ormes. 16.30La cuisine des
Mousquetaires. 16.45 Récréation.
17.30 Des chiffres et des lettres. Spel.
18.00 Le dialoque des Carmélites.
Franse tv-film. 19.30 Papier glacé. Vrij-
etijd. 20.00 Ciel mon Mardi. 21.30 La
chance aux chansons. 22.00 Journal
Télévisé. 22.35 Le boucher. Frans me-
lodrama uit 1969 van Claude Chabrol.
00.30-01.00 L'oeil en coulisses.

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
I', 13.05 Nieuws voor doven eng^hthorenden.

"Jj5 James Herriot. Engelse serie.I: Place of honour. Helen is nog
eeds ziek en het huishouden is een.pos. Ook met het behandelen van

5 en zit het Tristan niet erg mee.
pJ3 Aloha Hawaii. Special rond deeter Stuyvesant WK Surfen op
J..au'-Hawaii met Robby Nash eni"«nn Medeiros.j-JO Journaal.
( j 5 °P verhaal komen in de Wes-
jL^" Jakob gaat sterven. Herh."*9 Rowena en dezeehond. 6-deli-
"■ Engelse serie naar het gelijknami-Jr wek van Rowena Farre. Afl. 1. Als

'6-jarige Rowena wees is gewor-
te n' gaat ze bij haar zonderlinge tan-
(,etw°nen- Ze moet erg wennen aan

'buitenleven, en vooral aan haar|nte...
va i Ducktales. Tekenfilmserie
*> Walt Disney. Afl.: Ontmoeting op

9ftn Alex- Tekenfilmserie.
9iq Journaal.

" " Different World. Amerikaanse
c "iedysserie. Afl.: Risky Business.
eeaire komt naar Hillman College om
! n cursus omgangsvormen te ge-
lOnci e neemt Vanessa en Kara mee.
!om ssen 9001 Dwayne nogal wat
w .*_

\L Cheers. Amerikaanse comedy-
**■ Afl.: Our hourly bread. Om geld

nieuwe klanten binnen te halen
nis'01 er 'n Cheers een loterij georga-
ja ee'd. Frasier heeft moeite een ver-
flerda9scadeau voor zijn Lilith te vin-

fl 6 "" (TT) 100 x Ja, Natuurlijk.
re| !;stelijk programma i.s.m. het We-
S(e

a Natuur Fonds t.g.v. de honderd-
-1 j u'^ending van dit programma.
jZ Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
sj "" Adempauze. Korte impres-

Van het najaarsconcert van het

Leger des Heils in het Concertge-
bouw in Haarlem.

22.30 Journaal.
22.40-23.31 (TT) Rondom tien: In

een andere wereld. Henk Mochel

praat n.a.v. de film Ram Man met
autistische en andere contactge-
stoorde kinderen en hun ouders.

" Holly Aird, hoofdrolspeel-
ster in 'Rowena en de zee-
hond. (Nederland 1 - 17.59
uur)

Duitsland 3 West
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. cursus Duits. Les

32. Herh.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Mathematik, Tri-

gonometrie. Cursus wiskunde. Les 6.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit.
20.45 Plattenküche. Amusementsse-

rie. Afl. 2. Herh.
21.30 West 3 aktuell.

21.45 Plus 3. Economisch magazine. ==
22.15 Landesspiegel: Gezeichnet =Rolf Escher. Filmportret van deze te- ==

kenaar. =
22.45 Vorgestellt: Das aktuelle politi- __==

sche Buch.
23.00 Tod in Deutschland: Mit Mor- =

dernreden. Reportage over het moei- I
zame totstandkomen van gesprekken ==tussen medewerkers van de Rote Ar- =
mee Fraktion en de familie van hun I
slachtoffers. =23.45 Laatste nieuws. Aansl.: Zur 1
Nacht (eindtijd onbekend).

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde. !

Les 6.
16.45 Raumfahrt in Europa: Alle war- I

ten auf den zündenden Funken. Do- i
cumentaire over de Europese ruimte-
vaart. Herh.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 6. Herh.

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Tiere in Spanien. Natuurfilmse-

rie. Vandaag: Operation Fuchs (1).
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Der Kleine wird gross.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Vierlandereck. Informatief pro-

gramma met reportages uit Frankrijk,
België, Luxemburg en West-Duits-
land.

20.15 Skulpturen suchen einen Ort:
Erwin Wortelkamps italienische Rei-
se. Documentaire.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
Neun.

21.15 ■ Der grosse Diktator. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1940 van Char-
les Chaplin. Met; Charles Chaplin,
Paulette Goddard, Jack Oakie e.a.
Charlie, een Joodse kapper, heeft zijn
geheugen verloren. Na zijn vlucht uit
het sanatorium is hij absoluut niet op
de hoogte van de huidige jodenver-
volging. Hij vertoont een grote gelijke-
nis met de dictator Hynkel en wordt
dientengevolge ook voor Hynkel aan-
gezien. In plaats van Hynkels oorlog-
soproep, doet Charlie een oproep
voor vrede in alle delen van de we-
reld.

23.15 Die Kreuzzüge. 13-delige docu-
mentaire serie. Afl. 4: ...und führten
dasKreuz in dieSchlacht. Die christli-
che Landnahme.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der kleine
Reporter. 09.35 Pixi im Wolkenkuc-
kucksheim. Afl.: Das Feuerzeug. Deel
2. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General
Hospital. Afl.: Ein Mord zuviel. 10.50
Teletip Haushalt. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 lm Feuer der Gefühle. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1986 van Karen
Athur met Cheryl Ladd, Lee Horsley,
Christopher Plummer e.a. Deel 1. Aan-
sl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Ihr Horoskop. Aansl.: Programma-
overzicht. 14.05Kimba, der weisse Lo-
we. Afl.: Arger mit dem Gastgewerbe.
14.30 ■ Lassie. Afl.: Der Lockvogel.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Ein Lebenszeichen
von Laura. 15.50 Teletip Natur. 16.00
■ Pat und Patachon. Afl.: Der un-
freundliche Nachbar/Eine Portion Prü-
gel. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Kung Fu. Afl.: Caine in der Todesfalle.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Space - der Mensch
greift nach den Sternen. Amerikaanse
miniserie. Afl. 6. 18.45 SAT 1 Bliek
19.00 Glücksrad. 19.30 Cannon. Afl.:
Diebstahl mit Computer. 20.25 SAT.I
Wetter. 20.30 Special Squad. Afl.: Der
Goldene Weg. 21.25 SAT.I Bliek.
21.25 SAT.I Bliek. 21.30 Silver Dream
Racer. Engelse actiefilm uit 1980 van
David Wiekers met David Essex, Beau
Bridges, Christina Raines e.a. 23.25
SAT.I Bliek. 23.35 Gorgo. Engelse fan-
tasiefilm uit 1959 van Eugene Lourie
met Bill Travers, William Sylvester, Vin-
cent Winter e.a. 00.50-01.00 Program-
ma-overzicht.

SSVC
12.30 For Schools. Science starts

here!
12.45 For Schools. Zig Zag. Afl.:

Greek pottery.

13.05 Children's SSVC. Afl.: The
Moomins.

13.15 Playbus. The Playgroup Stop.
13.35 Sportsmasters. Sportquiz.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Madhur Jaffrey's far Eastern

Cookery. Afl.: Philippines.
15.40 Children's SSVC. Afl.: Thomas
the Tank Engine and Friends.

15.55 Caterpillar Trail. Gepresen-
teerd door Stuart Bradley en Nick Da-
vies.

16.10 Scooby Doo. Tekenfilmserie.
16.30 Mr. Majeika. Afl.: Here Comes

the Bride.
17.00 Blue Peter. Serie.
17.25 Home and Away. Serie.
17.50 The Waltons. Afl.: The Sermon.
18.40 News and Weather.
18.55 Busmans Holiday. Spelpro-

gramma.
19.20 Singles. Afl.: Family Likeness.
19.45 Brookside. Serie.
20.35 Wildlife on one. Serie. Afl.:

Rockies and Rollers.
21.05 Behaving Badly. Dramaserie.

Afl.: Seize the Day.
22.00 News and Weather.
22.35 Film '89. Filmrubriek, gepresen-

teerd door Barry Norman.
23.00-23.55 Fuhrer. Seduction of a

Nation. Documentaire over Hitler's
pogingen een geciviliseerd Duitsland
op te richten.

Radio 1 radio
(Elk heel uur nws.) 7.04 Echo-Ma-
gazine 7.15 Het levende woord.
7.30 Nieuws 7 33 Echo-magazine
8.45 Kruispunt 9.06 Met de KRO,
met Arme 10.06 MV-Magazme
11.06 Echo-Magazine. 12 06
KRO's Schone Kunsten. 12.55Me-
ded I.b.v. land- en tuinb 13.09
Echo-magazine. 14.06 Veronica
Nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20.03 BORAT,
gespeld 8.0.R.A. accent aigu T.
21.03 De radiovereniging; 22.03
De Vlaamse connectie. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Nagapen
2.02 Muziek in de nacht. 5.02-7.00
VARA's Ochtendhumeur.

Radio 2
(Elk heeluur nws.) 7.04 AVRO's ra-
diojournaal. 9.04 De muzikale fruit-

i mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
i zou wel eens willen weten. 12.04

Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
I sein 13.30 Als mensen verande-
i ren. 13.54EO-Metterdaad hulpver-
i lening. 1404 De plantage: Soort-
■ genoten; 14.48 De jazz van Pete

Felleman; 15.04 Het spoor en
i Cheeriol; 15.50 Margreet Dolman;
j 16.04 Ischa; 16.53 Vrije geluiden.

17.04 De Plantage, met om 17.04
i Plantage magazine; 18.30 Menin-
i gen; 19.03 Plantage magazine.
j 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
" (Elk heel uur nws.) 6.00 VARA's_ Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 Hol-= land wordt wakker! 9.04 Rigter.
! 11.04 Angelique. 12.04 VARA's
5 Steen & Been Show. 14.04 Twee
= meter de lucht in 16.04 De verruk-
| kelijke vijftien. 18.04 Driespoor.

19.03 Dubbellisjes. 20.03 Pop-
krant. 21.03 VARA's Vuurwerk
22 03 VARA's poppodium. 23.03-
-0.00 Tracks.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met zanger-acteur-auteur Frits
Lambrechts. (8.00 Nws). 9.00
Continu klassiek 1100 TROS
Concertzaal: Brabants Orkest met
cello. 12.30 Nieuwe klassieke pla-
ten. 13.00Nws. 13.02De klassieke
top tien. 13 30 Belcantorium: Lie-
deren voor bariton en piano. 16.00
Het Kunstbedrijf 17.00 In kleine
bezetting. A. Saulesco Strijkkwar-
tet; B. Pianomuziek; C Strijkkwar-
tet '86. 1800 Nws. 18.02 Lied van
de week. 18.15 Leger des Heils-
kwartier. 18.30 Muziek in vrije tijd -vocaal. 19.20 Kamermuziek uit de
Barok: Pariser Kwartet. 20.00
Nieuws 2002 NCRV-Klassiek:
Radio Symfonie Orkest met piano.
21 30 Literama. 22.30 Orgelcon-
cert: Jan Jansen, orgel 23.00-0.00
Liszt-Journaal.

Radio 5
6.30-649 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9 00
Nws. 9 02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden 930 Halt Rotterdam.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50Tekst en uitleg 11.00Studio
55. 12.00 Nws. 12.05 De verdie-
ping. 13.00 Nws. 13.10 Nederland
en zijn buren 13.30 Rondom het
Woord 14.00 NCRV-Leerspiegel
met om 14.00 Leerhuis; 14 10 Dag-
vaardig. 14.30 Ouderenwijzer.

15.00 Schone wereld. 16 00 Op de
rand van hetrecht 16.30NOSOm-
budsman. 17.35 Postbus 51 Radio-
magazine 17 55 Meded en Schip-
persbenchten. 18.00 Nws. 18.10
Vers op vijf 18.20 Uitz. van de
PSP 1830 Vertel me wat 18 40
Taal en teken 19.00 Progr. voor
buitenl werknemers. 20.30 You're
welcome. 21.00 Andiamo 2130
Van quantum tot quark. 22.00-
-22.30 De jaren dertig

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief programma.
08.30 Califomia Clan. Amerikaanse

serie. Herh.
09.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
10.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie. Herh.
10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
11.00 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Herh.
11.45 Musikrevue-Extra. Herh.
12.30 Klassik am Mittag, met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-

tor Gadget. Franse tekenfilmserie.
Afl.: Operation Bauernhof.

13.25 Califomia Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 High Mountain Rangers. Ame-
rikaanse serie. Herh.

15.00 Rapido. Jongerenmagazine.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

Economisch magazine.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön Amerikaanse

serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Haschen
Connection. Herh.

18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Herzen aus Stem. Herh.
20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Tip von einem Exper-
ten.

21.05 Crime Story. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Doppeltes Speil.

22 00 RTLaktuell.
22.25 Eine Chance für dieLiebe. Met

Erika B erger.
23.00 Gleich wirst Du singen, Vöge-

lein. Frans/ltaliaans/Spaanse speel-
film uit 1965 van Raoul Andre. Met:
Rod Carter, Mirella Manni, Jany Clair
e.a. Herh.

00.20-00.25 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
11.00 The Sullivans. Familieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Dramaserie.
14.00 Landscape Channel. Sfeer-

beelden met muziek.
15.00 As The World Turns. Drama-

serie.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Komische serie
17.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosport preview.
20.00 Eurosport - What a Week!
21.00 Tennis in Rome.
23.00 Golf in België.
00.00 Motorraces in Italië.
01.00 Rugby league.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Nieuwsprogramma's.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Nino Firetto. Popmuziek.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

' gramma.
18.30 The New Music Show. Popmu-

ziek.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie.
20.00 Super Sports Night: Snooker.
21.20 Soccer Scène. Voetballen.
21.45 World News.
Nederlands gesproken. 22.00 Super

Sports Night. English league foot-
ball.

23.00 NBA Baketball.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Pop(nieuws).
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 Kino. Filmrubriek.
13.30 MTV! Pop(nieuws).
15.00 Yo! Mix. Rap.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5. Def Leppard.
17.30 VJ Maiken Wexo.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV s European Top 20.
21.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Solid Rock.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9 02, 1002 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek 1305, 14.02, 15.02
en 16.02Kort nieuws 17 02 Regio-
naal weerbericht 17 05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18 07 Aankondigingen

BRT 2
6 00 Nws. 6 05 Sjapoo (6.30. 7 00
Nws., 7.30 Nws. en RVA-ber) 800
Nws. 8.12 NV hoop doet leven.
10.00 Nws. 10 03 Broccoli 11 55
Mediatips 12.00 Limburg 1989.
13.00 Nws. 13 10 Muziekboetiek
14 00 De gewapende man 1700
Focus. 17.10 Het Algemeen Be-
lang. 18.00 Nieuws. 18.10 Rock-
ola 20.00 Lukraak. 22 00 Nws
22.05 Je weet het maar nooit
23.30-6.00 Nachtradio. (0.00, 5.00
en 5.30 Nws)

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstuck 7 15Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8.10
Presseschau 830 Besinnliche
Worte. 9.00 Regionalmagazin 9.06
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-
legt 1200 Musik bei Tisch 12.15
Veranstaltungskalender. 12 30
Presseschau. 13.00 Frischauf.
14.05 Schulfunk: Naturund Tech-
nik. Der Maikafer: Die Welt der In-
sekten 1425 Musikzeit heite
15 00 Nachtmittagsstudio 16 05
Spotlight. 17.05 OkJiekiste 18 00
Regionalnachrichten: BRF-Akluell
18.40-20.00 Musikjournal

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 900 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treff nach
elf' 12.00 Is ja 'n Ding 14 00 Viva.
16 00 Entenjagd 1700 Musikduell
17 50 Sportshop. 18 00 Musikduell
19 00 Neunzehn - Vierundzwanzig:
Rampenlicht; 20.00 Open house;
21.00LP-Charts; 22 00-0 00 Musik
Non-Stop.

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12 07
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade 15 00 Café-Konzert
16 05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress
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Files
Voordatechter de ware malloten
in de vorm van zes Fishbones op
de proppen kwamen, na een
overigens diepbedroevende cas-
settepauze, bleken de files voor
de damestoiletten al lang genoeg
om via Driebergen in de publici-
teit gebracht te worden. Het me-
ga-energieke zootje Amerikaans
ongeregeld, onder aanvoering
van oppergek Angelo Moore,
wist wel talloze Pinkpopgangers
via opzwepende muziek naar het
podium te zuigen, zodat achter
op de wei wat plek vrij kwam
voor de lichamelijk uitgetelden
en de geestelijk geklopten, die
tijdens de openingsact al teveel
van zichzelf gegeven of ge-
vraagd hadden.

Zo kwam het, terwijl de Fishbo-
nes werden opgevolgd door de
gitarenclub van The Pixies, die
in vergelijking met hun voor-
gangers statisch-depressief mu-
siceerden, dat we in die achter-
hoede even gingen zitten naast
een jongen, die zeker vier keer
moet hebben geroepen toen het
opperwezen (nee, niet Jan

Smeets) de groot-kaliber neuzen
aan het uitdelen was. „Alles
klar," vroegen we in ons beste
Duits, afgaande op zijn haken-
kruis-tatouage. „Alles Scheisse,"
kregen we retour. Waarop we
rap doorliepen, aangezien we
van het laatsteal notities hadden
gemaakt toen we ons ophielden
bij de toiletten.

Het bleek na dit korte Duitse in-
termezzo niet 'nits' om meer en
meer door te dringen naar het
podium, waar rond de middag-
klok van twee Henk Hofstede en
consorten de nabijgelegen
steenbergen (Dutch mountains)
van de voormalige Wilhelmina-
mijn bezongen. De Pinkpop-
meute telde toen al bijna veertig-
duizend kreeftrode koppen, die
alle in de richting van de eigen-
wijze, maar succesvolle folk-
band van eigen bodem tuurden
en niet achterom, naar die ploe-
terende perslui die moeilijk
vooruit kwamen.

Invasie
Een (lang uitgestelde) pauze
werd dan ook ingelast ter hoogte
van een biertent, waar de toe-
loop der dorstigen het voorko-
men had van een invasie uit de
eerste oorlogshelft van deze
eeuw. De eerder in de ochtend
op het persbordes gesignaleerde
heer Jaminon, sinds kort ver-
bonden aan een grotere brouwe-
rij van ene meneer Freddy, had
overigens ter lering moeten
meekrijgen hoe de jeugd daar
met een verkocht biermerk de
Brand bluste.

Ook TanitaTikaram bleek na en-
kele poëtische noten warm te lo-
pen. Voor de massa, weliswaar.
Want het mooie meiske met de
mannenstem liet haar gitaar
even alleen met zijn snaren om
vanaf het podium in allerust een
kiek te schieten van dePinkpop-
horde. 'Please smile. It's a pictu-
re for my mother,' zei ze. Waar-
mee ze zich het ongenoegen van
nogal wat fotograven op de hals
haalde, dievanaf die goed over-
zichtelijke plek uiteraard platen
voor de Gouden Camera hadden
willen maken, maar zich tevre-
den moesten stellen met twee
halve ontbijttafels, vlak onder
het podium. In de ogen van en-
kele professionele lenskijkers
las je gistermiddag dan ook een
dringende behoefte aan nieuwe
objectieven met een kromming
van meer dan 45 graden. Wel-
licht een gat in de markt.

....En toen kwam Jeffke. In eéh
woord: fabuleus. En zo dachten
de inmiddels door zweet en ver-
spilde drank gemarineerde sar-
dientjes (lees: het publiek dat
ver voorop stond) ook. Jeff Hea-
ley kreeg de boel helemaal aan
de juich. Ter illustratie voeren
we even het aanhoudende maar
verre van oorsponkelijke gegil
van een jongedame op (yeah,
whow, yeah, whow), die in onze
directe omgeving met heel wei-
nig textiel om haar koperbruine

Teksten:
joos philippens
richard willems
laurens schellen
emile hollman

Foto's:
christa halbesma

Luchtfoto:
frans rade

lijfvoor nogal wat algehele aflfi
ding, vrouwelijke afgunst en tj
glas betoverde jopgensogfl
zorgde.

" Massale drukte op de draf- en renbaan in Landgraaf.

" Luchtig genieten van de zon en de muziek.Auto vernield
op camping

LANDGRAAF - Op de avond
voor Pinkpop kreeg een 31-jari-
ge Kerkradenaar het bij de in-
gang van de Pinkpop-camping
aan de stok met een tiental per-
sonen, waarschijnlijk Duitsers.
Hij liep daarbij klappen op en
trok in paniek het portier open
van een auto die net de cam-
ping wilde oprijden.

Hij beschermde daarmee zich-
zelf, maar de tien aanvallers
vierden hun lusten vervolgens
bot op de auto die compleet
vernield werd. Daarop verdwe-
nen ze in de menigte, zonder
dat de politie ze te pakken
kreeg. De Kerkradenaar deed
vervolgens aangifte van mis-
handeling, de verbijsterde
autobestuurder van vernieling
van zijn voertuig.

extra

Pinkpop van achter naar voon
„Van voor tot achter sfeer proeven,"
meende onze baas in de Pinkpop-
ochtend, toen de zon zich al einde-
loos populair stond te maken in een
hemel als een pas gepolijst Delfts-
blauwtje. „En riskeer het niet na een
paar uur terug te komen," riep hij
nog, terwijl hij zelf breedlachend in
de buurt van een altoos kletterende
tap achterover begon te leunen, voor
een benijdenswaardige portie ultra-
violet. En dito drank.

Hij keek ons wellicht autoritair
gniffelend na toen we de eerste
stappen in de richting van de
achterhoede zetten, teneinde
ons van daaruit via het ultieme
midden naar het popfront toe te
werken. Want hij kon zijn huid
schrap gaan zetten voor het
bluesy kippevel dat miss Block
zou voortbrengen, terwijl wij
ons mochten gaan verdiepen in
allerlei barbecuegeuren die op-
stegen vanuit het achterveld.

Razend druk was het nog niet,
ten tijdevan miss GipsyB. En er
ging daar in die achterhoede ook
nog niemand helemaaaaaaal uit
zijn dak, hoewel je bij de pene-
trantie van sommige barbecue-
geuren (of was het beneden-
maatse cannabis) best anders
had mogen verwachten. De
tankwagen, die verdacht veel
leek op de gierkar van Boer
Bintje uitLandgraaf, kon toen in
ieder geval nog ongehinderd
over de sintelbaan zeulen om de
boel nat en stofvrij te houden.
Later zouden veel bezoekers als
uitgedroogde krenten in het
miezemest-straaltje duiken om
af te koelen. Of gewoon om mes-
jogge te doen.

Pinkpop op hoog niveau
De verrassing was onbetwist
Jeff Healey op het twintigste
Pinkpop, dat achteraf gezien
tot een van de sterkste edities
gerekend mag worden. Het
duurde echter tot ver in de na-
middag eer de vlam in de open-
lucht-oven sloeg. Het was de
blinde Canadese zanger/gita-
rist Healey die met zijn opwin-
dende, blues-rock de veertigdui-
zend eindelijk van hun plaats
deed opveren. Ondanks zijn fy-
sieke handicap kwam Healey
regelmatig uit zijn stoel, krab-
de met de gitaarsnaren zijn
rug en kon zijn geluk nauwe-
lijks op.

Klokslag 10.30 uur opende de
Amerikaanse blues-zangeres
Rory Block Pinkpop numero
twintig. Haar met de nodige
spanning tegemoet geziene op-
treden was ondanks haar be-
hoorlijke staat van dienst wat
vlokjes, enkele oplevingen - zo-
als Lovin' Whiskey - daargela-
ten. Hetviel haar duidelijkniet
mee om een amper uitgeslapen
publiek het zand uit de ogen te
wrijven.

Dat lukte de podiumbeesten
van Fishbone wonderwel. Met
een kolkende, hyper-energieke
mix van ska, reggae enfunk be-

stormde zanger, jongleur en
rasperformer Angelo Moore
met zijn al even elastischeman-
schappen letterlijk het podium
en bestookte in een mum van
tijd ook het publiek. De acro-
baat raakte zelfs zo verhit
('Hey you, bastards, you gotta
swing') dat hij het niet kon la-
ten achtereenvolgens zijn don-
kere achterste en zijn dito ge-
slachtsdelen voor het oog van
camera en publiek wijdbeens te
tonen. Zijn trombone mikte hij
na afloop zelfs in de menigte,
terwijl hij kort tevoren daar
zelf ook even in terecht kwam.
Met genadeloos harde, puntige
en af en toe ook subtiele songs
wisten ook de Pixies alias 'The
Boston Beauties' te overtuigen.
In een stijl die in de verte af-
wisselend doet denken aan The
Feelies en The Dead Kennedys.
De meningen op dé drafbaan
over het Pixies-optreden liepen
overigens mijlenver uiteen.
Van het beste in zijn soort tot
weinig meer dan herrie.

Dat laatste maakten The Nits
alles behalve. Maar Henk Hof-stede en consorten konden niet
echt overtuigen. Weliswaar
herkende het publiek de hits die
aanvankelijk in snel tempo ge-

speeld werden; toch riskeerde
de sympathieke Haagse groep
experimentele hoogstandjes die
weliswaar mooi zijn, maar be-
ter gedijen in een kleine zaal.
Een open deur, die helaas wa-
genwijd bleef open staan.

Voor Tanita Tikaram van het
zelfde laken een pak. Met haar
opvallend zware stem verzorg-
de de jongezangeres een kraak-
helder en bij vlagen boeiend op-
treden. Hoe feilloos ook, ze be-
reikte slechts een klein deel van
het publiek. In elk geval wist
Miss Tikaram zich op het festi-
val vrij gemakkelijk staande te
houden, waarmee alle twijfels
vooraf ongegrond bleken. Ove-
rigens gaf de van oorsprong
Duitse een behoorlijk voorschot
op haar binnenkort te verschij-
nen tweede album.

Jeff Healey was eigenlijk de
eerste die nadrukkelijk en in-
tensief contact zocht en kreeg
met het publiek. Dat ligt gezien
zijn blindheid natuurlijk voor
de hand, maar de feed-back
vanuit de groene wei op het vir-
tuoze gitaarspel van de 22-jari-
ge was even hartverwarmend
als verdiend.

Twee songs dieHealey van zijn

Sec the Light-elpee ten gehore
bracht waren van de hand van
John Hiatt, de in ons land als-
maar populairdere singer-
songwriter die pal na hem de
bühne besteeg. Hiatt kwam sa-
men met zijn Goners waarvoor
hij was ingehuurd: met een per-
fecte show speelde hij de nog
niet aanwezige sterren van de
hemel en het razend enthou-
siaste publiek lag van heteerste
tot het laatste akkoord aan zijn
voeten gekluisterd.

Een halfuur later dan gepland
was het de beurt aan het Britse
eigenzinnige buitenbeentje
Mare Almond en zijn begelei-
dingsbandLa Magia. Met zijn
geschoolde, typische stemgeluid
en zijn pathetische songs - in-
clusief een klassieke Jacques
Brel-vertolking - kwam Al-
mond gaandeweg de set steeds
beter uit deverf. Ook in deogen
van het publiek, dat aanvanke-
lijk wel erg koeltjes reageerde.
Jammerwas datde Engelsman
van de organisatie niet mocht
terugkeren voor een verdiende
toegift, vermoedelijk vanwege
de behoorlijk opgelopen achter-
stand op het tijdschema.

Bij het invallenvan de duister-
nis steeg de spanning met de

opkomst van Elvis 'Spike
Costello. Was het niet om TW
Beloved Entertainer zélf te
doen, dan toch om een glimV
van Paul Mc Cartney op te
vangen. Ondanks de meest wH'i
de geruchten tot even voor heH
optreden bleef het podium en~\
kei gevuld met Costello en zijl1*akoestische (en voor even del
electrische) gitaar. Door zij11 1!
Attractions thuis te laten, kooSl
Costello dus voor de moeilijkste I
weg. En het moet gezegd, ookl
zonder vertrouwde begeleiding I
en met een selectie van nieu^l
en ouder werk wist de angfUl
young man van weleer te\
boeien. Als festival-topact Hj^,\
het effect van Costello mét bond I
echter toch beduidend groter<l
iets dat hij zelf overigens tiell l
jaar geleden in Geleen beweze^l
heeft.
Als 'Top of the Bill' mocht W'
Amerikaanse R.E.M, tegen hal) I
elfhet twintigste Pinkpop naür\
het verleden spelen. De groep 1
kon haar vooruit gesnelde live'
reputatie met name in de bo''|
ladsv;aar maken. De meer he&A
vy nummers hadden te behoof'i
lijk te lijden onder een onevei1'!
wichtige soundmix, waardoo^l
de vokalen van Michaël Stipei
ten onder gingen in het instrV']
mentale geweld van de ritme']
sectie. Het massaal meegezoK]
gen lts the End of the WorW
zorgde echter onbetwist voo'y
een van de vele hoogtepunt^ ;'
van een lange hete Pinkpop-

Borstkas
Het gedrang en het geduw vla
voor de Pinkpopplanken wC
er tijdens de acts van John Hi*
(bescheiden en goudeerlijke m"
ziek) en Mare Almond (theatrai
en romantisch geluid) niet mil
der om, hoewel hun muziek laij
niet zo aanstekelijk werkte a
die van Jeffke. „Je hoeft ge*
adem te halen. Laat je borstlfl
maar op de sound van de bj
meedreunen. Dan schiet 'lucht vanzelf naar binnen <j
naar buiten," schreeuwde e«!
halfgare in onze oren, wijzelf
naar de speakers die een gelui'
als een oordeel voortrolden. E^geluk dat Almond aan zijn la3'
ste nummer bezig was, toen
ons dat krankzinnig advies in'
ons gemakzuchtig opportun'5
me ter harte begonnen te nemC
Toen zwaarhijgend (wij rund'
ren) de terugweg aanvaard we*1
en de duisternisals een schoU*j
burggordijn in het gatvan Lai^
graaf was gevallen, begon de o"
echte, maar op zijn manier na"
welijks te overtreffen Elvis - v*j
showgeboorte Costello - P*
goed op toeren te komen. T"
beloved entertainer, om ma*
een uitgemolken cliché te hanf
ren, werd weliswaar als topp*
aangetrokken maar wist kenl>|
lijk niet dat hij tegen een blind
Canadees moest opboksen, dj
in tegenstelling totCostello ge^
gitaar speelt, maar hem op zv
schoot laat zingen.

Ook de formatie REM, waarvoj
poprecensenten nog een stigifl
of een predikaat moeten verzfl
nen, viel (gezien de grote wofl
den in deverhalen vooraf) tegej
Bovendien eiste het luister?
naar schreeuwende mensen, d
wiens losliggende ledematen
meer dan regelmatig verpoöj
den tijdens de weg terug, aV
aandacht op. Onze chef ble*
trouwens spoorloos. Morgen *
hij wel met de naweeën van e*
zonnesteek of een gruwelijkeW
ter komen aangejankt. Maar d»
kan hij ook dePinkpot op.

■uiHiinnmiËr _^fIMO

(ADVERTENTIE)

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...

______■_*_.-

HPM| _W/ ZÊam B_^jß

WstibüC,,y '-KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECIAALZAAK

/^■^^ I lot^\oo/__!_K^\ Honigmanstraat 37, Heerlen
Ü_H QW I ld IOOt/l I Telefoon 045-716705

__/ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist
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Vogels van allerleiM Wuimage op de Draf- enrenbaan. " Duits van geboorte, Filippijnse ouders, de in London woonachtige Tanita Tikaram gis-
teren in Landgraaf.

" It's a long long way
naar het podium.

" Heel wat grammen
"■°-sj veranderden van
ei9enaar.

*Dé verrassing van
Jeff Healey,

Kreeg uit handen van
Jan Douwe

y^oeske nog een Edison.
yffidat hij 'veelbelovend'ls- Dat is na Pinkpop '89
lüei genoegzaam bekend.

" Mare Almond.

" John Hiatt maakte het
voor de tweede maal hele-
maal waar op Pinkpop.

" ... With a little help
from my friends... Al
kwam ex-Beatle Paul MC
Cartney ondanks de aan-
houdende geruchten zijn
maatje Elvis Costello
geen assistentie verlenen.

extraLimburgs dagblad



Congres
over media

ROERMOND De Stichting
Provinciaal Emancipatiewerk
Limburg (SPEL) organiseert op
dinsdag 6 juni in Oranjerie te
Roermond een congres over
'Vrouwenbeweging, beeldvor-
ming en media. Het congres be-
gint 's morgens om 10.00 uur en
duurt ongeveer tot 15.30 uur.
'De aandacht voor vrouwene-
mancipatie in de media is toege-
nomen', concludeert SPEL,
'maar het kan beter en het mag

meer zijn. En terwijl in de book-
shops derekken te klein zijn om
alle lifestyle vrouwenbladen te
plaatsen, lijden verschillende fe-
ministische bladen een kwijnend
bestaan of heffen zich op.
Over deze en andere zaken wordt
op dinsdag 6 juni gesproken. Op
het programma staan de lezingen
'Tussen plezier en politiek, over
feminisme en media' en 'Globale
veranderingen in de media ten
gevolge van de vrouwenbewe-
ging. Verder is er een discussie
en zijn er werkgroepen.

De kosten bedragen ’lO,- entree
en eventueel eenzelfde bedrag
voor de lunch.
Meer informatie: @ 04750-11623.

Recht op uitkering brengt sollicitatieplicht mee

Vrouwen vanaf 18 jaar
economisch zelfstandig

HEERLEN - Verzorgende
en betaalde arbeid tussen
mannen en vrouwen eerlijk
verdelen. Dat is de gedach-
tengang achter het emanci-
patiebeleid dat het demis-
sionair kabinet Lubbers
voor ogen had toen de '1990-
-maatregel' werd ingesteld.
Kort samengevat houdt de
maatregel in dat alle meisjes
die vanaf 1 januari 1990
achttien jaar worden, eco-
nomisch zelfstandig zijn.
Deze meisjes zullen ook nadat ze
gehuwd zijn een zelfstandig
recht op uitkering verkrijgen.
Maar ook de verplichting, het
zoeken naar werk, die daarbij
hoort. Dus dezelfde rechten en
plichten als jongens. Een van de
belangrijkste wijzigingen van die
maatregel is dan ook de kostwin-
nertoeslag.
Momenteel voorziet de Toesla-
genwet in een toeslag op de uit-
kering van een kostwinner die
door werkloosheid, ziekte of ar-
beidsongeschiktheid zijn inko-
men ziet dalen beneden het voor
een echtpaar vastgestelde mini-
muminkomen. In feite gaat het
hier om een toeslag voor de af-
hankelijke partner, in de meeste
gevallen dus de vrouw.
Vanaf 1990 hebben gehuwd of
ongehuwd samenwonenden
geen recht meer op die toeslag.
Van de partner wordt verwacht
dat zij zelf in haar levensonder-
houd voorziet, ook zij moet zich
vanaf dat moment melden op de
arbeidsmarkt.
De kostwinnertoeslag blijft al-
leen gehandhaafd als er kinderen
onder de 12 jaarverzorgd moeten
worden. Deze uitzondering deed
tijdens de Landelijke Vrouwen-
dag op 8 maart in Heerlen een
van de vrouwen opmerken:
'Vrouwen kunnen toch tot hun
54ste van die kostwinnertoeslag
gebruik maken. Namelijk door
bijvoorbeeld op hun 18 jaar het
eerste kind tekrijgen, met 30 jaar
het tweede en als ze 42 jaar zijn
een derde kind. De sollicitatie-
plicht blijft natuurlijk, maar dan
behoren ze tot de categorie her-
intreedsters'.
Voor de gehuwden en samenwo-
nenden van de 1990-generatie,
zonder jongekinderen, zal de ga-
rantie voor een minimuminko-
men niet meer via die Toeslagen-
wet maar via de bijstand lopen.
Er wordt dan echter wél reke-
ning gehouden met het bezit van
een eigen huis of spaargeld.

Arbeidsplaatsen
De mogelijkheid een zelfstandig
bestaan op te bouwen wordt in
hoge mate bepaald door het wel
of niet hebben van betaalde ar-
beid en het beschikken over een
eigen inkomen. De grootste be-
lemmering voor een volledige
deelname van jonge vrouwen
aan betaalde arbied en daarmee
voor economische zelfstandig-
heid is het tekort aan arbeids-
plaatsen.
Een andere belemmering vormt
de traditionele opvatting over de
man/vrouw verhouding die nog
steeds in onze maatschappij
leeft. En een laatste, belangrijk-
ste nadeel is het grote tekort aan
opvangvoorzieningen voor kin-
deren om werk en gezin te com-
bineren.

Noodzakelijk
Nog steeds stoppen veel vrou-
wen na de komst van hun eerste
kind met werken. Daarna terug-
keren op de arbeidsmarkt lukt
slechts heel moeizaam. De maat-
regel moet voorkomen dat de
zorg voor kinderen stoppen met
werken inhoudt. Voor een even-
wichtige verdeling van betaald
en onbetaald werk is daarom
kinderopvang, de mogelijkheid
van ouderschapsverlof en een
flexibeler en langer zwager-
schapsverlof noodzakelijk. Een
dergelijk arbeids-voorzieningen-
pakket laat nu nog te wensen
over.

Flexibele werktijden, in de zin
dat werknemers hun begin- en
eindtijd variabel kunnen rege-
len, worden al in veel arbeids-or-
ganisaties toegepast.

Met de kinderopvang is het bij de
grote Limburgse bedrijven nog
droevig gesteld. De meeste kin-
deren van werknemers worden
nog steeds op informele manier
opgevangen: door familie en
vrienden of door een privé-oppas
tegen betaling. De behoefte aan
kinderopvang is groot: lang niet
iedereen kan zich een privé-op-
pas veroorloven en alle dagver-
blijven werken met enorme
wachtlijsten.

# '1990'-maatregel noodzaakt wel tot meer kinderopvangvoorzieningen
Archieffoto: DRIES LINSSEN

Praktijk
Het lijkt vanzelfsprekend dat

DELFT - „Zolang er vrou-
wen zijn, zullen er proble-
men blijven." Dat zegt Zoya
Krylowa hoofdredactrice
van het oudste Russische
vrouwenblad Rabotnitsa,
de Arbeidster. Een vrou-
wenblad met een naar Ne-
derlandse begrippen duize-
lingwekkende oplage van
21 miljoen exemplaren.
Krylowa was in Nederland
om een bijdrage te leveren
aan de manifestatie 'Delft
ontmoet de Sovjetunie. Zij
nam vorige week deel aan
het symposium over de eco-
nomische zelfstandigheid
van de vrouw.

De Russische Arbeidster, een
blad met het formaat van de Li-
belle maar even dun als een Viva,
heeft geen Nederlandse zuster.
In tegenstelling tot onze dames-
bladen biedt de Russin haar le-
zerspubliek een uitgebreid scala
aan onderwerpen. Niet alleen ar-
tikelen over de huishoudelijke
taak van de vrouw en tips over de
lichaamsverzorging, ook politie-
ke items worden in het blad aan-
gesneden. 'Wie komen er in het
parlement?' luidt bijvoorbeeld
een artikel in het aprilnummer
van dit jaar. Een van de aanko-
mende leden kennen we nu:
Zoya Krylowa.

'De Arbeidster' is eigenlijkeen in
ons land onvoorstelbare combi-
natievan Libelle en Opzij. De op-
zet van het blad dateert al vanaf
haar ontstaan, 75 jaar geleden.
Krylowa: „Bij oprichting was
men er zich van bewust dat het
leven van een vrouw niet in aller-
lei stukjes is op te delen. In een
vrouwenblad moeten alle aspec-
ten aan de orde komen vond
men. De vrouw thuis, maar ook
de vrouw als goede burger."
Het maandblad is enorm popu-
lair: elke maand ontvangt de re-

met name de grotere Limburgse
bedrijven voor hun werknemers
kinderopvang voorzieningen
treffen. In de praktijk blijkt van
die zelfsprekendheid geen spra-
ke te zijn. Navraag bij enkele gro-
te Limburgse bedrijven en in-
stellingen levert het volgende
beeld op. Volvo Car BV., de zie-
kenhuizen in Sittard en Geleen
en Philips hebben momenteel
(nog) geen kinderdagverblijf tot
hun beschikking. Volvo en de
ziekenhuizen starten nog dit jaar
met een onderzoek naar de be-
hoefte aan zon voorziening. Bij
de DSM-vestigingen in Heerlen

en Geleen worden met ingang
van 1 september twee kinderdag-
verblijven opgericht die plaats
moeten bieden aan elk tien kin-
deren van werknemers. Het gaat
hier om een experiment van
twee jaar.
Bij het ABP en de Rijks Univer-
siteit Limburg heeft men wel de
beschikking over kinderdagver-
blijven al bieden deze onvol-
doende plaats. Beide bedrijven
hebben dan ook een flinke
wachtlijst.

ottie schoon

Alle lagen
Het lezerspubliek van de Ar-
beidster is een niet duidelijk te
omschrijven groep. Het wordt
gelezen door jongen oud, man en
vrouw en in alle lagen van de be-
volking gekocht. Het is in de
loop der tijd eigenlijk meer een
volksblad geworden. Hoewel het
blad alleenin het Russisch wordt
gedrukt, zijn er toch zon 100
abonnementen in het buiten-
land. Ook deze lezers sturen gre-
tig hun brieven.
Uitgeefster van 'De Arbeidster'
is de Russische Vrouwenraad,
verbonden met de partij, waarin
Krylowa ook zitting heeft. Naast
'De Arbeidster' geeft de Vrou-

wenraad nog 19 andere vrouwen-
bladen uit waaronder 'de Boerin'
en 'de Sovjetvrouw'. Deze laatste
wordt in 14 talen gedrukt. De to-
tale oplage van alle 20 vrouwen-
bladen te zamen bedraagt 46 mil-
joen exemplaren.

Vrouwenraden als die waarin
Krylowa werkzaam is, zijn geen
nieuw verschijnsel. „Al sinds de
Revolutie zijn er raden die zich
bezighouden met de problemen
van vrouwen. Wel nieuw zijn de
zaken waarmee vrouwen gecon-
fronteerd worden," aldus de
hoofdredactrice. Dat er nog
steedsproblemen zijn die vragen
om een oplossing, blijkt uit het in
korte tijd spontaan uit de grond
schieten van 240.000 vrouwenra-
den.
In vergelijking met de Neder-
landse vrouw lijkt de positie van
de Russin ideaal. In de Sovjet-
unie heeft 95 percent van de ar-
beidsgeschikte vrouwen een
baan (in ons land slechts eender-
de). Veel werkende vrouwen in
Rusland zijn goed opgeleid; er
zijn veel vrouwen arts of inge-
nieur. In ons land heeft eenderde
van de werkende vrouwen een
laag betaalde baan. De Sovjet-
staat of het bedrijf verzorgt kim
deropvang, terwijl in Nederland

voor alle kinderen jonger danvij'
jaar slechts opvang is voor een
op de honderd. Toch klaagt d«
Russin...

" Zoya Krylowa, hoofdredactrice Russisch vrouwenblad

vrouw

Ontmoetingsdag
visueel

gehandicapten
AMERSFOORT/HEERLEN -
De initiatiefgroep Blinde- en
Slechtziende Vrouwen uit
Utrecht organiseert zaterdag 16
september in Amersfoort een
landelijke dag voor visueel ge-
handicapte vrouwen.
In de eerste plaatskomen de vra-
gen 'Wat betekent het om slecht-
ziend of blind én vrouw te zijn';

,'En wat heeft dit voor gevolgen

voor je plaats in de samenle-
ving?' Verder wordt er een lezing
en forumdiscussie gehouden en
zijner workshops met als thema:
welke studies en beroepen zijn
goed te doen; moeder en partner
zijn; hoe zie je jezelf als visueel
gehandicapte vrouw; hoe kun je
deelnemen aan allerlei maat-
schappelijke activiteiten en de
economische positie van slecht-
ziende en blinde vrouwen. Daar-
naast zal er ruimte zijn voor in-
formele contacten.

Meer informatie tijdens werkda
gen van 9.00 tot 13.00 uur: Slecht
zienden- en Blindenlijn, ® 030
945444.

sprekend

Marie-Paul
„Let maar niet op de rommel, het
hele huis staat op zn kop. Dat
komt omdat alles net behangen
is. En nu zijn we onze kamers op-
nieuw aan het inrichten.

Sinds zeven jaarwoon ik in een
van de socio-woningen in Lim-
bricht. Deze socio-woning maakt
onderdeel uit van de Stichting
Pepijn-Klinieken Echt. Het be-
valt me uitstekend. Samen met
de vier medebewoners Max, Ad,
Peter en Ria deel ik dit huis. En
aan de andere kant wonen nog
zes verstandelijk gehandicapten.

Op het moment verbindt een
deur de 'twee-onder-een-kap-wo-
ning', maar die gaat binnenkort
weg. We zijn dan echt helemaal
zelfstandig. Gaan zelf bood-
schappen doen, koken en rui-
men onze eigen kamer op. Dat
laatste doen we toch al voor een
groot gedeelte. Ik ben erg be-

nieuwd, maar ik denk dat het wel
zal lukken!
's Nachts is er altijd een perso-
neelslid aanwezig in de woning.
Overdag worden we opgehaald
door de bus en gaan we naar de
Pepijn-klinieken. Daar breng ik
mijn dagen door met onder ande-
re het verzorgen van de koffie
voor de medewerkers van het
hoofdgebouw, handenarbeid en
sporten. En ik ben bij het zang-
koor van de stichting.

ledere morgen sta ik om kwart
voor zeven naast mijn bed. Daar
heb ik wel een beetje moeite
mee. Van negen tot vier uur ben
ik dan op Pepijn.

Als een van ons ziek is, is er na-
tuurlijk ook een verpleegkundi-
ge hier in huis aanwezig. In de
toekomst echter verblijft de be-
geleider hiernaast en kunnen we
altijd op hem of haar terugvallen.

Stel je voor dat er brand uit!
breekt! We weten wel dat we daii
zo snel mogelijk naar buiten"
moeten rennen. Maar toch is het
een prettig idee dat er iemand in
de buurt is.

Ik heb vanaf mijn twaalfde jaaf
in een paviljoen op Pepijn ge-
woond. Nu ben ik tweeëndertig
en ik red het wel. Samen hebben
we veel plezier. Er is trouwens h
nog een 'twee-onder-een-kap' s»
cio-woning in Limbricht. Daal
gaan we regelmatig op bezoek et
omgekeerd komen de bewoners
ook naar ons. Het contact met deI
buren levert totaal geen proble-k
men op. Ze zijn wel aardig. Eén
familie bezoekt ons veel en wi)
gaan ook wel eens naar hen.
Waarom ook niet.

Ik vond het fijn toen ik zeven jaaf
geleden hoorde dat ik in een van
de socio-woningen mocht gaan
wonen. Het is altijd afwachten o'
het goed gaat en of je het zelf wel
aankunt. Ik ben ook bij de wan- i
delclub van Limbricht en in I
Munstergeleen bezoek ik één|
keer per week de handenarbeid-
club. Met deze club ben ik pas
nog op vakantie geweest. En ik
heb genoten, dat kan ik jevertel-
len."

" Marie-Paul, in de socio-woning te Limbricht Foto: peterROOZEIi

Cursus Vrouw en Werk
voor migrantenvrouwen

ROERMOND - De cursus
'Vrouw en Werk voor migranten-
vrouwen' met een HBO/MBO-
opleiding, danweimet een gelijk-
waardige werkervaring, wordt
dit jaarvoor het eerst ook in Lim-
burg georganiseerd. Tot nu toe
stond deze cursus slechts in an-
dere landelijke plaatsen op het
programma.

De organisatie is in handen van

Vrouw en Werkwinkel Noord- en
Midden-Limburg, de Limburgse
Immigratie Stichting en de
Stichting Progreso.

Het doel van decursus is migran-
tenvrouwen de nodige informa-
tie, methodieken en feedback te
geven. Daardoor maken zij, al-
dus de organisatie, meer kans bj
een sollicitatie voor een functie
bij een Nederlandse instelling of

bedrijf. Verder kunnen zij zitting
nemen (betaald of onbetaald) in
een tem, bestuur of begeleidings-
commissie van projecten op het
gebied van onderwijs, arbeid,
scholing en hulpverlening.
De cursus, die in Roermond
wordt gehouden, bestaat uit vief
weekeinden en twee dagen zon'
der overnachting. Er wordt een
eigen bijdrage van ’ 25,- ge-
vraagd. Reis- en verblijfkosten
worden door de overheid ver-
goed.

Aanmelden vóór 1 juni bij: de
Vrouw en Werkwinkel, Goltzius-
straat 42, 5911 AW Venlo, ® 077-
-517636.

Zoya Krylowa, hoofdredactrice voor 21 miljoen lezers

'De Arbeidster',
combinatie van
Libelle en Opzij
dactie 100.000 brieven. Het opla-
gecijfer van 21 miljoen is niets
vergeleken met het aantal men-
sen dat het blad leest, namelijk
80 miljoen. Overigens komen in
de schriftelijke reacties van de
lezers de meest uiteenlopende
zaken aan de orde. „De laatste
tijd ontvangen we veel brieven
over de nieuwe politieke ontwik-
kelingen in ons land. Men wil in-
formatie over de nieuwste wet-
ten, maar lezers komen ook met
voorstellen voor verandering,"
aldus Krylowa.

Geen carrière
Sovjetvrouwen hebben wel een
baan, maar carrière maken is ef
niet bij. Tweederdevan de vrou-
wen doet lichamelijk werk, een-
derde hoofdarbeid. De mooist*
baantjes met een goed salaris
zijn evenwel voorbehouden aan
mannen. Vrouwen bevinden zicP
vooral in die sectoren, waar ooK
de laagste lonen heersen. NaaS*
het werk wordt er van veel RuS;
sische vrouwen verwacht dat zi)
het grootste deel van het huis-
houden op zich nemen. Het hu-
welijk betekent voor veel vrou-
wen een verzwaring van het da'
gelijkse bestaan. Een echtschei-
ding waarbij de kinderen meest-
al aan de moeder worden toege"
wezen, tenzij ze niet geschil'
voor het moederschap word'
geacht, is een ramp. Veel echt-
scheidingen worden uitgesteld'
totdat de kinderen groot zijn. Het
vertrek van de man beteken'
voor veel vrouwen een enorm*
eenzaamheid.
Zoya Krylowa heeft alle vertrou-
wen in de nieuwe politiek va"
Gorbatsjov. Op de vraag of zij"
beleid voor de vrouw een teruf?'
keer naar het beleid van Lenin ef
Stalin betekent, roept ze twe^'
maal hartgrondig 'Njet! Njet.-
„Met Gorbatsjov is er een nieu^e
frisse wind gaan waaien in on-j
land. Na de Revolutie kwam d*
toen sterke vrouwenbeweging
snel tot stilstand. Tijdens d*
Tweede Wereldoorlog werde"
vrouwen massaal ingezet in he
arbeidsproces. Men zei toen da
het vrouwenprobleem was opëe'
lost. Natuurlijk was het niet op-
gelost. Zolang er vrouwen zij*l'
zijn er problemen. Tijdens "■
oorlog zei men wel dat de vroU'
wen gelijk zijn aan manneijj
maar echte gelijkheid is er toC°
nooit."
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Doping in
Vredeskoers

OOST-BERLIJN- Ook de Vre-deskoers oftewel Warschau-
Berlijn-Praag is niet meer vrijvan doping. Na de tweede etap-pe van de belangrijkste etappe-
koers voor amateurs is er efe-drine gevonden in de urine vantweevoudig etappewinnaar
Dsjamolidin Abdoetsjaparov
uit de Sovjet Unie. Ook bij de
contra-expertise werd het ver-boden middel, waarschijnlijkingenomen via neusdruppels,
in de staal van derenner gevon-
den. Abdoetsjaparov werd uit
de koers gehaald en voor drie
maanden geschorst.

Onrustig
- Jschien kondigde het eventuele
x'

jnCes zich dit seizoen wel te vroegv Je en lietRoda JCzich te veel mee-: fe„ ,en in de euforie. Feit is in elkl- Jal dat Roda JC de laatste duels
h eil>.onrusu ge en bij vlagen zelfs
£ j. indruk maakte. „De
.( t^ j

om te moeten presteren werd■ fck Broter- Ontbreekt dan net dat
'i !*ew^e Behik, dan ga je meer tegen
! fe vechten. Het is jammer, maar
'. ie verder. We moeten niet

' rJ* zeuren over Europees voetbal,

' adj We verdienen het niet. Dan
''KL en we maar van MVV moeten.
fci- nen", sloeg Michel Haan de spij-F °P de kop.

't ac ~Ge «offe dreun die MVV in De
l.ti Sselt nac* uitgedeeld was overi-s snel verwerkt. Bij het opma-van de sportievebalans werd al-

.vhfZ me*- tevredenheid teruggeke-
,Kr.°P een redelijke competitie (Re-

-11" "We hebbenbewezen prestaties
fcnh nen leven met S°ea en her-su baar voetbal") en een prima

i I °Pacup 11-serie.

Speculaties
%t aastricht werd overigens nog
gi^K gespeculeerd over de opvol-
i>ia| van Boerebach. Jan Reker

er ë^n geheim van gechar-
te z^n van e kwaliteitenvan

licferioorder Marcel Brands, maar
'J^^oralsnog in het midden wieawerkelijk de vacature straks
td Vast staat wel dat het
V act van René Trost wordt

en dat Groenendijk
heuraan een verbeterde aanbieding

r? n ontvangen- Bekend is ook
11 Haag-doelman Stam kans

L^' om eventueel Jan Neder-
Vn p (hij heeft serieuze contacten
VtTv va zÜn zaakwaarnemer) teangen en dat voor René Hof-

' vijf ton moet worden opge-

hoest. Hofman, uitgekeken op
Feyenoord, kan overigens voor een
seizoen bijtekenen by zijn club, zon-
der daarbij financieel consessies te
moeten doen.
MVV hield Roda JC gistermiddag
overigens goed in de houdgreep
door een hechte verdedigingsgordel
rond het doel van de uitmuntend
keepende De Haan te leggen. Roda
was oppermachtig en creëerde zich
legio kansen: inzet Van Loen gepa-
reerd, Broeders op de lat, inzet
Broeders van de lijn gehaald, kop-
bal Groenendijk onschadelijk ge-
maakt, misser Haan en kopbal San-
chez-Torres tenauwemood tot
hoekschop verwerkt.
MVV bediendezich van de snelleen
efficiënte counter en sloeg de eerste
de beste keer al toe via een verre in-
gooi van Quaden, een doorkopbal
van Brandts en een treffer van Fran-
cois. Na een halfuur scoorde Fran-
cois opnieuw,zij het dat de bal de in
buitenspel liggende Vanderbroeck
toucheerde en het doelpunt dus te-
recht werd afgekeurd.
Een vrije trap van Boerebach hielp
Roda JC langs MW. De Kerkrade-
naren namen zich voor om flink te
attaqueren, maar stuitten telkens op
een onverzettelijke MVV-achter-
hoede. Uiteindelijk strooide Rob
Delahaye met een kopbal nog wat
zout op de Kerkraadse wonde door
de iets te ver voor zijn doel staande
Nederburgh te verschalken: 2-1.

" Zie verder pagina 15

MVV- Roda JC 2-1 (1-0) - 16. Francois
1-0, 56. Boerebach 1-1, 80. Delahaye
2-1. Scheidsrechter: Van de Ende.Rode kaarten: Arts en VanLoen. Gele
kaart: Thai. Toeschouwers: 9000.
MVV: De Haan, Quaden (53. De Jong),
Arts, Thai, Brandts, Delahaye, Vin-
cent, Vanderbroeck, Francois (65. Lin-
ders), Driessen, Maas.
Roda JC: Nederburgh, Broeders (76.
Huub smeets), Trost, Frazer, Boere-
bach, Suvrijn, Van de Luer, Groenen-
dijk (37. Haan), Van Loen, Hanssen,
Sanches-Torres.
FC Twente - MVV 0-0 - Scheidsrech-
ter: Bakker. Toeschouwers: 5750.

Ronald Koeman:
'De besten, maar met
minder schoonheid'

door fred sochacki
GRONINGEN - Geheel in de stijl
van het PSV van deze competitie
werd de ploeg gistermiddag tegen
FC Groningen (1-2) kampioen van
Nederland. De vierde titel op rij
werd hortend en stotend in het Oos-
terpark binnengehaald. Geen glans,
geen hoogtepunt. Integendeel, het
heeft er lang naar uitgezien dat
Eindhoven tot volgende week
moest wachten alvorens 'de helden'
op hun stadstoer te kunnen begelei-
den. Wim Kieft knikte uiteindelijk
de verlossende bal achter Gronin-
gen-doelmanTukker. Tien minuten
voor tijd. „Het lijkt wel of ik er pa-
tent op heb", reageerde de fortuin-
lijke doelpuntenmaker. Verleden
jaar tekende hij ook al voor de be-

slissende treffer in de kampioens-
wedstrijd.

„Maar toen verliep het allemaal wat
makkelijker", reageerde Ronald
Koeman. „Dit seizoen waren wij
weliswaar de besten, maar met veel
minder schoonheid. We zijn veel
moeilijker kampioen geworden en
hadden zelfs de hulp van Ajax no-
dig. Toch heb ik veel bevrediging
van dezetitel. Niet alleen omdat het
mijn laatste met PSV is, maar vooral
omdat, ondanks alle problemen van
de voorbije maanden, de groep 'n
eenheid is gebleven. Dat heeft ons
uiteindelijk het kampioenschap op-
geleverd".

PSV verbetert
record Ajax

GRONINGEN/DEN BOSCH -PSV heeft Ajax een record af-
handig gemaakt. De Eindhove-
naren legden dankzij een 2-1
triomf bij FC Groningen voo^de vierde maal op rij beslag op
de landstitel. Ajax, dat de afge-
lopen vier seizoenen achter
PSV steeds als tweede finishte,
eindigde ooit, in 1966, 1967 en
1968, zonder onderbreking
driemaal als eerste. PSV verza-
melde tot nu toe elf landstitels,
Ajax kwam tot tweeëntwintig
stuks.

MVV neemt Kerkradenaren in houdgreep

Het noodlot van Roda JC
door frans dreissen

- De poort naar Europa blijft voor Roda JC op
\ Het was dekille constatering na een hectisch voetbalmid-. Sic in Maastricht. Uitgerekend MWwerkte de Kerkradena-

■?» middels een 2-1-overwinning uit de slipstream van detecupjagers FC Twente en Feyenoord en verzekerde zich
"^■fiiee definitief van verlenging van het eredivisie-abonne-
'jht. Roda JC maakt slechts in theorie nog een kansje. Doch

de wonderlijkste optimisten voorspellen nog een ruime8e op Feyenoord (zondag in Kerkrade) en gokken daarbij te-Hs op een forse verliesbeurt van FC Twente tegen Volen-*&" „Het is over en sluiten. We hebben een goede wedstrijd
maar ontbeerden scherpte voor de goal en puur ge-

*■" Dat is ons noodlot", constateerde het toekomstige PSV-
°-on Michel Boerebach broodnuchter.

' o!_ °edremmeld kijkende manager
t becijferde dat Roda JC het. J?te decennium ongeveervoor de
L^? maal naast Europees voetbal

I i« 60- -.Het zit ons gewoonr isi niee". foeterde Coerver, een il-

" ihe?rmer en een sportieve en fï-, c'ële kater rijker. Trainer Jan, J*er had opnieuw geen verklaring
;u het gemiste examen. „Als wij
hi'naal hadden gescoord, dan had
m n°g geenreden tot klagen ge-
e?' Wij controleerden het spel en
4 aas scoorde MVV uit drie halve
j/jsen twee goals". In een wan-

-5 Pspoging het tij te keren wissel-
j. *>eker een kwartier voor slui-
u|stijd bij een 1-1-stand de goed
6 lende verdediger Broeders voor.lange aanvaller Huub Smeets.

heb gegokt en verloren. Smeets
Q an huis uit een winnaar, maar
£ Roda ditmaal niet over de
,^Pel helpen".

Rademakers
pakt titel

GELEEN - In de strijd om de
Limburgse districtstitel voor
amateurs onderstreepte Robert
Rademakers uit Jabeek zijn
prima vorm. Op het parcours in
Lindenheuvel/Geleen toonde
hij zich de snelste van de ster-
ken, die het in de sprint uit-
vochten. Patrick Strouken
(links) en Willy Zelissen
(rechts) werden naar de ere-
plaatsen. Op de foto van PE-
TER ROOZEN wordt de nieu-
we kampioen geflankeerd door
zijn felste rivalen.

" Zie verder pagina 19

Supporters
ontspoord

Van onze sportredactie
ROOSENDAAL - Een groep van 65
supporters van Vitesse heeft gister-
middag een spoor van vernieling
achtergelaten in diverse treinen. De
fans werden bij aankomst op het
station van Roosendaal aangehou-

den door de politie. De groep had
voor minimaal vijftien duizend gul-
den aan schade veroorzaakt in drie
treinen. De Vitesse-aanhangers wil-
den de wedstrijd van hun club tegen
het Roosendaalse RBC bijwonen,
maar ingrijpen van de politie voor-
kwam dat.
De moeilijkheden begonnen al in
Arnhem, waar de relschoppers de
confrontatie zochten met 60 PSV-
aanhangers die op weg waren naar
Groningen. De Vitesse-supporters
namen vervolgens de trein naar
Utrecht, die eveneens danig onder
handen werd genomen. De trein
naar Rotterdam onderging hetzelf-
de lot. Vervolgens vertrokken de
supporters in de trein naar Roosen-
daal. Deze werd eveneens flink be-
schadigd. De fans vernielden onder
meer stoelen en luidsprekers.

De 60 PSV-aanhangers richtten
eveneens vernielingen aan in de
trein met Groningen als bestem-
ming. De Groninger politie had gis-
teren 120 man extra ingezet voor de
ontmoeting FC Groningen-PSV. In
de stad deden zich slechts enkele in-
cidenten voor.

Succesvolle trainer verlaat Geusselt met pijn in hart

Frans Körver: 'Ik
heb niets te vieren'

door ivo op den camp
MAASTRICHT- Als een speer ver-
liet MVV-trainer Frans Körver na
het laatste fluitsignaal van scheids-
rechter Van deEnde de grasmatvan
De Geusselt. Terwijl zijn spelers na
de 2-1 overwinning tegen Roda JC
een ereronde liepen om het behoud
van het eredivisieschap te vieren,
zocht Körver heel even een rustig
plekje in de catacomben van het sta-
dion. De man, diezijn emoties maar
moeilijk kan verbergen en normali-
ter bij vreugde of verdriet altijd eencentrale positie inneemt, bleef dit
keer kalm en afzijdig.
Natuurlijk was Körver content met
de apotheose van een roerig MW-
seizoen; voorop stond bij hem ech-
ter het aanstaande vertrek uit De
Geusselt. „Ik heb niets te vieren.
Met pijn in het hart verlaat ik de
club waar ik zeventien jaarvoor heb
gewerkt", legde Körver zijn ziel
bloot.

Haast gênant was dereactie van de
MVV-bestuursleden Lieben, Brou-
wers, Klinkers en Cremers, die de
succesvolle trainer in de perskamer
geluk kwamen wensen met het be-
haalde resultaat. Körver bleef be-
leefd, maar het hypocriete gebaar
van de Maastrichtse bestuurderén,
die nog maar enkele maanden gele-
den Körver lieten weten dat hij na

dit seizoen persona non grata in De
Geusselt is, moet de pijn alleen nog
maar erger hebben gemaakt.

„Ik heb mijn doel MVVte behouden
voor de eredivisie bereikt", wilde
Körver slechts kwijt. „Het waren
drie prachtige jaren in Maastricht,
waarin we een bepaalde lijn hebben
uitgezet en daar ook zelden of nooit
van zijn afgeweken. Ook dit laatste
seizoen was prachtig...., als we ten-
minste even dat zwarte plekje van
vorig jaar november vergeten",
keek Körver terug.

De Roermondenaar verwees daar-
mee naar de dag dat hij, onder het
voorwendsel van een knieblessure,
het Maastrichtse stadion spoorslags
verliet, teleurgesteld als hij was in
het beleid van het MVV-bestuur,
dat hem te kennen had gegeven ko-mend seizoen met ëen andere trai-
ner in zee te willen gaan.

Gisteren nam Körver revanche op al
zijn critici. In drie jaar tijd maakte
hij van een net gedrageerd MW
met amper duizend mensen op de
tribunes een volwaardig eredivisie-
team met gemiddeld meer dan vijf-
duizend bezoekers langs de lijn.
Frans Körver: „Ook dat was een van
de doelstellingen. Ik verlaat van-
daag (gisteren, red.) De Geusselt
met volle tribunes. lets wat dit sei-
zoen wel een keer of zes het geval is

geweest. Een teken dus dat MVV
weer tot de verbeelding spreekt by
het Maastrichtse volk. En dat is mis-
schien nog wel de grootste winst
van drie jaarMW", zei Körver, ter-
wijl hij voor de laatste keer de Maas-
trichtse perskamer verliet.

" Frans Körver op de
schouders van zijn
spelers na de 2-1
overwinning tegen Roda
JC. MVV speelt ook
volgend seizoen in de
eredivisie.

Foto: WIDDERSHOVEN

Engeland
Het Engelse voetbal heeft een
uiterst onrustige zaterdag achter de
rug. Nauwelijks een maand na de
ramp in het stadion van Sheffield
hebben hooligans weer danig huis
gehouden. De politie hield na onge-
regeldheden in totaal ruim twee-
honderd voetbalsupporters aan ter-
wijl in een ziekenhuis in Londen
meer dan twintig mensen moesten
worden verzorgd met verwondin-
gen.

De meeste problemen had zaterdag
de politie bij de wedstrijd Crystal
Palace tegen Birmingham City. Het
duel, in de tweede league, ontaard-
de op een gegeven moment in een
grote vechtpartij tussen aanhangers
van Crystal en Birmingham onder-
ling en tussen aanhangers van de
gasten en de politie. Zelfs te paard
slaagde de sterke arm er nauwelijks
in de rust in het stadion en op het
veld terug te brengen.

Gullit mentaal
nog niet fit

MILAAN - De rentree van Ruud
Gullit bij AC Milan in de wedstrijd
tegen Sampdoria is niet doorge-
gaan. Hij besloot zaterdag af te rei-
zen naar Amsterdam om zich onder
behandeling te stellen van de hapto-
noom Ted Troost. Gullit is geeste-
lijk nog geen honderd procent, of-
schoon hij vrijwel is hersteld van de
knieblessure, die hij in de Europa-
cupwedstrijd tegen Real Madrid op-
liep. Hij werd op 21 april in Rome
aan een meniscus geopereerd. De
aanvoerder van het Nederlands elf-
tal stelt alles in het werk op tijd fit té
zijn voor de finale van het Europese
bekertoernooi voor landskampioe-
nen. Daarin speelt AC Milan op 24
mei in Barcelona tegen Steaua Boe-
karest.

" Vervolg op pagina 15

" Zie ook pagina 22,
Het Weekeinde van-

(ADVERTENTIE)

Keukensets van ELIAS
Leuke keukensets in frisse kleuren en dessins.

Keukendoek en theedoek als set Q 95
Normale verkoopprijs ’ 14,95 Voordeelprijs __/ "Losse theedoek A 95
Normale verkoopprijs ’ 6,95 Voordeelprijs "T»

Handige werkdoekjes 95
Normale verkoopprijs ’ 4,95 Voordeelprijs Amtm

PSZPP3_|H_P_^3

daar winkel je voor je plezier !

(ADVERTENTIE) .
jri________________L

S_^_i_____a^i 1

Het bier waar Limburg trots op is.
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eerste divisie
Cambuur-AZ (2.000) 1-3
Excelsior-Emmen (1.000) 2-0
DS'79-De Graafschap ( 600) 3-1
NAC-Wageningen (3.117) 1-1
Go Ahead Eagles-NEC (1.500) 3-1
Eirtdhoven-RBC ( ) 1-3
Vitesse-Heracles (5.500) 6-0
Telstar-SVV ( 750) 2-1
Den Haag-Heerenveen (6.000) 3-1
AZ-Excelsior (3.375) 0-0
Emmen-DS'79 (1.120) 2-0
Helmond Sport-Eindhoven (1.200) 1-1
RBC-Vitesse (1.500) 0-1
Wageningen-Go Ahead Eagles ( 500) 3-2
Heracles-Telstar (1.200) 1-0
De Graafschap-NAC (1.700) 0-1

Vitesse 34 21 8 5 50 56-18
Den Haag 33 20 7 6 47 74-35
Excelsior 34 20 7 7 47 60-33
NEC 34 20 6 8 46 69-38
AZ 34 17 9 8 43 72-41
Heerenveen 34 19 5 10 43 67-44
NAC 34 15 11 8 41 57-45
SVV 33 14 7 12 35 49-50
Go Ahead Eagles 34 13 7 14 33 50-45
De Graafschap 34 13 7 14 33 45-51
Heracles 34 12 9 13 33 46-60
Cambuur 34 13 6 15 32 48-56
Eindhoven 35 11 7 17 29 44-51
DS'79 34 12 4 18 28 54-60
Telstar 34 10 6 18 26 47-64
Helmond Sport 34 5 13 16 23 36-64
RBC 34 7 7 20 21 32-58
Emmen 34 8 2 24 18 34-87
Wageningen 35 6 6 23 18 41-81

NEC. Go Ahead Eagles en Heerenveen pe-
riodekampioen.
Vierde periode
Den Haag 7 5 2 0 12 15- 4
Vitesse 7 5 1 1 11 15- 3
Excelsior 8 5 1 2 11 14- 8
NAC 7 4 2 1 10 14- 8
Heracles 7 5 0 2 10 10-12
Heerenveen 8 4 2 2 10 19-13
AZ 8 4 2 2 10 10-10
Dinsdag, 19.30 uur
SVV-Den Haag
Zaterdag en zondag
NAC-Emmen
Go Ahead Eagles-De Graafschap
NEC-Wageningen
Vitesse-Helmond Sport
Telstar-RBC
Den Haag-Heracles
Cambuur-SW
Excelsior-Heerenveen
DS '79-AZ

scoreverloop
EREDIVISIE
BW Den Bosch - Ajax 0-3 (0-2). 29. Ronald
de Boer 0-1; 45. Jonk (strafschop) 0-2; 75.
Roy 0-3. Scheidsrechter: Egbertzen.
PEC Zwolle - Volendam 0-0 (0-0). Scheids-
rechter: Van de Ende.
PSV - Haarlem 3-0 (1-0). 35. Vanenburg 1-0;
65. Ellerman 2-0; 90. Koeman 3-0 (straf-
schop). Scheidsrechter: Schuurmans.
RKC - Groningen 2-1 (0-1). 7. Ten Caat 0-1;
72. Van Hintum 1-1; 86. Schapendonk 2-1.
Scheidsrechter: Egbertzen.
Sparta - Feyenoord 1-3 (0-1). 5. Smolarek
0-1; 51. Smolarek 0-2; 59. Beukers 1-2; 85.
Smolarek 1-3. Scheidsrechter: Houben.
Veendam - BW Den Bosch 1-3 (1-2). 6. De
Gier 0-1; 20. Gösgens 0-2; 44. Nijgh 1-2; 73.
Blinker 1-3. Scheidsrechter: Bulthuis.
Utrecht - RKC 1-2(1-0). 24. Boogers 1-0; 86.
Hutten 1-1; 88. Schapendonk 1-2. Scheids-
rechter: Kernpers.
Willem II - Veendam 1-1 (0-1). 15. Söllner
0-1; 47. Werdekker 1-1. Scheidsrechter:
Overkleeft.
Volendam - Sparta 3-1 (1-0). 18. Van Dorpel
1-0; 60. Van Dorpel 2-0; 70. Sandel 2-1; 86.
Burleson 3-1. Scheidsrechter: De Munnik.
Feyenoord - Twente 1-1 (1-0). 16. Brands
1-0; 80. Keur 1-1. Scheidsrechter: Van Swie-
ten.
Groningen - PSV 1-2 (0-1). 25. Vanenburg
0-1; 60. Meijer 1-1; 78. Kieft 1-2. Scheids-
rechter: Bakker.

EERSTE DIVISIE
De Graafschap - NAC 0-1 (0-1). 39. Van Hel-
mond 0-1. Scheidsrechter: Bulthuis.
Heracles - Telstar 1-0 (0-0). 67. Velten 1-0.
Scheidsrechter: Modderman.
Wageningen - Go Ahead Eagles 3-2 (0-1). 11.
Decheiver 0-1; 51. Schrijner 1-1; 64. Crüden
2-1; 77. Baadilla 2-2; 84. Crüden 3-2. Scheids-
rechter: Brekelmans.
RBC - Vitesse 0-1 (0-1). 29. Laamers 0-1.
Scheidsrechter: Luyten.
DS '79 - De Graafschap 3-1 (1-1). 6. Tular 0-1
(strafschop); 32. Van der Heide 1-1; 49. Eil-
bracht 2-1; 57. Van der Wiel 3-1. Scheids-
rechter: Wegereef.
NAC - Wageningen 1-1 (0-0). 53. Van derPol
0-1; 66. Smit 1-1. Scheidsrechter: Kok.
Go Ahead Eagles - NEC 3-1 (1-0). 41. Dechei-
ver 1-0; 47. Baadilla 2-0; 53. Kooien 2-1; 70.
Decheiver 3-1. Scheidsrechter: De Munnik.
Vitesse - Heracles 6-0 (4-0). 1. Laamers 1-0;
18. Van de Brom 2-0; 27. De Vries 3-0; 43.
Evers 4-0; 52. Hilgers 5-0; 87. De Vries 6-0.
Scheidsrechter: Overkleeft.
Telstar - SVV 2-1 (1-1). 15. Tol 0-1; 28. Oos-
trom 1-1; 64. Van Duivenbode 2-1 (straf-
schop). Scheidsrechter: Luyten.
Cambuur - AZ 1-3(1-2). 4. Carbo 1-0; 22. Van
Ham 1-1; 42. Verroen 1-2; 65. Ophof 1-3.
Scheidsrechter: Klootwijk.
Den Haag - Heerenveen 3-1 (2-1). 20. De
Jonge 0-1; 35. Maarten de Jong 1-1 (eigen
doel); 42. De Roode 2-1; 78. Van Alphen 3-1.
Scheidsrechter: Van Vliet.
Excelsior - Emmen 2-0 (0-0). 53. Michel van
Watturn 1-0; 79. Latuheru 2-0. Scheidsrech-
ter: Lammers.
Emmen - DS '79 2-0 (2-0). 11. Metz 1-0; 18.
Schaap 2-0. Scheidsrechter: Klootwijk.
AZ - Excelsior 0-0. Scheidsrechter: Hou-
ben.
Helmond Sport - Eindhoven 1-1 (1-0). 2.
Schlüter 1-0; 81. Vroomans 1-1. Scheids-
rechter: Van Vliet.

topscorers
EREDIVISIE
1. Romario (PSV) 19; 2. Eijkelkamp (Gro-
ningen) 15; 3. Hoekstra (RKC), Meijer (Gro-
ningen), Van Duren (BW Den Bosch), Koe-
man (PSV), Keur (Twente) 14; 8. Van de
Wiel en Schapendonk (RKC), Van Geel
(Feyenoord), Pettersson (Ajax) 13; 12. Berg-
kamp (Ajax), Boerebach (Roda JC) 12; 14.
Boogers (Utrecht), EUerman (PSV), Van
Dorpel (Volendam) 11.

EERSTE DIVISIE
1. Velten (Heracles) 24; 2. Janssen(NEC) 21;
3. Van den Brink (Go Ahead Eagles), De
Jonge (Heerenveen) 17; 5. Verroen (AZ),
Loggie (ex-AZ), Visser (Telstar), Hommeles
(Heerenveen), Carbo (Cambuur) 15; 10. Van
Dijk (Heerenveen) 14; 11. Brouwer (Em-
men), Cornelissen (NAC), Van der Laan en
Otto (Den Haag) 13; 15. Arts (NEC), Vroo-
mans (Eindhoven), Van deBrink (Wagenin-
gen) 12.

kaarten
Rood: Eykelkamp (Groningen, slaan), Van
Loen (Roda JC, slaan) en Arts (MW,
slaan), Paymans (NEC, 2x geel).
Geel: Hansma, De Meijer en Van der Waart
(PEC ZwoUe), Reynierse (VW), Heintze en
Van Aerle (PSV), Thai (MW), De Kruyff
(Utrecht), Gouda, Van der Eist en Vonk
(RKC), Stafleu, Metgod en Matthaei (Haar-
lem), De Haan en Hindriks (Veendam),
Spork en Snoei (Sparta), Schmidt (Twente),
Loggie en Werdekker (Willem II); Dechei-
ver, Voskamp en Wilsterman (Go Ahead
Eagles), Van Ophuizen en Van Ham (2x)
(AZ), Pronk, Leenheer en Buys (Excelsior),
Alkemade en De Kleine (Eindhoven),
McDonald (Heerenveen), Schaap (Emmen),
Langerak (DS '79), Fraser (RBC), Van de
Brink (Wageningen), Tol (SVV), Kooien
(NEC).

buitenland
DUITSLAND
Frankfurt -Kaiserslautern 3-2
Mannheim - Stuttgart 3-4
Karlsruhe - Hamburg 2-2
StuttgarterKickers - München 2-0
Sankt Pauli - Hannover 1-1
Köln - Dortmund 2-0
Uerdingen - Bremen 2-1
Nürnberg-Mönchengladbach 0-0
Stand: München 29-42; Köln 29-41; Ham-
burg 29-36; Bremen 29-36; Stuttgart 29-34;
Mönchengladbach 29-34; Dortmund 29-30;
Kaiserslautern 29-30; Uerdingen 29-29;
Sankt Pauli 29-28;Leverkusen 28-27; Karls-
ruhe 29-27;Bochum 28-26; Mannheim 29-22;
Nürnberg 29-22; Frankfurt 29-21; Stuttgar-
ter Kickers 29-21; Hannover 29-14.

ENGELAND
Arsenal - Derby County 1-2
AstonVilla - Coventry 1-1
Everton - West Ham United 3-1
Luton Town - Norwich City 1-0
Manchester United - Newcastle 2-0
Millwall - Southampton 1-1
Nottingham Forest - Charlton Athletic 4-0
Queen's Park Rangers - Tottenham 1-0
SheffieldWednesday - Middlesbroügh 1-0
Wimbledon -Liverpool 1-2
Stand: Arsenal 36-72; Liverpool 35-70; Not-
tingham Forest 36-63; Norwich City 37-61;
Derby County 37-58; Tottenham Hotspur
38-57; Coventry City 37-54; Queen's Park
Rangers 37-53; Millwall 38-53; Manchester
United 38-51; Everton 37-51; Wimbledon 37-
-50; Southampton 38-45; Charlton Athletic
38-42; Luton Town 38-41; Sheffield Wednes-
day 37-41; Aston Villa 38-40; Middlesbroügh
38-39; West Ham United 36-35; Newcastle
38-31.

BELGIË
Lierse - Waregem 0-0
Antwerp - Standard 2-0
KV Mechelen- Beveren 2-1
Anderlecht - CercleBrugge 4-2
SintTruiden-Genk 0-0
Club Brugge - RWDM 4-3
Lokeren - RC Mechelen 2-3
Club Luik - Beerschot 6-1
Kortrijk - Charleroi 2-2
Eindstand: KV Mechelen 34-57; Anderlecht
34-53; Club Luik 34-46; Club Brugge 34-43;
Antwerp 34-42; Standard 34-36; Sint Trui-
den 34-35; Kortrijk 34-35; Waregem 34-30;
Lierse 34-29; Charleroi 34-29; Beveren 34-28;
RC Mechelen 34-28; Lokeren 34-28; Cercle
Brugge 34-27; Beerschot 34-26; RWDM 34-
-25 (degr.); Genk 34-15.
FRANKRIJK
Paris SG - Laval 3-0
Sochaux - Saint-Etienne 1-0
Lille - Strasbourg 1-1
Toulon - Marseille 1-2
Caen - Lens 1-0
Cannes-Metz 1-1
Nantes-Nice 0-1
Auxerre -Racing Paris 1-1
Monaco - Bordeaux 4-2
Toulouse - Montpellier 2-2
Stand: Marseille 36-70; Paris SG 36-68; So-
chaux 36-65; Monaco 36-62; Auxerre 36-62;
Nantes 36-56; LiUe 36-53; Nice 36-53; Can-
nes 36-49; Montpellier 36-49; Bordeaux 36-
-48; Toulouse 36-48; Metz 36-46; Toulon 36-
-46; Saint-Etienne 36-44; Racing Paris 36-36;
Strasbourg 36-36; Laval 36-34; Caen 36-34;
Lens 36-16.

ITALIË
Ascoli - Bologna 1-0
Cesena -Pescara 1-0
Como - Atalanta 1-0
Fiorentina - Verona 1-1
InterMilan - Lecce 2-0
Lazio Roma - Pisa 1-0
Sampdoria -AC Milan 1-1
Torino- Juventus 0-0
Napoli - ASRoma 1-1
Stand: Inter Milan 28-48; Napoli 28-41; AC
Milan 28-36; Juventus 28-34; Atalanta 28-32;
Sampdoria 28-32; Fiorentina 28-31; AS
Roma 28-28; Verona 28-26; Bologna 28-24;
Lecce 28-24; Pescara 28-23; Lazio 28-23; To-
rino 28-22; Cesena 28-22; Ascoli 28-21; Como
28-20; Pisa 28-17.

SPANJE
Valencia - Elche 3-2
Osasuna - Espanol 0-0
Gijon - Malaga 1-2
Real Sociedad - Cadiz 0-0
Betis - Atletico Madrid 0-1
Real Madrid - Sevilla 3-0
Zaragoza - AthleticBilbao 1-0
Valladolid - Logrones 3-1
Barcelona - Celta 3-1
Murcia - Oviedo 0-0
Stand: Real Madrid 32-52; Barcelona 31-47;
Valencia 32-41; Atletico Madrid 32-38; Val-
ladolid 32-36; Celta 31-35; Sevilla 32-34; Za-
ragoza 32-34; Osasuna 32-33; Athletic Bilbao
32-32; Sporting Gijon 32-30; Logrones 32-30;
Real Sociedad 31-30; Oviedo 32-28; Cadiz
32-27; Malaga 32-27; Betis 32-24; Espanol 32-
-24; Murcia 31-20; Elche 32-14.

toto/lotto
Lotto 19
Winnende getallen: 7-10-11-20-35-40. Reser-
vegetal: 19. Deelnemers: 532.924; inleg f.
2.248.264,00; prijzengeld: f. 1.124.058,00.
Cijferspel 19
97 39 2 1
Toto 19
Juistekolom: 2-1-1-3-2-1-3-3-1-1-1-2. Deelne-
mers 26.639; inleg: f. 130.095.00;prijzengeld:
f. 61.796,00.
Toto-gelijk 19
Winnende wedstrijden: 3-11-21-24-28. Toe-
gevoegde wedstrijd: 19. Deelnemers: 2428;
inleg: f. 10.582,00;prijzengeld: f. 6521.00.
Toto 19 A
Juiste kolom: 2-1-3-1-1-2-3-2-1-3-2-3 .
Duitse lotto
Winnende getallen: 5-17-18-24-26-41. Reser-
vegetal: 3.
Spiel 77
25204 12
Belgische lotto
Winnende getallen: 1-2-5-19-24-30. Reserve-
getal: 14.
Joker
7 9 9 1968

sport

scorebord
eredivisie

Ajax-VW ( 6.000) 1-0
PEC Zwolle-Volendam ( 2.000) 0-0
PSV-Haarlem (24.500) 3-0
FortunaSittard-Willem II ( 2.000) 2-2
Sparta-Feyenoord ( 8.500) 1-3
Twente-MW ( 5.750) 0-0
Veendam-BW Den Bosch ( 2.000) 1-3
RKC-Groningen ( 2.300) 2-1
Fortuna Sittard-Haarlem ( 1.500) 1-1
Groningen-PSV (15.000) 1-2
Utrecht-RKC ( 4.000) 1-2
Feyenoord-Twente (14.108) 1-1
MW-RodaJC ( 9.000) 2-1
Volendam-Sparta ( 2.000) 3-1
VW-PEC Zwolle ( 2.600) 6-2
BWDen Bosch-Ajax (12.500) 0-3
Willem 11-Veendam ( 7.500) 1-1

PSV 33 23 5 5 51 75-31
Ajax 33 21 6 648 73-32
Feyenoord 33 15 10 8 40 65-49
Twente 33 10 18 5 38 44-25
Groningen 33 14 8 11 36 61-49
RodaJC 33 12 12 9 36 49-37
BW Den Bosch 33 14 6 13 34 45-51
Fortuna Sittard 33 11 11 11 33 39-36
Volendam 33 13 7 13 33 42-48
Haarlem 33 10 11 12 31 35-49
Utrecht 33 11 7 15 29 49-54
Sparta 33 9 11 13 29 42-48
RKC 33 10 9 14 29 52-61
MVV 33 10 9 14 29 40-58
Willem II 33 8 11 14 27 50-67
PEC Zwolle 33 8 9 16 25 46-67
VW 33 5 13 15 23 39-61
Veendam 33 8 7 18 23 36-59

VW en Veendam degraderen. PSV kam-
pioen.

Zondag, 14.30 uur
Haarlem-Groningen
Ajax-Willem II
Veendam-Fortuna Sittard
PEC Zwolle-BW Den Bosch
PSV-Utrecht
Roda JC-Feyenoord
Twente-Volendam I
Sparta-VW
RKC-MW

Brabander oppermachtig in stockcarrace Baarlo

Piet Keizer de koning te rijk
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

BAARLO - Onder perfecte om-
standigheden volgden ruim vijf-
tienduizend toeschouwers gis-
termiddag de spannende inter-
nationale autospeedwayraces op
het De Bercktcircuit in Baarlo.
Door deelname van enkele Brit-
se stockcarspecialisten en we-
reldkampioen Grahem Holmes
in de speedwayklasse, bood de
jubilerende Naco het publiek
schitterende pinksterraces aan.

De rol van deLimburgers in de

stockcarklasse is totaal uitge-
speeld. De uit Brunssum afkom-
stige coureurs Koos Peters en
John Dokter konden dit keer
geen hoofdrol vervullen in de fi-
nale. Deze was weggelegd voor
de Brabander Piet Keizer, op de
voet gevolgd door enkele Noord-
hollanders.
Piet Keizer, in het verleden in de
schaduw van de Limburgers, is
nu de 'keizer' op het Baarlose
ovaal. Spektaculair blijven de
stockcarraces altijd. Sensatio-
neel zijn de onderlinge duels,
waar het in definale meestal bik-
kelhard aan toe gaat. In het grote

geweld van de Brabander Keizer
en de beide Westerlingen Valk
en Visser, moesten Peters en
Dokter genoegen nemen met een
zesde en zevende plaats.

Terug van weggeweest op het
circuit van Baarlo is devoormali-
ge nationale kampioen Jos de
Bock. Nu komt hij uit in de ro-
deoklasse, legde in deze catego-
rie beslag op een derde plaats.
Piet Keizer, normaliter goed
voor de overwinningen veruit de
snelste, werd in de finale gedis-
kwalificeerd. Hij drukte op het
rechte stuk de Brunssummer

Sloof van de baan, die de strijd
daarna staakte. Sloof reed na de
carambolage vier vlaggemasten
omver en bleef op het midden-
terrein steken.
Winnaar werd Toon Kessel. De
Weertenaar reed met zijn grote
Trans-Am geruisloos naar de
zege, voor Arjo In 't Veld uit Alk-
maar.
De zege in de standaardklasse
2000 was voor Sjeng Smits uit
Nijmegen. Hij was ver uit de
snelste van de veertig deelne-
mers. Voor Laurens van der Vel-
de (Ittervoort), was niet meer dan
een vijfde plaats weggelegd in de
hotrodsklasse.
Finale-winnaar werd wereld-
kampioen Graham Holmes. De
Brit won ook de beide manches.
De formule 2 klasse was een
prooi voor de uit Nijmegen af-
komstige Piet Vos.

Bij EK dames voert ruzie over bondscoach boventoon

Oranje goed voor
dubbel judo-goud

Van onze sportredactie
HELSINKI - Tweevoudig
Europees kampioene Angeli-
que Seriese en bronzen me-
daille-winnaar Theo Meijer
trainen bij of op schema's van
Chris de Korte. Maar om de
aan de kant geschoven bonds-
coach de grote winnaar van de
titelstrijd in Helsinki te noe-
men gaat voorzitter Frans
Hoogendijk van de judobond
veel te ver. Dat Nederland
(tweemaal goud, vijf keer
brons) in het medailleklasse-
ment de vierde plaats bezet
achter erkende judonaties als
Frankrijk, de Sovjetunie en
het boven zichzelf uitgestegen
gastland (liefst driemaal werd
uit volle borst het Finse volks-
lied meegezongen), is in de
ogen van Hoogendijk eerst en
vooral te danken aan de inte-
rim-coaches Karel Gietelink
en Eddy van der Pol.

„Zij hebben zonder enige schroom
de coaching overgelaten aan de
clubtrainers en dat is in hethuidige
bestel de enig juiste manier. Onder
de gegeven omstandigheden is eni-
ge terughoudendheid naar die men-
sen toe op zn plaats en dat hebben
Gietelink en Van der Pol perfect
aangevoeld. Het was een gewaagde
klus waar ze aan begonnen, maar ze
hebben hem tot een goed einde ge-
bracht".
Waarom dan niet alles bij het oude
gelaten? Frans Hoogendijk: „Als je
internationaal wilt blijven meetel-
len, moet je een topsport-situatie
creëren. Dan moetje het zó organi-
seren, dat je je toppers meer facili-
teiten kunt bieden, ze vaker kunt
uitsturen naar toernooien en trai-
ningsstages, zodat ze meer met de
bondscoach te maken hebben. Nu
zijn ze 90 percent van de tijd met
hun clubtrainers bezig; dat moet
wordenteruggeschroefd".

In Helsinki, waar de dertien man
sterke Nederlandse afvaardiging
voortdurend voor de voeten werd
gelopen door zes coaches, een zorg-
zame broer en een al even toegewij-
de hartsvriendin, daar ritselde het
vier dagen achtereenvan de geruch-
ten. Anton Geesink en Wim Ruska
zijn zo ongeveer de enigen, die niet
werden genoemd als bondscoach of
kandidaat voor de topsport-com-
missie. Maar toen puntje bij paaltje
kwam, bleek de voorzitter al over
een kant en klaar lijstje te beschik-
ken. Zeven man sterk, van wie er
meteen al één afviel (Karel Giete-
link, die liever de vrouwen blijft
coachen) en een ander naar alle
waarschijnlijkheid om persoonlijke
redenen voor de 'eer' zal bedanken.

Komende vrijdag wil Frans Hoo-
gendijk de kwestie-De Korte afron-
den. Hij schat de kans, dat de sport-
schoolhouder uit Hoogvliet ak-
koord zal gaan met zijn benoeming
tot technisch adviseur, op 80 pro-
cent. Voor bondscoach of een plaats
in de selectiecommissie is De Korte
niet meer in beeld. De man die An-
gelique Seriese naar twee Europese
titels leidde en mede-verantwoorde-
lijk was voor de bewonderenswaar-
dige comeback van Theo Meijer, die
man moet zich van de bond afzijdig
houden van topsport.

" Angeli-
que Seriese
(boven) in
actie tijdens
de door haar
gewonnen
finale tegen
de Finse
Arme Aker-
blom in de
klasse boven
72 kg.

Goede prestaties tijdens
hippisch feest 'Pegassus'

Van onze verslaggever
HULSBERG - Tevreden kon kers-
verse voorzitter Drummen van de
landelijke rijvereniging Pegasus op
zijn veertigste concours hippique
terugkijken. „Ofschoon we alleen
maar de twee zuidelijkste kringen
aan de start hebben, heb ik geen en-
kele reden om te klagen. Er is vol-
doende belangstelling van het pu-
bliek en er wordt goed gereden".
Juist omdat er slechts twee kringen
aan de start waren, won de wed-
strijd die Pegasus traditie-getrouw
op Tweede Pinksterdag organiseert,
weer aan sfeer en gezelligheid. Ook
sportief gezien werden er goede re-
sultaten neergezet al moet men bij
het springen het minder aantal in-
schrijvingen natuurlijk nooit com-
penseren door een langer parcours
te bouwen. Hierdoor dreigt de wed-
strijd toch te verzanden want de

vaart wordt eruit gehaald.
Nadat bij het springen Dijkstra de
beginnersklasse had gewonnen
greep Frans Janssen in de klasse
licht met B.R. Second de eerste
prijs. Vervolgens was het de beurt
aan de pastoor om tijd«ns de officië-
le opening de paarden te zegenen.
Een zegen die Xavier Schulkens in
de toekomst zeker nodig zal heb-
ben. „Morgen vertrek ik naar Wei-
terstadt bij Darmstadt West-Duits-
land. Daar ga ik werkenvoor een ex-
pediteur die een privé-springstal
heeft. Ik krijg er 6 S-paarden tot
mijn beschikkingwaaronder enkele
goedgekeurde hengsten. Deze
breng ik op nationaal niveau uit.
Het is voor mij een hele verbetering
maar tevens een gok waarvan ik
hoop dat die goed afloopt".
UITSLAGEN
Dressuur klasse beginners II Ring I: 1.Van
de Burg met Gitano; 2. Bruis met Vivre; 3.
Muller met Darwin. Ring II: 1. Sanders met
Delight; 2. Goessen met Carisco; 3. Lonis-
sen met Baldica. Ring III: 1. Linssen met
Venus; 2. Mannens met San Carlo M; 3.
Houben met Deirola. Dressuur midden I
Ring IV: 1. Eussen met Polientje; 2. Nelis-
sen met J.R. Ewing; 3. Gelissen met Aswin.
Klasse licht IRing I-a: 1. Erens met Benno;
2. Limpens met Delight; 3. Janssen met Co-
lonel. Klasse licht I Ring H-a: 1. Steneker
met Zieronieke; 2. Dreessen met Amina; 3.

Claassens met Cartier. Klasse licht II Ring
IH-a: 1. Smeets met Condor; 2. Erkens met
Urban; 3. Raben met Ebro. Klasse midden
II Ring IV-a: 1. Jacobs met Tavares. Klasse
zwaar I Ring IV-a: 1.Werdens met Zanyo; 2.
Lucassen met Banier. Klasse zwaar II Ring
IV-a: 1. Nijsten met Assoway. Springen:
Klasse beginners: 1.Dijkstra metRianna; 2.
Houtmortels met Amar; 3. Vaessen met
Brit. Klasse licht: 1. Janssen met B.R. Se-
cond; 2. Weyers met Awina; 3. Nelissen met
Benno. Klasse midden: 1. Coumans met
Udette; 2. Bogers met Alberto; 3. Mols met
Beauty. Klasse zwaar: 1. Van Loon met
Tornade; 2. Joosten metNext One; 3. Schul-
kens met Mistral.

Casino Landgraaf
biljartsponsor

ULESTRATEN- Casino Landgraaf
heeft zich opgeworpen als sponsor
in de biljartsport. Daarmee dient
het Landgraafse casino zich aan als
concurrent van Holland Casino's,
dat sinds een paar jaar de gelijkna-
mige driebandenclub geldelijk
steunt. CasinoLandgraaf liet in Ule-
straten het financiële balletje rollen
ten faveure van de kunststoters, die
in Walk-In een internationaal toer-
nooi afwerkten. Winnaar werd de
Belg Jean-Marie Limbourg met 279
punten. Tweede was Rob Scholtes
(Voorschoten) met 259 punten en
derde Bep van de Wall (Hattem) met
254 punten.

Overwinning
motorcoureur

Van der Heyder
RAALTE - Leon van der Hey*
heeft op het circuit van Raalde'
derde kampioensrace in de 25"
klasse gewonnen. De 6000 kij^
zagen Hans Koopman in de kw»
literklasse als zesde finishten. *
coureur uit Heino was zondag *j
aanwezig in de Grand Prix van 1"
lië, op het circuit van Misano. In'
nachtelijke uren reed hij naar 831
te, waar hij zich voorin wist te ha"
haven. Van der Heyden besliste n
duel in de 250cc-klasse pas in'
slotfase. Het verschil met Hen"
Boerman, die tweede werd, bedr"'
aan de streep nog geen halve seCj
de. Jürgen van den Goorbergh w*
derde en blijf leider in het de sf
om de nationale titel.

/De coureurs zijn nog onwetend ov j
het aantal wedstrijden, dat de tijj
strijd dit seizoen kent. De KNP *probeert in september nog een Wj ,
strijd in Assen af te werken, ycHeerlen heeft belangstelling. O»' f
wedstrijden er komen is een vra» 2
teken. Zo niet, dan zijn de nation'
kampioenen in Raalte bekend I
worden.

Uitslagen nationale wegrace-titels: 1?*
1. Scherpen, 2. Nijenhuis, 3. Sala, 4. Sm* 1

Molenaar, 6. Reniers. NK-stand: 1. Sc"
pen 50, 2. Molenaar 45, 3. Smit 40. 250*
Van der Heyden, 2. Boerman. Van 'i
Goorbergh, 4. Sala, 5. Bodelier, 6. K<£,
man. NK-stand: 1. Van den Goorbergh**
Boerman 41, 3. Zeelenberg 40. 500cc: IJ,
der Endt, 2. Van Leyen, 3. Van And*
Slootjes, 5. Meyer, 6. Grooten. NK-stan»' 1
Van Leyen 57, 2. Van der Endt 54, 3. (f,
ten 33. Zijspan: 1.Streuer/De Haas, 2. V* ,
stra/Nap, 3. Van Bergen/Van Bergen, * .
ters/Teerlink (Geleen), 5. Kuipers/Van r» >velde, 6. Blaauw/Van Lith. NK-stand-, I
Streuer 51, 2. Lemstra 50, 3. Van Berge",,i4. Blaauw 34. Formule 1: 1. De Vries, 2-11jic, 3. Bemelman, 4. Slot, 5. Heindijk, 6.
derWal. NX-stand: 1. Bemelman 50, 2. ¥*,
44, 3. De Vries 40.

Jeroen Hin sne
op Zandvoort

ZANDVOORT - Jeroen Hm h*
zondag tijdens de Pinksterraces
Zandvoort de derde race van "JNederlands kampioenschap F
duktiewagens (klasse 2500-500^gewonnen. De race werd aanvang
lijk na twee ronden afgevlagd *gens een ongeval. Enkele courej'
raakten in de Chicane, waar olie 1*
van de weg. Een van de rijders,
een te hulp geschoten baancomnu
saris raakten licht gewond.
Bij de tweede start waren Art",
van Dedem , Henny Hemmes
Ger van Krimpem snel weg. Jef*
Hm, Fred Krab en Klaas Vis?
mengden zich later, in de strijd °,
de topplaatsen. Krab belaaë
Hemmes, die haar rivaal van de
drukte. Zelf kwam ze ook langsJ
baan terecht. Hm won uiteindeJJJde wedstrijd. In de klasse tot 250^won Van Splunteren.

Limburgse
boksers stootvan
BAD NEUBURG - Het Limburg jl
boksteam heeft tijdens wedstrij^J
in het Westduiste Bad Neuburg *j
bijzonder sterke indruk achter g^J
ten. Maastrichtenaar Harold M^J[>
ten (MTS) hervatte zijn goede sem
van de Zuidnederlandse kampi^J <lschappen door zijn opponent ée\3']
enkele kans te geven en hem vo"l
durend achteruit te laten bokS-J?
Super-zwaargewicht Patrick Dr'Jv
sen (Olympia Hoensbroek) %P
eveneens. Zijn tegenstander R°^ler probeerde het gevecht te frjjr
ren maar Driessen ving hem ste^Sfgoed op met linkse directe corffj!
naties. Ook BVH-bokser NelisK*««
startte goed in zijn partij tegen Ts
Duitser Altin. Tegen het einde njl
de eerste ronde stootte beiden e*vj
ter met de hoofden tegen elkaar "1
moest Klee geblesseerd opgevenj
Bij wedstrijden in het Brabant
Someren won de BVH-bokser, "j
Reiter op punten van KraUs"l
(MSS).

UITSLAGEN.
Lichtgewicht: H. Goffin (BVH) verl'J
door opgave eerste ronde van Keskin ("jl
Vedergewicht: R. Goebbels (Limbufja
onbeslist tegen Boztepe (Dld). Middel
wicht: L. Muyen (Olympia) wint op pU" 4
van Reynicke (Dld). Middengewichf: 1
Menten (MTS) wint op punten van
(Dld). Middengewicht: J. Hager (Lim'Jjl
gia) verliest door opgave eerste ronde Jj
Mantuzo. Superzwaargewicht: P. Dr'e|*3
(Olympia Hoensbroek) wint door disk*&
ficatie van Rösseler. Lichtgewicht: f"!|2
Klee (BVH) verliest door opgave eerste
de van Altin.

Tweede garnituurprofiteert van staking toprijders

GP Italië valt in het water
MISANO - Het straatarme legioen
privé-rijders, dat jaarlijks zonder
succes in de 500cc-klasse uitkomt,
heeft in Misano de Grote Prijs van
Italië beheerst. De „kleintjes" kre-
gen voor het eerst van hun leven een
echte mogelijkheid punten voor het
wereldkampioenschap te scoren,
omdat de fabrieksrijders de door de
organisatoren opgelegde her-start
in de regen boycotten.

Dertien rijders gingen wel voor de
tweede keer de baan op. De Italiaan
Pier Francesco Chili, de enige fa-
brieksrijder in het veld van tweede
garnituur, won in de storm gemak-
kelijk voor de onbekende Brit Si-
mon Buckmaster en de Westduitser
Michaël Rudroff.

De wedstrijd werd in eerste instan-
tie 85 minuten uitgesteld om de rij-

ders de gelegenheid te geven regen-
banden te monteren. Na vierronden
werd de race afgevlagd wegens de
neergutsende regen. De Amerikaan
Wayne Rainey, leider in de strijd om
de wereldtitel, lag op dat moment
aan kop.

Andermaalwerd een pauze ingelast.
Dit keer van een half uur. Het com-
mando om opnieuw aan de start te
verschijnen werd door de Amerika-
nen Rainey, Lawson en Schwantz
als onzin beschouwd. Zeventien
collega's sloten zich bij het oordeel
van het drietal aan. „Ik ben de eer-
ste die graageen wedstrijd wil, maar
onder deze omstandigheden was
het niet mogelijk te racen", ver-
klaarde wereldkampioen Eddy
Lawson zijn standpunt. „Op Misano
is het bij nat weer levensgevaarlijk
om op de machine te kruipen".

Hans Spaan is in Italië enkele J*3ters tekort gekomen voor de eePjj
Grand Prix-overwinning in
loopbaan. De Nederlandse Ho^fabrieksrijder eindigde in de 12-> -a
klasse van de Grote Prijs op het ci
cuit van Misano achter Ezio Gian\Jals tweede. Hij had slechts 0,131
een seconde achterstand.
Uitslagen: 125 cc: 1. Gianola, 2. Spaan'tli
Gresini, 4. Takada, 5. Miralles, 6. Unen^WK-stand (na 4 races): 1. Gianola 64. 2- f
kada 43, 3. Gresini en Criville 40, 5. Une' J
to 35, 9. Spaan 25. 250 cc: 1.Pons. 2. R"W((1
3. Cornu, 4. Cardus, 5. Roth, 6. Lucchi- "$
stand: 1. Pons 87 punten, 2. Ruggia 69, ">" |,
dalora 65, 4. Cardus 52, 5. Cornu 42. 80 «^Martinez, 2. Ghani, 3. Torrontegui; 4.H^ros; 5. Dörflinger; 6. Saez. WK-stand: 1-^frontegui 35 punten; 2. Dörflinger 28; 3. j,
reros 24;4. Ghani 23; 5. Martinez en Sae*. \
500 cc: 1.Chili, 2. Buckmaster, 3. Rudro'.'l
Gentile, 5. Doppler, 6. Meyer. WK-staiy
Rainey 71 punten, 2. Lawson 61, 3. Sa
47, 4. Chili 39, 5. Schwantz en Magee»'"]
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door fred sochacki
RONINGEN - Een beetje afzijdig van het geknal van cham-, gnekurken en de drukte in de kleedkamer van PSV stondkter Cees-Rein van den Hoogenband tevreden te lachen.
j■]TZvergenoegdheid gold niet Jan Huijbregts, secretaris van
r KNVB, die wat onwennig met de grote kampioensschaalftdliep'en blij was het onooglijke ding in de handen van voor-

ter Jo van Marie te kunnen drukken. Nee, de medische staf
,j n nieuwbakken kampioen heeft dit jaar overuren moeten
gaaien. „En dan doet het goed als je ondanks al die tegensla-. ü de ploeg kampioen ziet worden. Je mag rustig stellen dat
l Medische stafvaak in de basis heeft gestaan. Dus het is ze-r ook een beetje ons kampioenschap".

]_ti*\loPen zaterdag in de thuiswed-
_le ja tegen Haarlem leverde PSV
Vu krachtsinspanning.
'errn lpunten van Vanenburg, El-
van t>n en de omstreden penalty
Vq Ronald Koeman werd de weg
fteëff de beslissing in Groningen
Sen en beladen duel oven-
er ns> want ook FC Groningen had
Pioe elang bij dat PSV landskam-
de n zou worden. Immers dan zou
hof°<"rnatie van coach Hans Wester-
se! dan ook EuroPees voetbal
Dy en> omdat op 25 mei de bekerfi-e PSV en FC Groningen ook al

elkaar brengt. Hans Wes-
vook verwees alle speculaties bij
et) rbaat al naar hetrijk der fabelen
(L erzekerde dat zijn elftal geen ca-
i» utJes zou gaan weggeven. Het
jjc,endeel van zijn spelers hield
V 0„ keurig de sportieve opdracht
Ita r ogen, ofschoon René Eijkel-
**n k

gisteren in net Oosterparkbaaldag had genomen.

Hode kaart
voor Arts

enVan Loen
- Scheidsrechter

r, Z1 de Ende reageerde kordaat en
.(s. vent: rood voor Alfons Arts
.1 th: *"°°d voor Johnvan Loen in 28stej^ut van de derby MVV-Roda
? iZ "^ heb waargenomen dat bei-

* Wr. eD°en geslagen. Daar past al-
<" Jv")' food bij", verklaarde Van de
. Art zich nader- Van Loen noch; bekende achteraf schuld. „Ik

' niks gedaan", verweerde Van
-1. d^n 2>ch. „Hij gafme een schop en
cl \ Tna. liePen we tegen elkaar aan,

'' %u ik eb niemand geslagen".
4. gj* Arts ontkende. „Ik heb alleen

l|wd. Het is belachelijk om daar-

' een rode kaart te trekken. Geel
'■' \Z beter op zijn plaats geweest".
'{ We

S kondigde aan om tegen een
r (J "tuele sanctie mondeling be-

-11 P aan te zullen tekenen. Roda JC
u monde van John van Loen

%d de v'deobeelden te willen be-
l ti.h ren ' om daarna eventueel stap-ale ondernemen._ K_.

Sporen
Pijn heeft PSV eigenlijk al de hele
competitie geleden. De verzadiging
na het uitstekende vorige seizoen,
de naweeën van het EK en de vele

blessures hebben hun sporen nage-
laten. Het dubbele Pinksterpro-
gramma kon de ploeg amper nog
aan. „Tachtig wedstrijden of daar-
omtrent gaan niet in jekoude kleren
zitten", gaf Koeman toe. „Als alles
van een leien dakje gaat, zoals verle-
den jaar, dan merk jehet niet. Door
het succes verleg je die vermoeid-
heidsgrens steeds weer. Je voelt het
wel, maar je kunt het aan. Op het
moment dat het echter moeilijk
gaat, dan begint de psyche mee te
spelen. Dan voel je de pijn en ver-
moeidheid met de week nadrukke-
lijker".

Wim Kieft verloste zijn ploeg uit het
lijden. „Even zag ik het niet meer
zitten", reageerde de ex-Ajacied.
„Deze wedstrijd was typerend voor
ons hele seizoen. Moeilijk tot het
laatste moment. De fut was er niet
meer, na het geklungel van afgelo-
pen maand. Wij moeten ons nu be-
zinnen op de toekomst. Het verras-
sende is uit ons spel. Met dat gege-
ven moet PSV aan de slag. Daarbij
komt het vertrek van Ronald Koe-
man, toch de belangrijkste pion in
het elftal. We hebben nieuw bloed
nodig, vooral ook met het oog op de
spelers die ouder worden".

" Tumult in de Baandert. In het strafschopgebied van de tegen-
stander wordt Fortunees Duut (4) door Souwens van Haarlem
op onzachte wijze tegen degrond gewerkt. Lens stormt toe.

Foto: PETERROOZEN.

Versterking
Een mening, die ook toekomstig
Barcelona-speler Koeman toege-
daan is. „Versterking is onontbeer-
lijk. Je weet niet of Nielsen en Koot
op dit niveau terugkomen na hun
langdurige blessures. Je weet even-
eens niet hoe lang Lerby en Geretshet nog op dit niveauvolhouden. Je
kunt niet afwachten tot het moment
dat zij in de problemen komen. Als
dat gebeurt, dan moet je de oplos-
sing hebben. Daarnaast doet zich
het probleem voor dat PSV geen
tijd heeft om spelers te laten rijpen.
De ploeg zal metAjax voorlopigwel
aan de top in Nederland blijven,
maar om internationaal bij te blij-
ven moet er meer gebeuren". Voor-
lopig zorgen voor de toekomst. Een
toekomst zonder Koeman en mis-
schien welzonder trainer Guus Hid-
dink. Deze gaat de komende dagen
serieus praten met zijn huidige
werkgever, over de aanbieding van
KV Mechelen.

" De vierde landstitel in successie voor PSV. Eric Gerets, Sören Lerby, Ronald Koeman en Ge-
rold Vanenburg toasten op het succes.

MVV ligt
pers dwars

- Niet voor derste keer werd het de schrij-
dende pers gistermiddag in De
geusselt moeilijk gemaakt omP een normale wijze haar werk't te oefenen. Na afloop van de?e{% MVV-Roda JC werd en-
ele verslaggevers de toegang

y* de gang naar de kleedka-mers ontzegd. Om veiligheids-
j^aenen, zo heette het. Zelfs
I^VV-manager Ron Weyzen
(.^h, of wilde, niets aan de si-
Uatie wijzigen.

door ivo op den camp
J^AASTRICHT - MVV heeft in
".eerdere opzichten een ge-
laagd seizoen achter de rug.
,'et alleen verzekerde de club
'ch gisteren door een 2-1 over-

tegen Roda JC van nog
j^h jaar eredivisie-voetbal; ook'lr>ancieel ging het MW afgeto-pt jaarvoor dewind. Het begro-

aantal toeschouwers van 3500
r* T wedstrijd werd met 1700 be-
Oekers per wedstrijd overschre-den en gebracht op 5200. Daar-?°or kreeg MVV netto ruim een
ori meer in kas dan vooraf be-|'°°t. Van dat bedrag mogen dePelers, zoals contractueel is
estgelegd, 25 procent (in dit ge-al dusruim 25 mille) verdelen.
u vaststaat dat MW ook vol-

?erid seizoen in de eredivisie ac-
3,ef is, kan het Maastrichtse club-
estuur aan de slag om het finan-, le|e en personele plaatje rond te£riJgen. MW heeft nu al met

procent van de huidige
Ponsoren ook voor komend jaar

akkoord bereikt. Bovendien

Vizier
Fortuna bleef aanvallend de beste
ploeg, ofschoon er blijkbaar wel iets
met het vizier aan de hand was. De
tegenstander strafte dit gemis van
kansen opeens keihard af. Donowa
verzilverde namelijk een counter.
De klok (86ste minuut) leek de for-
matie van Piet de Visser bij dit alles
ook nog gunstig gezind, maar in de
resterende speeltijd kreeg de thuis-
club een vrije trap te nemen die
door Henk Duut verzilverd werd.
De bezoekers wezen weliswaar be-
schuldigend richting scheidsrech-
ter Van Swieten, maar het resultaat
was nihil. De arbiter had de aanvan-
kelijk mislukte vrije trap laten over-
nemen, omdat er al geschoten was
toen hij nog bezig was om het Wil-
lem 11-muurtje op juiste afstand te
brengen.
„Haarlem is altijd een stugge
ploeg", zei trainer Dick Voorn van

I orluna Sittard - Willem II 2-2 (0-1).
Score: 28. Godee 0-1, 70. Jalink 1-1,86.
Donowa 1-2, 88. Duut 2-2. Scheids-
rechter: Van Swieten. Toeschouwers:
2000.
Fortuna Sittard: Hesp. Huessen,
Liesdek, Duut, Frijns, Boessen. Ja-
link. Reijners, Deckers, Lens (Meijer),
De Vries.
Willem II: Brugel. Jaspers. Van Ros-
sum, Weidekker, Van Buuren, Fes-
kens, Wolffs, Donowa, Godee (Log-
gie), Broeken, Van der Borgt (Dijk-
stra).

Fortuna Sittard - Haarlem 1-1 (0-0).
Score: 4!) Van Roon 0-1, 86. De Vries
1-1. Scheidsrechter: Lammers. Toe-
schouwers: 1500.
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen,
Duut (Mordang), Liesdek, Boessen,
Kicken, Jalink (Meijer). Reijners, Dec-
kers, Lens, De Vries
Haarlem: Metgod, Doesburg. Linger,
Stafleu, Numan, Attevekl. Lanckohr
(Dikstaal). Mattaei, Van Roon, Bou-
wens. Peeper.

Fortuna Sittard gistermiddag, nadat
zijn ploeg in het lange Pinkster-
weekeinde een tweede gelijk spel
had behaald. „Omdat Loek Frijns in
de warming-up zoveel last van een
blessure kreeg was ik te elfder ure
ook nog genoodzaakt om een muta-
tie in de verdediging aan te brengen.
Robert Kicken kwam aan de rech-
terkant in de defensie, René Maes-
sen verhuisde hierdoor naar links."'
„Wij hadden in de eerste helft de
strijd moeten beslissen", meende
Voorns collega Dick Advocaat van
Haarlem. „Toen we daarna de een-
maal veroverde voorsprong (Van
Roon in de 49ste minuut, red.) niet
vergrootten, kon ik op mijn vingers
uittellen dat Fortuna zou blijven ko-
men."
Over een paar andere zaken waren
beide oefenmeesters, van wie Advo-

caat volgend seizoen bij eerste divi-
sionist SVV in dienst treedt, het vol-
ledig eens. „Hesp verrichtte in het
Fortunadoel knap werk en arbiter
Lammers kreeg met het uiteindelijk
resultaat volledig zijn zin. Hij wilde
blijkbaar geen winnaar."
Deze laatste opmerking sloeg op het
wegwuiven van een vermeende
strafschop in zowel Fortuna- als
Haarlemgelederen. Eerst werd
Boessen neergelegd zonder dat er
een fluitsignaal klonk. Evenmin viel
enige reactie van de arbiter te be-
luisteren toen Doesburg aan de an-
dere kant tegen het gras werd ge-
werkt. Scheidsrechter Lammers be-
dekte tevens een aanslag van Bou-
wens op Duut (toen de bal al lang
naar een andere richting was ge-
trapt) met de mantel der liefde. Veel
eerder had hij al geweigerd om te
zien dat de vaak irritant optredende
Riny van Roon mede met behulp
van een arm de openingstreffer kon
voorbereiden. „Hij telde. Punt uit",
zei Dick Advocaat veelbetekenend
over dit voorval. „Anderzijds had
Van Roon in een eerder stadium ons
al op voorsprong moeten zetten."

Drie versterkingen op verlanglijstje Maastrichtse club

MVV-spelers mogen
25 mille verdelen

siert de huidige shirtsponor Fair
Play a raison van 165.000 gulden
ook volgend seizoen de shirts
van de Maastrichtse club.

De begroting van de Maastricht-
se club zal worden opgekrikt tot
rond de 2.250.000 gulden. Een en
ander houdt in dat er geld vrij-
komt voor het aantrekken van
nieuwe spelers. Voorzitter Bert
Lieben: „We denken aan drie
spelers. Wie dat precies zullen
worden, kan ik nog niet zeggen.
Natuurlijk hebben we een ver-

langlijstje, maar of dat financieel
haalbaar is, weet ik nog niet. We
proberen namelijk nog een aan-
tal sponsors te vinden, die garant
willen staan voor de komst van
nieuwe krachten".
Vast staat dat MVV in elk geval
op zoek is naar een libero, een
linker verdediger en een linker
middenvelder/aanvaller. Op die
posities dreigt MVV namelijk in
de problemen te komen. Libero
Ernie Brandts is transfervrij.
MVV kan niet aan de salariseisen

tegemoet komen van de Braban-
der, die zijn heil waarschijnlijk
elders zal zoeken.
John de Jong, linker verdediger
en geleend van Roda JC, keert
terug naar de Kerkraadse club.
Met Hans Vincent heeft MVV
nog geen akkoord kunnen berei-
ken over een nieuw contract.

Vraagtekens staan verder nog
achter het aanblijven van doel-
man Erik de Haan. MVV heeft dé
in het huurcontract opgenomen

optie tot koop gelicht, maar kan
niet tegemoet komen aan de
eisen van de Amsterdammer. De
Haan keert nu waarschijnlijk te-
rug naar Ajax. De van Beveren
gehuurde Guy Francois blijft
vrijwel zeker bij MVV. De Belgi-
sche club heeft haar eisen terug-
geschroefd, hetgeen MVV in de
gelgenheid stelt de spits defini-
tief te kopen.

Erwin Vanderbroeck komt ko-
mend seizoen mogelijk voor
Roda JC uit. De Kerkraadse club
heeft belangstelling getoond
voor de aanvallende middenvel-
der, die geeneigendom van MVV
is maar van de ex-voorzitter van
de Raad van Beheer Leon Mel-
chior.

De overige selectie-spelers, uit-
gezonderd Jean Maas, zullen ook
komend seizoen de kleuren van
MVV verdedigen. De verdediger
wordt met ingang van komend
seizoen toegevoegd aan de tech-
nische staf van de Maastrichtse
club als trainer/coach van het
tweede team.

sport

Doeltrefffend
NiHd..Vanenburg, die zijn 87e (!)
<l_k jd van dit jaar speelde,.brak

Dari. „Alleen de sterksten blijven

overeind", voegde de frêle midden-
velder er naderhand aan toe. Hij
rondde de combinatie tussen Ro-
naldKoeman en WimKieft doeltref-
fend af. Illustratief voor de proble-
men waarmee de Brabanders al het
hele seizoen worstelen, was Hennie
Meijers tegentreffer vijfminuten na
de hervatting. PSV vocht vertwij-
feld tegen de zwaar gehandicapte
thuisploeg, maar moest tot Vanen-
burgs volgende bevlieging wachten.
Zijn voorzet kon door Kieft amper
nog gemist worden.

Voor de uit Einhoven meegereisde
fans was dat het sein om massaal de
hekken te bestormenen de reclame-
borden af te breken. Ronald Koe-
man vluchtte als eerste de kleedka-
mer in, bang dat hij het shirtje waar-
in hij zijn laatste PSV-titel had be-
haald zou moeten prijsgeven. „Ik
neem niet afscheid van het sterkste
PSV", bekende de international.
„Maar een titel blijft nu eenmaal een
titel. Zelfs de wetenschap dat we
twee keer van onze enige concur-
rent, Ajax, hebben verloren doet er
niets aan af. Over vierendertig wed-
strijden waren wij uiteindelijk het
sterkst. Ajax had zeker niet meer
recht op het kampioenschap, al
doen die twee nederlagen pijn".

Ruime winst
Alemannia

AKEN - Alemannia Aken is
weer volop in derace om de fel-
begeerde derde plaats in de
Tweede Bundesliga, die recht
geeft op twee extra wedstrijden
tegen het op de zestiende plaats
geëindigde team uit de hoogste
Duitse speelklasse met als inzet
één plaats in de Bundesliga. Af-
gelopen weekeinde klopte Ale-
mannia zonder problemen Mainz
'05 met 5-2. Bij rust stond het al
3-0 voor de Akense club.

Fortuna Sittard twee keer op de valreep naar gelijkspel

Inzet bij afscheid
door wiel verheesen

SITTARD - Het was op het nippertje, zowel zaterdagavond als
maandagmiddag. Bovendien bleef de winst telkenmale be-
perkt tot één punt. Eerst 2-2, vervolgens 1-1. Het zou deson-
danks te ver voeren om de gelijke spelen waarmee Fortuna Sit-
tard tegen Willem II en Haarlem het thuisprogramma afsloot
onverdienstelijk te noemen. Jeugdig elan vergoedde vooral te-
gen het voor lijfsbehoud vechtende Willem II veel. Aan inzet
was ook gisteren in het verplicht nummer, ver van eventuele
tickets voor Europees voetbal, geen gebrek.

Het 'avondje Baandert' kwam zater-
dag weliswaar laat op gang, maar
nadat aan de tweede helft begonnen
was zat de stemming er dan ook
goed in. Fortuna Sittard, dat onder
meer Clayton en Eleveld miste,
toonde zich agressief en enthou-
siast. Een solo van Nico Jalink en
het uit dit optreden gescoord doel-
punt in de zeventigste minuut ver-
diende zelfs de schoonheidsprijs.
Het schot betekende tevens de ge-
lijkmaker, want in de eerste helft
had Godee de Tilburgers aan de lei-
dingkunnen helpen. Willy Heussen,
op de plaats waar normaliter René
Maessen staat, probeerde bij laatst-
genoemde actie nog te redden wat
te redden viel, maar het was ver-
geefse moeite. Premie

Tenslotte zorgde Richard de Vries
er voor, dat de Fortunezen (zonder
de wegens blessures uitgevallen
Duut en Jalink) toch nog de helft
van de overwinningspremie in de
wacht sleepten. De Vries legde in de
86ste minuut een handvol (!) tegen-
standers in de luren en knalde ver-
volgens hoog en loeihard in. Een ju-
weel van een actie waardoor hij zijn
falen bij een veel grotere scorings-
kans, twintig minuten eerder, goed-
maakte. Bijna was het in de laatste
minuut nog 2-1 geworden, maar Sta-
fleu kwam keeper Metgod te hulp
bij het schot van Erik Meijer.

Eervol verlies bijAjax Uitseliieter legen PEC

VVV al bezig met
volgend seizoen

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

AMSTERDAM/VENLO - De twee
Pinkster-duels stonden bij WV in
het teken van het volgende seizoen.
Noodgedwongen - door blessures

en schorsingen - moest coach Sef
Vergoossen een royaal beroep doen
op spelers uit het tweede elftal.
VVV zal er allerminst spijt van heb-
ben gehad, al had het wel financiële
consequenties.

Hugo Lenkens en Harold Derix de-
buteerden als vleugelverdedigers
tegen Ajax met als gevolg dat hun
vroegere verenigingen (Merselo en
Montagnards) respectievelijk 8.000
gulden tegemoet kunnen zien. Bijna
had VVV dit verplichte uitstapje
naar Amsterdam 24 mille gekost
want ook John Wolter (ex-Thorn)
moest zich langs de lijn warm lopen.
Tot een invalbeurt kwam het echter
niet.

Deze tieners voldeden tegen respec-
tievelijk Brian Roy en Johnnyvan 't
Schip zo goed dat zij ook 43 uur la-
ter tegen PEC Zwolle in de basis-
ploeg stonden. Zaterdagavond keek

VVV-PEC Zwolle 6-2 (4-1) - 10
Driessen 1-0, 16. Slagboom 2-0, 29.
Van Berge-Henegouwen 3-0, 39. De
Gunst 3-1. 45. Luhukay 4-1. 49. Cooke
4-2, 51. Derix 5-2, 75. Stewart 6-2.
Toeschouwers: 2.600. Scheidsrechter:
Schuurmans. Gele kaarten: De Meyer,
Van der Waart, Hansma en Reynierse.
VVV: Roox, Nijssen (66. Lenkens),
Van Berge-Henegouwen, Reijnink,
Rutten, Slagboom, Reynierse, Derix,
Stewart. Luhukay, Driessen (72.
GraeO.
PEC Zwolle: Abma, Smook, Hansma,
Duim, De Meyer, De Gunst, Berghuis,
Patrick (66. Roos), Van der Waart,
Roelofsen, Cooke.

VVV al na een kwartier tegen een
achterstand aan toen Ronald de
Boer op aangeven van Dennis Berg-
kamp raak schoot. Daarmee hield
de Amsterdamse productie op. De
nipte nederlaag tegen Ajax had de
Venlose benjamins blijkbaar een
mentale kick gegeven want tegen
PEC Zwolle gingen alle remmen
los.

Binnen een half uur leidde VVV
met 3-0. Met oogstrelende combina-
ties werden de gasten vaak van het
kastje naar de muur gestuurd. Een
eindscore met dubbele cijfers had
binnen de mogelijkheden gelegen
want zowat elke Venlose aanval die
tot het strafschopgebied leidde re-
sulteerde in een ideale schiet- of
kopkans.
Met Sef Vergoossen als trainer-
/coach wist VVV - na het heengaan
van Leo van Veen - uit de laatste 12
duels liefst 11 punten bijeen te
sprokkelen. Vergoossen. „Tien jaar
geleden degradeerde VVV en moest
de club helemaal bij het nulpunt be-
ginnen. Nu staan er verschillende
jeugdige spelers klaar voor de grote
sprong naar het eerste elftal. De si-
tuatie is voor VVV nu veelrooskleu-
riger".

Wie er blijft ofweggaatvan de 'oude
garde' is nog niet bekend. „Aan
iedere speler hangt een prijskaartje.
Ook aan Jeroen Boere die nog een
doorlopend contract heeft bij VVV
en door ons is uitgeleend aan De
Graafschap. Onder de twee ton la-
ten we hem beslist niet gaan", aldus
voorzitter Jeu Sprengers.

Barry Hughes in
beeld bij Haarlem

Van onze sportredactie
HAARLEM Barry Hughes is in
beeld bij Haarlem voor de functie
van commercieel manager. De
Heemstedenaar van Britse afkomst
sinds dit seizoen in dienst van het
Belgische Beerschot heeft 'n ge-
sprek gehad met de leiding van de
Noordhollandse club, waar hij in de
zeventiger jaren als trainer langdu-
rig werkzaam is geweest.

Hughes wil eventueel bij Beerschot
blijven, maar hij heeft naar eigen
zeggen een zwaar eisenpakket met
versterkingen ingediend, waar het
bestuur haast niet op in kan gaan.
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<2piccolo's
045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 1S jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 150599

Proficiat
Man vanuit
kreta

Van harte gefeliciteerd
Kitty en Eugéne

Personeel aanbod
Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 22£
Kerkrade. Tel. 045-463900.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie
Bel voor vrijblijvende offerte
Tel. 045-224459.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave
Schillings Interieur, Sunpleir
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.
GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 1C
jr. schrift, garantie. Straler
van meutJels, autoplaat
werk, velgen, chassis etc.
VERTEGENWOORDIGER
zoekt werk, bij voorkeui
Brouwerij. Tel. 013-356810
na 18.00 uur.
Voor al uw behang- o
SCHILDERWERK, kunt i
voor nadere prijsopgave
brief sturen naar postbus
2658, 6401 DD, Heerlen.
TUINVERZORGING, aan
leg, afrast, sierbestratinc
enz. goed werk is niet duui
bel 045-272093 na 18.00 u
alleen op werkdagen.

Personeel vraag
LUNCHROOM 't Loon te
Heerlen vrgt. per direct Af
washulp voor plm. 30 uur p
week, leeft, tot 20 jr. Tel
045-711186.

■■-'« ■ ■■■^^^^■—-—___■_■—■_.- Wilt u snel een HJNb
BAAN? Vast en zeker werk?■ Kiezen uit meer dan 250
goede vacatures? Wordt
dan rijinstructeur (m/v). Na
drie maanden kunt u al echt
aan de slag. Nieuwe oplei-
dingen voor het enige er-

■ kende Kaderschooldiploma
starten binnenkort en Best

■ en Utrecht. Nu nog plaatsen
vrij: Bel voor gratis studie-; gids (ook 's avonds) Kader-

' school:04998-99425.- Bouw- en architectenbureau
5 GEHLEN-GANS 8.V.,

' Trichterweg 125, Brunssum
i vr. voor Duitsland timmerlie-
■ den, metselaars en ijzer-

vlechters (handlangers on-
_

nodig te soll.), ook colonnes- omg. Keulen-Mönchenglad-. bach. Tel. 045-229529 of- 229548.

" TAXI-CHAUFFEUR, Full-
-1 time, part-time. weekend.

" Pers. melden. Hompertsweg
_

12 Schaesberg.

" Wie kan met eigen gras of
zitmaaier groot gazon in

" Schinveld voor vaste prijs bij

' houden 045-224700/259527. Vertrouwelijke gastvrouw of
telefoniste voor privéhuis te- Kerkrade. Tel. 04490-23203

T De Valkenier vraagt voor
seizoen 1989 VACANTIE-

' WERKERS M/V en alge-- meen medewerkers M/V, Ift.

' 16-20 jr.Sollicitaties na tel.
afspraak 04406-12289.

5 VROUWELIJKE hulp in
Schoonmaakbedrijf gevr. in- namiddag v. 16.00-17.30.

" Dond. van 17.30-19.00.3 Goed loon. Gem. Kerkrade.r Bellen tuss. 11.00-12.00.■ Tel. 045-464020.

Te huur gevraagd

" Te huur gevr. m.i.v. plm. juli
_

'89 te Sittard: Eensgezins-- woning. Huurpr. tot ’650,-.
>. Br.o.nr. B-0760, Limburgs
i.Dagblad, Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur
Heerlen, Weltertuynstraat 67

Diverse studentenappartementen met woon/slaapkamer,
kitchenette, douche en toilet. Huurprijs ’ 308,95 excl. voor-

schot stook- en servicekosten.

Nuth, Parklaan
Flatwoning met hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slaap-
kamers, douche en berging. Huurprijs ’ 524,80 per maand
excl. voorschot stook- en servicekosten.

Kerkrade, Schaesbergerstraat 2
Diverse kamers met woon/slaapkamer en medegebruik
van keuken, douches en toiletten. Huurprijzen vanaf

’ 370,- per maand mcl. voorschotten energie- en
servicekosten.

Maastricht, Frankenstraat 184
Studentenkamer met woon/slaapkamer en medegebruik
van keuken, douche en toilet. Huurprijs per maand ’ 335,-

-incl. voorschot energiekosten.
UITSLUITEND VROUWELIJKE STUDENTEN!

Inlichtingen en bezichtingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN.

Tel, kantoor: 045-417085.

Te huur APPARTEMENTEN Kerkrade Centrum KAN-
*n kamers te Susteren. Tel. TOOR/PRAKTIJKRUIMTE
06-52107978 of 04499- plm. 100 m2, direct te aan-
-1615. vaarden. Tel. 045-457415.

Heerlen: te huur Sittarderw./ „-_«-__—
Grasbroekerweg APPAR- Te huur ruime BOVENWO-
TEMENT. Woonk., keuken, NING, 4 slpkrs., badk., c.v.
balkon, douche, 1 slaapk. en Geurten, Hoensbroek. Tel.
berging. Tel. 04490-43275. 045-212531.

Onroerend goed te koop aangeboden

Spaarhypotheek
Laat u eens vrijblijvend voorlichten over deze zeer

voordelige vorm van hypotheek.
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Huis kopen of verkopen
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

HyDOtheek HUIZEN te koop gevraagd

«^ . I tot ’150.000,-. Wij advise-
Uemraie ren U gratis over de waarde

Voor ambtenaren en hogere van Uw huis. Direkte aan-
beroepen. Rente va. 5,7%. koop behoort tot de moge-
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook lijkheden. Wijman & Part-
hypotheken tot 130% e.w. ners Vastgoed. Tel: 045-
Tel. 077-519775. 728671.

Bedrijfsruimte
Unieke kans voor enkele ondernemers. Te huur

Gemeubileerde kantoorruimte
in landhuis te Hulsberg (Nuth). Vanaf ’ 750,- all in, per

mnd. Huurder kan onbeperkt gebruik maken van de in het
gebouw gevestigde juridischeafdeling.

Voor meer informatie: Bedrijfsadviescentrum
St. De Wissengracht, tel. 04405-2545.

Te h. aangeb. BEDRIJFS- Te h. aangeb. BEDRIJFS-,
HAL 400 m2gelegen aan de magazijn- of kantoorruimte
Grasbroekerweg te Heerlen gelegen aan de Grasbroe-
’2.ooo,- p.mnd. 045- kerweg te Heerlen 160 m2
721512. ’ 750,- p.mnd. 045-721512.

Kamers aangeboden/gevraagd
Landgoed "La Ferme", Lot- Heerlen-C KAMER in stu-
broekerw.l9, Hoensbroek dentenhuis. Tel. 045-
-045-227291 heeft gestoff. 455755.
en gemeub. KAMER te huur Te huur ZITKAMER met a-
cTiincmcMmco .„ _, pade slaapk. te HoensbroekSTUDENIENKAMER te h. a 14.00 uur 045-229654.in Heerlen en kamer te h. in —- -
Voerendaal. Inl. na 19 u. Kamer te huur, eigen toilet
045-750229. en douche, warm en koud

water, r.t.v. en tel. aansl. ge-
Wat VERKOPEN? Adver- br. v. keuken, gestoff. GE-
teer via: 045-719966. LEEN 04490-42015 v 9-18 u

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dar
u denkt! (Verhuur zondei
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhoul
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr
Borrekuil, Geleen. Tel
04490-43985.
VOORDEURLUIFELS, div.
modellen uit voorraad. Ook
geplaatst leverbaar. Geur-
ten, 045-212531, Hommer-
terweg 27, Hoensbroek.
AFWERKPROFIELEN in
hout, kunststof, alum. Geur-
ten, 045-212531, Hommer-
terweg 27, Hoensbroek.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.

- KUNRADERSTEEN voor
) open haardenbekledingen,
r muur- en gevelbekledingen,

tuin- en keermuren. Kun-
\ radersteengroeve Q&Q

expl. mij., Bergseweg Voer-. endaal. Tel. 045-751884.. VOORDEUREN, stijldeuren,
buitendeuren, vouwdeuren

_
in elke maat en houtsoort.
Ook compleet afgehangen.: Geurten, 045-212531,

t Hommerterweg 27, Hoens-
broek.

Reparaties- TV/VIDEO reparatie. Zonder

" voorrijkosten. Görgens. Tel.
( 045-314122.. Voor al uw koelkast- en

DIEPVRIESREPARATIES.- Vroko, tel. 045-441566 of
I 461658.

■ . . i
Hobby/D.h.z.

"Te k. LATEX Betonverf,
Muurverf, beitsen, zware ei-
kenh. salontafel, cirkelzaag
enz. Halve prijs.o4s-213563

I .—Winkel & Kantoor

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

f stoelen enz. Emly Handelsondem., Handelstraat 34b,
i Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.
j Ook verkoop aan particulieren.

[ Design Kantoormeubelen
'■ Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen enz. Emly Handelsondem., Handelstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

' kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. Emly
Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Bedrijven/Transacties

Tip voor ondernemers
een abonnement op het maandblad DE RECHTGAZET

geeft u het recht een jaar lang onbeperkt telefonische
juridisch advies te verkrijgen voor ’ 390,- per jaar.

Voor meer informatie: Bedrijfsjuridisch adviescentrum St.
De Keizersgracht, tel. 04405-3205.

Auto's

Van 11 t/m 20 mei
(2e Pinksterdag kijkdag)

Mengelers
Pinkster

Occassion
Beurs

Oirsbeek
Provincialeweg. Zd. 91

04492-1814.
Te. k B

tMyDr3sAn'c m',B2' KADETT 13 LS '86, '85;automaat, LPG, ABS, elec. Corsa TR 12S >85r^Alr^S fll 50°- Luxe 12S '84, '83; Kadett 12Tel. 04405-3008. GLS .g4 2x; Kade{t 12S .g3
Terugname van financ.bank '81; Rekord 20 LPG '78; Es-
DAF 1100 m. meubelbak en cort 1.1 L Bravo '82; Fiesta
hydraulische laadklep. Bwj. 1.0 L '83; Kadett 1200 '78.
'81, ’13750,- mcl. BTW. Automobielbedrijf J. Den-■ Emly H.0., tel. 04490- neman, Raadhuisstr. 107
23738 of 04498-54510. Hulsberg.

Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.5
'81, 86, '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.3 '85, '86; Mazda 323
HB GLX 1.5 '84, '86; Mazda 323 HB GLX 1.3 '80, '81, '83,
'85; Mazda 626 Sed. GLX 2.0 '80, '82, 83, '86; Mazda 626
Sed. LX 1.6 '80, '83, 84, '85; Mazda 626 HB GLX 1.8 '88;
Mazda 626 HB GLX 1.6 '85, '86, '87; Mazda 626 Coupé
GLX P.S. 2.0 '82, '87; Mazda 929 Sed. DX 2.0 '85; Mazda
626 Coupé GLX P.S. automaat '84, '87; Mazda 626 Sed.
GLX aut. '84; Mazda 323 HB en Sed. GLX 1.5 aut. '81, '88;
Mazda 323 Station GLX 1.7 D '87; Honda Prelude Coupé
1.6 80; Honda Accord Sed. 1.6 aut. '81; VW Golf HB 1.6
aut. '78; VW Jetta Sed. 1.6 '87; Nissan Sunny SLX coupé
1.6 '88; Nissan Cherry HB 1.5 '84; Volvo 360 GL HB 2.0
'86; Volvo 240 Van Station D 2.0 '85; Peugeot 205 KT HB

1.4 '85; Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

Autobedrijf Leymborgh BV
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; Opel; Ka-
dett GSI '84. Ford bus 9
pers. diesel type '88; Toyota
Celica bwj. '86; Opel Ascona
18 i '83; Mitsubishi Galant
'82; Opel Ascona 2 drs. die-
sel '83; Mitsubishi Sapporo
'79; Fiat Ritmo '82; Citroen
Charleston '84; Nissan
Cherry '83; Mazda 323 '78;
Golf '78; Renault Fuego '81;
Opel Corsa '84. Autohandel
P. FRANKEN, Ganzeweide
59, Heerlen, 045-216475 of
727711.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Marbella L '88. Seat Ibiza
1.2 GL '85, '86, '87 en '88.
Seat Ibiza D '86. Seat Ron-
da 1.2 GL 84 en '85. Seat
Ronda 1.7 GL D '87 en '85.
Seat Malaga 1.5 GLX '88.
Seat Malaga 1.2 GLX '86.
Seat Malaga 1.2 L '88. Seat
Malaga 1.5 GL '88. Seat
Malaga 1.5 GLX '88. Seat
Bestel '88. Subaru 1800 GL
'85 en '81. Subaru 1300 '86.
Talbot Solara 1.6 GLS '81.
Mazda 1300 '76. Mazda 323
'81 en '79. Lada 2105 GL
'82. Fiat 127 '80. Fiat Ritmo
D '80. Austin Allegro '78.
Sunbeam 1000 '79. Saab 99
'76. Toyota Corolla coupé
'79. Datsun 120 V '79. VW
Passat '81. Citroen Visa '79.
Subaru Justy SL '85. Fiat
Ritmo '79. Inruil en financie-
ring mogelijk. Donderdags
koopavond.
Opel KADETT 12 LS,
30.000 km, '86. Tel. 04743-
-1574.
Opel RECORD 2.05, m. '85,
topcond. ’14.800,-. financ.
mog. 045-417122.

PEUGEOT 205 Accent bwj.
'88, rood, 18.500 km. Koop-
je! 043-435188
PEUGEOT 305 t. '83 i.z.g.st.
mech. en mot. 100%
’3.500,-. Terschurenw. 66
H'broek.
Te koop PONTIAC Fiero,
rood, '85. Tel. 04743-1574.
MERCEDES 260 SE met
veel extra's 25-8-'B7

’ 50.000,- onder nieuw prijs
km.st. 37.954; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG 27-10-87;
Mazda 626 HB 1.6 GLX '87;
Mazda Sedan 1.6 LX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86
2x; Mazda 323 HB 1.5 LX
'86 3x; Mazda 323 HB 1.3
aut. '84; Mazda 323 HB 1.3
autom. '81 ;". Mazda 323 HB
1.3 LX aut. '86; Mazda 323
1.3 Estate '83; Mazda 323
NB 1.3 '81 2x; Mazda 323
NB 1.3LPG '82; Mazda 323
NB 1.5 aut. '81; Mazda 323
NB 1.3 LX 86; Mazda 323
NB 1.5 GLX 86 3x; Mazda
323 NB 1.7 diesel '88 GLX;
Opel Corsa 1.2 S'84; Opel
Kadett 12S '82; Opel Kadett
12S '83; Opel Kadett 12S
'84; Opel Ascona 1.6S'84;
Opel Manta I.BS '83; BMW
316 '81; Ford Siërra 1.6LPG
'85; Ford Siërra 1.8 Laser
85; Ford Escort 1.3 L '82

LPG; Ford Escort 1.1 L '82;
Ford Fiesta 1.1 L '85; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL'B3; Nis-
san Cherry 1.3 GL '84; Seat
Ronda GL Diesel 11-11-83;
Toyota Corolla 1.3 HB aut.
'85; VW Golf 40 KW 26-9-
-'B4; Goedkope inruilauto's:
Nissan Bluebird 1.6 GL '80
’4.950,-; Mitsubishi Sapor-
ro aut. '78 ’2.500,-; Opel
Kadett 1.3 N '80. Loven
Heerlen B.V. Palemiger-
boord 401 Heerlen. Tel.
045-722451. Donderdag
koopavond.

VW GOLF S '80 ’2.900,-;
Audi 100 5-cyl. '80 ’ 3.500,-
VW Golf D '79 ’3.900,-;
Renault GL '81 ’2.900,-;
Fiat Ritmo 85S '82 ’ 3.500,-
Honda Civic '81 ’3.400,-;
Honda Prelude '80 ’ 5.200,-
Datsun Cherry '80 ’ 2.900,-;
Opel Kadett '78 ’1.750,-;
Taunus Stationcar '80

’ 1.500,-. Oude Landgraaf
101, Schaesberg-Landgraaf
045-311078.
Ford Sierra 2.0 Ghia '86;
Ford Sierra 2.0 3-drs. en 4-
drs. '86; Opel Kadett 1300
5-drs. '85; Fiat Uno 45
26.000 km '85; Citroen BK
19 GT '85; Ford Sierra 1600

LPG '85; Ford Orion 1.6 GL
met LPG '85; Opel Kadett
diesel '83; BMW 316 4-drs„
5-versn. '86; Ford Scorpio 2
L GLI 85; Ford Escort 1300
'81; Opel Rekord 2 Itr. '81;
Opel Ascona 1600LS 4 drs.
'82; Opel Ascona 1900 80
’1.900,-; Suzuki minibus
'83 ’ 3.750,-; Opel Rekord 2
Itr. 80. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf Stan WEBER,
Baanstr. 38, Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Ford Scorpio 24 I Ghia '87

’ 34.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’26.500,-; Ford
Sierra 20 IS '86 ’ 22.500,-;
Ford Sierra 1.8 CL Sedan
aut. '88 ’25.000,-; Ford
Sierra 1.6 Laser '85
’15.250,-; Ford Sierra 2.0
Laser '85 ’15.500,-; Ford
Sierra '86 Laser 1.6
’16.750,-; Ford Escort 1.3
Bravo '83 ’9.750,-; Opel
Ascona 1.6 LS 4-drs. '87

’ 18.500,-; Opel Ascona 1.6
S '83 ’ 9.500,-; Opel Corsa
1.3 3-drs. '87 ’ 14.750,-; O-
pel Kadett 1.2 LS 3-drs. '87
’16.750,-; Renault 11 1.4
Broadway 86 ’ 14.500,-;
Volvo 340 DL diesel '85
’10.500,-; Mazda 626 2.0
5-drs. '84 ’ 10.500,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL '85
’12.500,-; Mitsubishi Ga-
lant 2000 GLS aut. '86
’18.750,-; VW Golf 1.6 CL
aut. '83 ’8.750,-; Audi 100
CC 136 PK aut. '83
’12.500,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
Auto's. HALLO opgelet, wij
betalen ’3OO,- tot 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.

- ■■■ ■■■■ ■ I —'■' ■■■ ■■ 1

S° LimburgsDagblad

"^Pjccojos
Als u ons voor 12 uur

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het
—y I Limburgs Dagblad.

045-719966
— i i————^^————~
GOLF GTI bwj. 86, i.nw.st.,
46.000 km., zwart, verlaagd,
schuifd., sportwielen, vr.pr.

’ 24.000,-. 045-464438.
Te k. VW GOLF D, bwj. '82,
APK gek., i.z.g.st., vr. pr.

’ 6.750,-. Tel. 045-273340.
G. G. auto's en shop heeft in
voorraad 20 degelijke auto's
van de bekende grote mer-
ken met een degelijke GA-
RANTIE. Kom vrijblijvend
kijken. G.G. auto's en shop,
Heerenweg 284-286,
Heerlen, (gr. weg Hrl.-Brs.)
Te k. Fiat RITMO 70 CL, bwj
'83, 5-drs., 1.3 CC, pr.
’4.250,-. Past. Kuilenweg
6, Hoensbroek. Tel. 045-
-210070.
Te k. FORD Taunus 1600
GL, bwj. '79, i.z.g.st., vr. pr.
’1.400,-. Tel. 04492-1304.
Ford ESCORT 1300 Laser
bwj. nov. '84, 63.000 km. 1e
lak, antrac.met. 045-228469
Te k. Ford ESCORT 1.3 L,
bwj. '82, APK-'9O, 5-drs., i.
z.g.st. Tel. 045-220665.
Te k. Ford STATIONC. i.z.g.
st. bwj. '78 ’ 450,- Esdoorn-
str. 6, U.o.W. Landgraaf.

FORD Siërra 1600, 3-drs.,
blauwmet., 83, zeer mooi.
Tel. 04743-1574.
Suzuki ALTO, 15.000 km,
'85. Tel. 04743-1574.
TALBOT Solara, 5-gang,
bwj. '84, APK gek., i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 5.000,-. 045-223968
Te koop VWLT 3500 diesel
open-chassis, als nieuw, '80
Tel. 04743-1574.
VWGOLF 1800 GTI 51.000
km, grijs, '84. Tel. 04743-
-1574.
VW POLO 1,3 GT m. '81,
APK bijz. mooi ’3.250,-.
Tel. 045-454087.
VW JETTA 1.6 LS m '81,
APK, bijz. mooi ’4.250,-.

i Tel. 045-454087.: VW GOLF LS bwj. '79, APK
mrt. '90, i.z.g.st. ’2.450,-.
045-720951.
VOLVO 340 S '86 automaat
3-drs. grijsmet. weinig gel.
1e eig. in abs.nw.st. gunsti-
ge prijs. Inl. 04490-32085.

Opel CORSA 1.2 Swing bwj.
'87, 17.000 km., zwart.
04407-2613/1309
Te koop Opel KADETT bwj.
'77, APK gek., pr. ’1.250,-.
Tel. 04498-54885, na 17 uur
Stralen van autoplaatwerk,
velgen, chassis e.a. (meu-
bels). Bel voor informatie,
045-226000.

Opel Kadett
GT 1987, km.st. 17.000, nw.
st. Parallelweg 2, Susteren.

Te k. 4 goedkope auto's;
Opel Rekord 1900 bwj. 81
met gasinstall. ’ 2.450,-;
Honda Civic 1500 automatic
'78 ’950,-; Volvo 343 DL
automatic '78 ’ 1.500,-; Le-
lijke Eend 2 CV 6 '82
’1.500,-. Alle 4 APK gek.
tot'9o. 045-323178.
Tek. AUDI 100GL5E, 136
PK, bwj. '77, vr.pr. ’ 1.000,-
Tel. 04405-3414.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met. '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. 85;
Kadett 1.3 5 drs. wit 83; Ka-
dett i.z.g.st. '80; Ford Siërra
1.8 L laser 5-drs. rookzilver-
met. 86; Sierra 2.0 blauw-
met., 5-drs, LPG '85; Escort
XR3 blauwmet. '82; Grana-
da 2.0 L 4-drs., i.z.g.st,
blauw '80; BMW 316 rood
div. extra's '85; BMW 320 6
cyl., bruinmet. '78; Inr. gar.
financ. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf Tel. 045-326016.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
Renault 21 GTS, '87, 1e
eig., 39.000 km, als nw.,

’ 24.950,-; Citroen 2CV6,
wit met blauw, laat '83, 1e
eig., 34.000 km, i.z.g.st.;
Mercedes 230 E, nov. '81,
autom., i.z.g.st., met veel
extra's, ’ 9.750,-; Toyota
Carina 1600 De luxe
’950,-, APK 6-2-'9O. Seat
Automobielbedrijf PRIMAIR,
Industriestr. 25 (Handels-
centr. Bergerweg). Sittard.
Tel. 04490-14364.

Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
1000% Zijn onze auto's en
100 % is genoeg!!! Audi 90
Quattro 155 pk km.st.
40.000 met veel extra's wit
'85. Audi 100 cc 118 pk
spec. aanb. rood '85. Audi
80 C 75 pk 4 drs. '85. Ci-
troen Axel 11 '86, Ford Es-
cort 1300 Laser '86. Ford
Escort 1.1 Bravo wit '86,
Ford Escort 1300 '81, Ford
Fiesta 1000 '83, Ford Tau-
nus 2000 L '77, Honda Civic
1.3 Luxe '84, Hyundai Pony
1.4 TLS '84, Lada 2107 1.5
GL '85, Lada 2104 1.5 com-
bi 5 speed '87, Lada 2105
GL '85, Mazda 323 1.5 Es-
tate '86. Mitsubishi Colt
1200 GL '86, Nissan Micra
SDX '86. Opel Kadett HB
1.3 NLS zeer speciale uitv.
'88, Opel Kadert HB 1.3 LS
'87, Opel Kadett HB 1.2 S
Flash 83, Opel Kadett 13 S
5 drs. met gas '81, Opel
Manta 19 N cc '81, Opel
Commodore 2.5 S aut. '81.
Opel Manta 19S Berlinetta
'79, Opel Ascona 2.0 S met
gas '79, Peugeot 205XE '86,
Peugeot 309 GL Profil '86,
Renault 5 TL Le Car '84,
Renault 9 TC 83, Saab 900
Turbo 5 '80, SeatFura Playa
L'Bs, Seat Ibiza 1.2 GL K6-
-'B7, Seat Malaga 1.5 GLX
'86, Seat Ronda 1.2 GL '85.
Toyota Supra Targa 3.0 I'86, Toyota Carina 11 1.6
DX met gas '85, Toyota Co-
rolla Liftback DX '82, Volvo
340 DL 3 drs 84, Volvo 345
Winner 5 drs, '83, Volvo 345
GLS 5 drs. 81, VW Polo C
'84, VW Golf 1100 '79, VW
Kever Semi automaat '73.
Bovag garantie of eigen ga-
rantie 6, 12 mnd. Fianciering
tot 100 %. Wij zijn ook uw a-
dres voor algeheel auto-
onderhoud. Donderdag
koopavond. Auto en APK
Centrum KEULARTZ BY,
Locht 42 83, Kerkrade. Tel.
045-419905.
Garage LUCAR vraagt te
koop: luxe-, bestel-, jeeps
en combi-auto's, schade of
defect geen bezwaar. Direkt
contant geld. Tel. 045-
-456963.

DRINGEND te k. gevr. alle
type auto's, tevens Merce-
des alle type's vanaf bwj.'B3,
tevens Jeeps 045-414372.
Ook 's avonds.
Honda ACCORD bwj. '79,
APK, i.g.st., vr.pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-721559, Marconi-
str. 8, Heerlen.
HONDA Civic de lux 5-drs.,
bwj. '81, APK mei-'9O, vr. pr.
’2.400,-. Da Costastr. 2,
Heerlen.
HONDA Civic automatic, 4-
drs., blauwmet., APK 5-'9O,
pr. ’1.750,-, i.z.g.st. Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek.
Mooie ACCORD EX bwj. '80
APK4-90, pr. ’2.150,-. Tel
045-422610.
MERCEDES rev. motoren
en cyl. koppen. OM 314, 4
cyl., 80 pk, OM 352, 6 cyl.
130 pk. Auto Feyts 04759-
-1896.
Te k. MERC. 280S, autom.,
div. opties, bwj. '78, uitzon-
derlijk mooi, tel. 04492-3824
MERCEDES 190 E autom.,
bwj. '87, km. st. 65.000, nw.
st., ieder onderz. toegest.,
gespr. betal. mog. Tel.
045-457415.
Te k. aangeb. Mitsubishi
PAJERO 2.5 Itr. turbo die-
sel, bwj. '85, geel kenteken,
vr.pr. ’27.500,-, alle op-
ties. Tel. 04498-55474.

MITSUBISHI Lancer F,
zeldzaam mooi, bruinmet.,
'83. Tel. 04743-1574.

Sloopauto's
" " " .... . ■ . _..
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, tegen
afg. vrijwaring RDW. Tel.
045-727711/216475.

Bedrijfswagens
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Auto onderdelen en accessoires

Brink Trekhaken met Rijkskeur.
1. Groot assortiment uit voorraad leverbaar.

2. Stabilisator Caravan aanhanger, extra veilig.
3. Hulpkoppeling.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|<^RP B.V.

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

In- en verkoop goede gebr.
AUTOBANDEN met gar.,
div. alum. velgen. Passart-
weg 39, Hrl. Tel. 045-
-222675.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Brs. 045 -254482.

Motoren
Diverse overjarige nieuwe
motoren en jonge gebruikte
motoren te k. REKERS Mo-
toren Heerlen. 045-215375.
Motor verkopen? "m. vrijwa-
ringsbewijs" REKERS Mo-
toren Heerlen. 045-215375.
GRATIS af te halen afge-
werkte olie. REKERS Mo-
toren Heerlen. 045-215375

(Brom)fietsen

Limburgs Grootste Assorti-
ment FIETSTASSEN, fiets-
kleding , regenkleding, trek-
king-kleding, enz. vindt U bij
tweewielers Math. Salden
Limbricht.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. TEL. 045-211486.
Te k. MEISJESFIETS voor
plm. 8 jarige. Geheel compl.
met verlichting. Pr. ’125,-.
Inl. 045-222378.
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveld. Tel. 045-256719.
Te k. VESPA Ciao bwj. '87
met sterw. ’ 800,-. Irenestr.
56, Nieuwenhagen.

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

Achterraam JALOUZIEN
voor op uw auto. Diverse
merken. Nu ’ 75,- geheel
compleet. G.G. autoshop,
Heerenweg 284, Heerlen.
(gr. weg Hrl.-Brs.)
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

Vakantie

Geen gemier
veel plezier

■ Goede reis met een huur-
j auto van Bastiaans Heerlen.> 8e1....045-724141.- SPANJE jongeren camping-■ reizen, surf-fietsbus. Inl:
i Break-away.tel 033-618811

FRANKRIJK. Vak. woning

' Atlantische kust en Bre-; tagne te huur in juli. Inl. Ber-
trand Travel, Rechtstraat 6,- Maastricht, tel. 043-219059.

Caravans. Te k. plm. 8 lichtg. TOER-
I CARAVANS o.a. Knaus, 2X, Kip, Tabbert, 1.V.A., Mun-

sterland vanaf ’ 1.250,- tot; ’8.750,-. Ook inkoop. Tel.
045-323178.
Te k. zeer mooie VIP
SPEEDBOOT, 140 PK, m.
ace, trailer en ligpl. Pr.

’ 19.500,-Tel. 045-457415.

Kontakten, Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (Alleen

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Warme dagen hete meisjes

Tieners 320.323.10
korte rokjes 50 et/min

Sex-genot van grote klasse!
Eroslijn: 06-320.321.22
i 50 cent p/m
1 Gezellige dames, charmant, discreet

Bezoeken U thuis of in hotel

I Tel. 045-311895.

j Club Pin Up
; met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Hendrik-r laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma.

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
FLIRTEN met zn tienen, Dag & Nacht

1 Flirt-Box 06-320.330.01
Nieuw, Nieuw, Nieuw!

Contactburo Yvonne
Gestart te Sittard. Tel. 04490-23203.

Geopend va. 18.00 uur.- Dames!!! Wie wil zich laten inschrijven?

I Madame Butterfly
t niet goedkoop, maar wel safe! Diverse mogelijkheden, ook- showtime. Open va. 17.00 uur. Hommer! 24, Vaesrade.

Nog plaats voor 2 meisjes.

06-Sex k.
50 et. p.min.

** * I

sex non stop
Amanda vertelt

elke dag iets nieuws I
06-320.320.08

Zevende Hem^gratis surprisepakket
06-320.320.07

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's

06-320.320.06

!!! Live t
Sex Relax Bo>

Met zn allen over sex pra'
en afspraken maken, do«

op de Sex Relax Bo<

06- I
320.324.06|

Addink Product H

S.M. I
party bol

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht ni^ldus nu bellen.
06-320.323.06 ]

Talk Productions 50 ctjÜ |l

Marcha
Grieks - 06 - >

320.325.55
50 et. p.m. ,

Tieners {
GRATIS kalender 1989."
320.321.10*

Viditel pag. 34010, 50 ctg!
live-live-live-live

sex-box;
50 et. p/min 06

320.325.06
live-live-live-live t,

*Rosie* sex-lijfl J
sexblad Rosie presente^
BEA, ZIE ROSIE. 50 cp> |(
06-320.330.7^ k— t

sweet-lips f
50 et/min 0 sex 'e

320.320.50^
Mindy's

Masturbatielijfl [
gratis kado t

06-320.320.66 ( 50 et.0 t
De nationale J

live lijn. Tel. 013-321395^dagen per week geope^ \
De meisjes van *)

Diana \
bezoeken U discreet. Zij *ï
't beste en niet te duur, 9ns\v.a. ’ 100,-all-in. Bel "" ,

045-215113 !
213142, goede servic2 Jverzekerd. Tot ziens>/(
06-06-06-06 ;
320.320.05....P0ur to" \
320.320.28.... Lesbi a,

328 320.320.68..5tandje"|i320.322.30....Heat line
320.324.00....Pervers ,

320.324.01....50ft
320.324.02....Potten
320.324.03....Live

320.324.05...,Live hC-t '320.325.02....Heet »
320.325.03...Macaber

50 et. p.m. Pb 157, ZV£2'
** 06-320.321.03"

Retina Sexfoof1!
’ 0,50 p/m _A

Het klinkt misschien r
echt, maar ik meen het W^lIk ben 'n meisje van 20 jal
en zoek driftig naar omgaJ
met mannen, alleen $f_
sex!! 06-320.325
50 op/m. Deze

box
bel ik vaak! Jij ook?? s

Tanja's
Orgasmelijn

Gratis kado
06-320.323.40 (50 et pj?.
De eerste keer? Dan doe'

het wel 'ns verkeerd!
Bel 'ns de

groeneblaadjes
box

06-320.325.31 - 50 cp^
Misschien maak je con<3,
met 'n ervaren persoon.

Op n oude fiets moet jen
leren!!! >

Hardsex
Keihard de Lekkerste'

maar 2 kwartjes p.m. ü

320*325*35
rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50ct. p.m. bel me 06-

-320*325*45;
Contactburo 1

L'Amour, dames, trio, P'
privé enz. Heerlen,

045-225237.
Voor Piccolo's

zie verder pagina f 8
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Maastrichtse honkballers verslaan All Stars

HSCM etaleert veerkracht
- Gegeven de enor-. veijonging die coach Stanley El-

? dit seizoen heeft moeten toe-
r^n op de honkbalhoofdmacht
I Sphinx/HSCM, werd dit negen-en uiterst bescheiden rol in de
olijke hoofdklasse toebedacht.
Voorspelling werd enigszins ge-
straft, want de Maastrichtena-

veel veerkracht in de
66 duels die afgewerkt moesten
.f(len. Zaterdag werd in Heerlen
favoriete All Stars nipt geklopt:

*»" Pinkstermaandag volgde deï^male, maar verdiende winst te-
12-11.

«ontmoeting in Heerlen ontwik-
te zich tot een desillusievoor de
J^ploeg. All Stars speelde luste-
{? (coach Ab van Ommen: „Het
f Wel op een speeltjekastiebal")
ponder concentratie. Maastricht

in de vierde ronde een 4-10sprong, die All Stars in de ge-
bakende beurt wegpoetste: 11-- in de zevende inhings uit-

!>de tot 18-11. Sphinx/HSCM
'Serde evenwel op te geven. Met

r°ttunistisch slagwerk en attent. Heerlense veldfouten afstraf-
Z' liep men uit naar 18-23, om in
patste All Stars slagbeurt het
L^te, wat wanhopige offensief
f de thuisploeg net op tijd af te
&t>en: 22-23.

s^ren maakte Joost Frederiks in
| thrillerachtige duel tegen Fe-
ls zijn rentree op de werpheuvel.

voortreffelijk verdedigings-
L^ctief werden de Noordbraban-
/* met lege handen naar de dou-

ches gestuurd: 12-11. All Stars her-
steld zich enigszins van de afgang
door gisterenmiddag Oriles te ver-
pletteren met 19-1. Na vier volledige
innings (12-0) stond de winst voor
de Heerlenaren, met pitcher Ton
Pluta goed op dreef, al min of meer
vast.

In een traag en wissselvallige
krachtmeting verloor Phantoms
Weert met 11-18 van Orioles. De uit-
wedstrijd tegen DVS vond geen
doorgang.

SEW wint
handbalbeker
AJWEGEIN - Net als vorig jaar'ft SEW de handbalbeker bij de
l^es veroverd. De landskampioen
J^ibbixwoud won de in Nieuwe-re gespeelde finale tegen Forehol-

Vj*t Voorhout met 26-16. Bij rustEpe de ploegvan MartinKohier al} 12-6. Lydia van der Velden was
;' acht doelpunten topscoorster
jSEW. Laura Robben, doelvrou-
'fvan de nationale ploeg, stoptevan de zes aan Foreholte toege-
ie strafworpen.

Poolbiljarttitel
voor Edwards
uit Hoensbroek

Van onze medewerker
SCHAESBERG - De Nederlandse
titel poolbiljarten is dit jaar terecht
gekomen bij Frank Edwards (34)
van Le Duc uit Hoensbroek. In een
hoogstaand finaleduel versloeg hy,
in een best of seven, de grote favo-
riet voor de titel de HeerlenaarRob
Alarm. Bij de dames was het op-
nieuw d« Sittardse Miriam Verhaeg
(21) die beslag legde op het kam-
pioenschap.

De nummers een en twee, Edwards
en Alarm, leden overigens in de
laatste poule-wedstrijd nog een ne-
derlaagen moesten zich weer via de
herkansing terug knokken. „Ik heb
een vrij gelukkig toernooi ge-
speeld", meende Edwards. „Vanaf
het begin zat het me al mee. Ik heb'
me ook niks aangetrokken van de
favorieten. Toen ik in de finale te-
gen Rob Alarm moest aantreden
had ik een flinkeruggesteun aan het
feit dat ik hem een maand geleden
tijdens het Brouwershuis-toernooi
in de finale ook verslagen heb".

Opmerkelijk bij dit kampioenschap
was dat de Limburgse deelnemers
de lakens bleven uitdelen. Zij spe-
len offensiever dan deelnemersvan
buiten onze provincie en dat zet op-
nieuw zoden aan de dijk. Miriam
Verhaeg toonde zich ook deze keer
een waardig kampioen bij de da-
mes.

Samacols verspeelde in de ontmoe-
ting tegen Bullfighters een veilig lij-
kend voorsprong van 9-3, onder
meer tot stand gekomen via twee
horem runs van Armand Lagerweij.

De Kerkradenaren beschikten vol-
gens coach Ad Harlé over te weinig
strijdlust om de opmars die Buil-:
fighters even later inzette tot staan
te brengen: 11-12. Pinkstermaandag
nam de ploeg revanche op zichzelf
doorin Sittard de Condors kansloos
te laten: 5-18. Paul Ladeur behaald
het perfecte slaggemiddeld van
.1000. Zaterdagmiddag kwamCo-
ndors in en tegen Venlo er ook al niet
aan te pas: 30-8.

" Fragment uit de Limburgse honkbalderby tussen All 'Stars
en HSCM. Foto: CHRISTAHALBESMA

volleybal

> £»«* Zuid-Limburg
tjjjjotie/Degradatiewed-. -_» s voor t plaats in de, .>tieklasse. KJuros-Elsloo 3-16 ). Elsloo-SEC 2 0-3

/ k'SEC2-Furos 3-0

\\ promotie naar promo-
Cse 2^

5 degradatie naar le klas-
V 2~2

IV> blijft in le klasse 2-0
Jf**»s voor 3 plaatsen in de

> 5; Spartak A-VC NAC 1-3
NAC-SpartakA 3-1

' blijft in de leklasse
*H , 2-4
ti^k A speelt P/D tegen

Bui 2°
ft.L; Jokers4-Sjoahn 3-1

5 3-1
'KJ/VCLS-Jokers4 0-3

■b^ 4 promotie naar le!?__ 2^
1 speelt P/D tegen Spar-

-2-2

Datak/VCL 5 blijft in de 2e
klasse 2-0
Heren
3 teams voor 1 plaats in de
promotieklasse
PD 1: Elsloo-Fiscus 3-0
PD 11:Fiscus-Avanti 2 0-3
PD 12:Avanti 2-Elsloo 3-2
Stand
Avanti 2promotie naar promo-
tieklasse 2-4
Elsloo degradatie naar le klas-
se 2-2
Fiscus blijft in le klasse 2-0
5 teams voor 3 plaatsen in de
leklasse
Poule C
PD 13:Pancr.bank 4-VC NAC

3-0
PD 14: VC NAC-Pancr.bank4
Stand 0-3
Pancr.bank 4 blijft in de le
klasse 2-4
VC NAC speelt P/D tegen Vol-
harding 2-0
Poule D
PD 15: Jokers 2-Volharding

3-0
PD 16: Volharding-Da-
tak/VCL 9 3-0
PD 17:Datak/VCL 9-Jokers 2

3-1
Stand
Jokers 2 promotie naar le
klasse 2-2
Volharding speelt P/D tegen
VC NAC 2-2

Datak/VCL 9 blijft in de 2e
klasse 2-2

tafeltennis
Heren Eredivisie.
Bl.Werelt-TempoTeam 9- 9BTLifters-Scylla 2-16
Avanti-ShotW 16- 2le divisie 1.
MiddelburgZd-Megacles

9- 9Kluis-Pelgrim 8-10Swift-JCV n- 7le divisie 2.
Bartok NOAD 18-0DHC-Ver.Spaarbank 13-5Pelgrim 2-OTTC 12-62e divisie 2.
JCV2-TempoTeam2 4-6
Red Stars-Treffers A 8-2Sibbe-PokerFace 9-1
3e divisie 1.
Schimmert M-Megacles 3 7-3Belcrum-MOVC ' 5-5Irene 2-Bartok 2 7-3
3e divisie 6.
Never Despair-BTLifters 2 8-2
Megacles 2-Blue Star 8-2
Valkenswaard-Stiphout 3-7
4e divisie 1.
Elsloo-Kluis 2 3-7
TTCV Rath 2-Armada 7-3
Valkenswaard 2-Helden 4-6
4e divisie 2.
Red Star-NOAD 2 3-7

Hotak 2-Bergeyk 2-8
Sibbe 2-TOGB 9-1
4e divisie 8.OTTC2-RedStars2 3-7
Rhenus-SKF 2 5-5
Eindhoven-Hutaf 10-0
4e divisie 11.
FVT2-Korenbeurs 7-3
Flash-WPK/SVN 1-9
Maastricht-Middelburg Zd.3

9-1

Dames Eredivisie.
ShotW-Hotak 3-7
Megacles-Avanti 10-0
Irene-Middelburg Zd 8-2
2e divisie 2.
Shot W 2-Red Stars 7-3
Megacles 2-Seta 4-6
Swift 2-Treffers 4-6
2e divisie 3.
Luto-NMB/VDO 5-
S.Avanti-DTS 7-3
Treffers-Schimmert M 2-8
2e divisie 4.
A-Merk-Kluis 3-7
Rhenus-SVE 3-7
Irene 2-Salamanders 8-2
3e divisie 2.
JCV2-Belcrum 6-4
Koningslust-Tanaka 5-5
Armada-Bartok 6-4
3e divisie 4.
Red Stars 2-M'tricht 4-6
PJS-Salamanders 2 5-
-3edivisie 6.
Red Star-Kluis 2 2-8

Smash-BlueStar 4-6
Pelgrim-ZTTC 2 3-7
4e divisie4.
S.Avanti 2-Kolleberg 10-0
Eindhoven-Helden 3-7
Megacles3-Budilia 2-8

Pim Rietbroek
vrijwel zeker
trainer V en L

GELEEN - Pim Rietbroek wordt
vrijwel zeker de nieuwe trainer van
het herenteam van Herschi/V en L
en daarmee de opvolger van zijn

broer Gabri, die na vier jaar de Ge-
leense club gaat verlaten. Het be-
stuur van de handbalcluben de trai-
ner ontkennen vooralsnog welis-
waar dat er sprake is van een over-
eenkomst, maar uit zeer betrouwba-
re bron werdvernomen dat onderte-
kening van het contract slechts een
kwestie van tijd is. Pim Rietbroek,
die eerder ook al trainer van V en L
was, wordt als de ideale man gezien
om aan een nieuwe, sterk verjong-
de, Geleense ploeg te bouwen.

bowling
B.B.H.Dubbel-league.
VOG-MPG 1-3
BT deFontein-Rest.Stap In

o^l
BT Kameleon-Strike and Spa-
re 3'/2-'/_
Kever Freaks-Hodaar 3-1
Ladies First-Snackb.Aarveld

3-1
BEHA-Twilight (M
Hoeve de Aar kwartetten-lea-
gue.
Three plus one-Klimßim 1-3
Roda-AZ Piaggio 1-3
Ladies-Onger Os 0-4
DIC-Mepro 4-0
Marastima-S'B9 3-1
Bedrijyen-league (pinfall-
round).
AZL-Verma 0-1
SSOVH-Webibo 0-1
Un.Bears-ABP 1-0
Un.Bears 2-SSOVH 2 1-0
Hoeve de Aar trio-league.
Pin Up-'t Boebelke 3-2
Joemi-HetRaadsel 1-4
DDD-HetLaatste Moment 2-3

BMN-Internationals 0-5
Hoeve de Aar dubbel-league
1-1.
WC-Bowling Angels 4-0
Val Om-MalgratO. 1-3
Return-Lustige Zwei 0-4
Pin Ups-SOS 4-0
Lavendel Team-Blind 1-1
Bingo's-The £atz 0-4
Midway's-Knakkers '/i_-3'/_
Hoeve de Aar dubbel-league
2-1.
Snoopy-Pinhunters 0-4
Puppies-Anco 3-1
Lablo's-Riefie 4-0
Volhouders-Optimisten

GoodLuck-Missers 3-1
BZN-AB 2-2
Madonna's-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league
1-2.
PinUps-TheKatz 2-2
WC-Return 3-1
Malgrat 0.-Lustige Zwei 2-2
Knakkers-Val Om 1-3
Midway's-LavendelTeam 0-4
Bowling Angels-SOS 1-3
Hoeve de Aar dubbel-league
2-2
Missers-AB 4-0
Lablo's-Optimisten 4-0
BZN-Pinhunters 1-3
GoodLuck-Madonna's 3-1
Riefie-Blind 4-0
Snoopy-Puppies 0-4
Anco-Volhouders 3-1

sport

Positieve ontwikkelingen in Heerlen met oog op hockeytoekomst

Nederlands jeugdteam
sterk tegen Duitsland

HEERLEN - Het Nederlands
jeugdhockey bevindt zich op
topniveau. Dat bewezen de A
en B-jeugdteams het afgelo-
pen weekeind in stadion De
Kaldeborn in Heerlen, waar ze
maar liefst vijf overwinningen
en een gelijkspel behaalden
uit de in totaal acht gespeelde
wedstrijden tegen de Duitse
jeugd. Een prima prestatie die
de toekomst voor de Neder-
landse seniorenhockëy hoop-
vol stemt.

Uitschieters tijdens het internatio-
nale weekeinde waren de Neder-
landse B-teams. Deze elftallen wis-
ten zowel op zaterdag als op zondag
overtuigend te winnen. Tramster
van het Nederlands meisjes B-team
is de Brunssumse Rietje Küper. Zij
maakte zelfooit deel uit van het Ne-
derlandse hockey-elftal en was afge-
lopen seizoen tevens trainer van
Jong Oranje.

Küper: „Het meisjes B-team is
sterk. Dat was tijdens het toernooi
in Antwerpen met Pasen al geble-
ken. Daar hadden we van de Duit-
sers dik gewonnen. We mochten nu
dus niet verliezen. De Duitsers
speelden echter een stuk sterker,
waardoor we meer tegenstand on-
dervonden". Voor de jeugd zyn in-
terlands belangrijke wedstrijden
voor de mentale en disciplinaire
vorming. Küper: „In België, Enge-
land en Frankrijk ondervinden de
Nederlandse jeugdteams weinig te-
genstand. In deze landen ontbreekt
een sterke organisatie die topjeugd
op de been brengt. Duitsland vormt
daarop een uitzondering. Daarom
zijn de Pinkstermeetings tegen de
Duitsers zo belangrijk".

Een van de hockeysterren die afge-
lopen weekeind weer eens op eigen
bodem te aanschouwen was, is de
Heerlense Nicole Kooien. Zij speel-
de twee jaar geleden nog bij HCC
Heerlen en hockeyt nu in het lande-
lijk A-team. Küpen: „Zij speelt nu
competitie hockey bij de dames in
Eindhoven omdat in de hoofd- of
overgangsklasse spelen voor deze
meisjes noodzakelijk is. Internatio-
naal hockey zoals we dit weekeind
in Limburg hebben laten zien,
speelt zich opprofessioneel en hoog
niveau af.

"e wedstrijden tussen de jeugdteams van Nederland en West-Duitsland trokken veel bekijks.
L Foto: CHRISTA HALBESMA

Internationaal badmintontoernooi BC Victoria

Schijndel op herhaling
HOENSBROEK - Voor de twintig-
ste keer tijdens het 30-jarig bestaan
werd het internationale badminton-
teamtoernooi van Victoria ver-
speeld gedurende het Pinkster-
weekeind. De jubilerende Hoens-
broekse vereniging kan terugkijken
op een geslaagd evenement dat in
Schijndel een goede winnaar kreeg.

Al snel werd duidelijk dat veel te-
genstanders aan elkaar gewaagd
waren. Dit resulteerde uiteindelijk
in veel drie-setters en dus in een uit-
loop van het tijdschema. Zondag-
ochtend, toen het kaf van het koren
gescheiden was, ontmoette BC
Schijndel, de winnaar van verleden
jaar en dit jaar wederom versterkt
met de Bossche international Ron
Michels, BC Victoria. In de andere
kruisfinale speelde de Londense
badmintonclub Wimbledon tegen
het Deense Hillerod. Uiteindelijk

plaatsten Schijndel en Wimbledon
zich via een 5-3 zege voor de finale.
Schijndel nam in de finale snel een
voorsprong via de herenenkelspe-
len. Dit was nodig, wetende dat de
Engelsen dubbelspecialisten zijn.
Tijdens de dubbelspelenwas de puf
er bij deEngelsen watuit, zodag BC
Schijndel uiteindelijk via een 5-3
overwinning de Hoensbroekse wis-
selbeker prolongeerde. In de strijd
voor de derde plaats waren Victoria
en Hillerod aan elkaar gewaagd, ge-
tuige de 4-4 einduitslag. Via een be-
ter setgemiddelde werd Victoria
derde.
De eindstand: 1. BC Schijndel; 2. BC Wim-
bledon; 3.BC Victoria; 4. BC Hillerod; 5. TV
Witzhelden; 6. VFL 93 Hamburg; 7. BC Uni-
ted Venlo; 8. Neu Aubing München; 9. Vic-
toria 2; 10. Coulsdon en Purley.

" Wiel Hanssen en Dion Polman namens Victoria in actie te-
gen Ron Leunissen en Wouter van Voorthuyzen van Schijndel.

Foto: WIM KÜSTERS

Tiende Europacup
nog steeds mooi

WASSENAAR -" De hockeysters
van Amsterdam veroverden giste-
ren in Wassenaar voor de tiende
keer in vijftien jaar de Europese be-
ker. En vreemd genoeg glom de
tiende bokaal nog even mooi als de
eerste in 1975. De zege op Glasgow
Western in de finale (3-2) miste
evenwel, aansluitend bij het gehele
hockeytechnisch matige toernooi,
echte glans.

Niemand geloofde in daadwerkelij-
ke oppositie van Glasgow, dat het
gezellige uitstapje nooit laat beder-
ven door slechte resultaten en dus
ook lachend de stevige nederlaag te-
gen Kolos Borispol in de openings-
wedstrijd (3-6) had geaccepteerd.
Het beslissende duel van de Schot-
se hockeysters tegen Frankfurt had
echter een waarschuwing moeten
zijn, maar op dat moment had be-
kerhouder Amsterdam het nog veel
te druk met HGC.

Trilogie
Moutarazak

NIJMEGEN - Tijdens de Neder-
landse teakwon-do-kampioen-
schappen in Nijmegen is Mustapha
Moutarazak uit Geleen voor de der-
de keer in successie Nederlands
kampioen geworden in de klasse tot
54 kilogram.

Moutarazak was zo dominerend dat
al lang voor de finale vaststond dat
alleen hij beslag kon leggen op de
titel in zijn klasse. Moutarazak is
door dit kampioenschap opgeno-
men in het Nederlands team dat de
volgende week tijdens de Europa-
cup in het Spaanse Santander aan
de slag gaat. Ook heeft hij zich ge-
plaatst voor het wereldkampioen-
schap dat in september in Seoel zal
plaatsvinden.

Voor deLimburgse deelnemers was
er nog een aantal bronzen medail-
les. Ferry Tanamal (Vul Kok,
Hoensbroek) in deklasse tot 54 kilo-
gram, Maurice Zeegers (Palgwe,
Brunssum) bij de junioren tot 50 ki-
logram en Charmi Sobers en Carin
Purnot van Taebaek Maastricht leg-
den allen beslag op een derde
plaats.

tafelvoetbal
Bekerprogramma NTVB
4e algemene ronde.
Millenerb-De Col 6-2
DePluim-Hakkers 2 2-6
DeSjork-StarClub 3-5
Wien-DePoart 4-4
Scory b-Loontjens 7-1
Zw.Ridders-Hakkers 6-2
Brook-Blauw Wit 3-5
Miranda 2-Dolomiet 4-4
5e ronde overg.klasse.
De Heide-Wien 2 2-6Miranda-Verdw.Viss. 4-4
Cramignon-De Sport 4-^1
5eronde le klasse.
Smidter b 2-Waardh.b 2 8-0Camontagne b-O.Eysden 5-3
De Pitsers-Koningswinkel 3-5
Ouw Mert-Spoorzicht 6-2
Roberto b-De Poart 2 8-0
6e ronde 2e klasse.
De Bissjop-Survivors 2 8-0
Lieuwke-Bon Voyage 2-6
Wien 3-Magic 6-2

biljarten
District Zuid-Limburg
Poule 1
OHVZ-Volkshuis 7-0
Carambool-Born 5-2Poule 2
Royal 1-OHVZ 5-2

Royal 2-Cebusta 7-0
Poule 3
BBC-ST.Heerlen 5-2
Vr.kring-Societeit 6-1
Gona-BCH 7-0
Poule 4
deBluf-TIP 2-5
Wilza-Societeit 5-2
Poule 5
Sibbe-Carambool2 7-0
Keizer-Sch.berg 7-0
Carambool-NietKlossen 5-2
Poule 6
'tHeukske-TIP 2-7
Volkshuis-Wilza 7-2
Poule 7
St.Hoger-Sibbe 7-2
NietKlossen-Irene 0-9
Poule 8
Societeit-de Bluf 7-2
Maurits-Baandert 5-4
Poule 9
Waubach-Juliana 0-9
Irene-DDK 3 3-6
DDK 2-In 'tVen 4-5
Poule 10
Beatrix-In 't Ven 2-7
'tKempke-'t Heukske 4-5
NietKlossen-Onder Ons 0-9

darts
Mijnstreek Vriendschappe-
lijke Darts League.
Ere divisie.
Stern.2-Eikske/Brp 5-5

Rebels.A-Lions 3-7
Stern.-A.Q.Bras 9-1
A divisie.
Fortuna-Stern.3 5-5
Knights-Gez.Hook 8-2
Langeberg-The Aces 6-4
Bullfight 2-Schöpke 8-2
B divisie.
The corner-Rebels.B 4-6
Trepke-Langeberg 2 7-3
The Corner-Bullfight 3-7

volleybal
Nationaal
Heren
3 teams voor 1plaats in de Ere-
divisie
TDK/Brevok-Lycurgus 3-0
Lycurgus-Miniware/HBC 3-0
Miniware/HBC-TDK/Brevok

2-3
Stand
TDK/Brevok blijft eredivisie

2-4
Lycurgus blijft le divisie 2-2
Miniware/HBC blijft le divisie

2-0
Dames
3 teams voor plaats in de 1e di-
visie
Letro/O-Hovoc 3-2
Hovoc-Riva/VSC 3-1
Riva/VSC-Letro/O 0-3
Stand
Letro/Oikos blijft le div. 2-4

Hovoc blijft 2e div. 2-2
Riva/VSC blijft 2e div. 2-0
Heren
3 teams voor plaats in de le
div.
Pancr.bank/VCH-Vocasa 1-3
Vocasa-USS 1-3
USS-Pancr.bank/VCH 3-2
Stand
USS naar le div. 2-4
Vocasa blijft 2e div. 2-2
Pancr.bank/VCH naar 2e div.

2-0
Dames
3 teams voor plaats in de 2e
div.
Valuas/VCT-Letro/O 2 3-1
Letro/O 2-Provimi/DVO 0-3
Provimi/DVO 2-Valuas/VCT

3-0
Stand
Provimi/DVO 2 naar,2e div.

2-4
Valuas/VCT naar 3e div. 2-2
Letro/Oikos 2 blijft 3e div. 2-0
Heren
3 teams voor plaats in de 2e
div.
Gevamy/WC 2-RooyseVK

3-1
Rooyse VK-de Sterre 3-2
de Sterre-Gevamy/VVC 2 2-3
Stand
Gevamy/WC 2 blijft 2e div.

2-4
Rooyse VK blijft 3e div. 2-2
de Sterre blijft 3e div. 2-0

All Stars
verdeelt buit

HEERLEN - Het softbalteam van
Harreman/All Stars heeft in de dub-
bele thuisconfrontatie tegen Crom-
tigers de winst gedeeld met de equi-
pe uit Krommenie. Het eerste tref-
fen ging leverde verlies op (4-7),
maar de Heerlensen beslisten het
tweede duel ïn de verlenging in hun
voordeel: 3-2.

Met agressief, gegroepeerd slag-
werk veroverde Cromtigers na drie
innings een 0-5 voorsprong. Harre-
man/All Stars wist met name in de
vierde slagbeurt de marge te ver-
kleinen tot 4-5, maar in de zevende
ronde bepaalde enige zuidelijke
veldfoutjes en twee honkslagenvan
Cromtigers de eindstand op 4-7. De
tweede krachtmeting gaf twee ge-
lijkwaardige ploegen te zien die el-
kaar na een vroeg bereikte 2-2 stand
verdedigend in toom hielden, zodat
een extra inning noodzakelijk werd.
De slagvrouwen van Cromtigers
werden onverichterzake weer naar
de dug-out gestuurd. Jackie Her-
bach liet vervolgens een driehonk-
slag los, waarna Monique Otten-
heim bekwaam via een opofferings-
slaghaar ploeggenote in staat stelde
de winnenderun te maken: 3-2.

In de hoofdklasse wist Sittard Con-
dors zaterdagmiddag de moeilijke
uitwedstrijd tegen Jeka tot een
goed einde te brengen: 7-9. Daar-
voor moest wel een 7-2 achterstand
ongedaan gemaakt worden. Pink-
stermaandag vormde in Sittard het
sterke binnenveld van Roef een te
groot obstakel: 2-4. Samacols greep
de maximale winst door de beide
verplaatsingsduels tegen respectie-
velijk Knuppelaars (1-11) en Kic-
kers (6-8) voor zich op te eisen.
Sphinx/HSCM won overigens zater-
dag al in Waalwijk van Kickers met
8-30. Unesca Martina debuteerde in
deze wedstrijd voortreffelijk ais pit-
cher. Maandagmiddag bleek All In
iets sterker in een uitermate span-
nend softbaltreffen: 7-11.

Handbaltitel voor Neerpelt
HASSELT - In de Belgische
zaalhandbalcompetitie is Neer-
pelt, de nieuwe club van V en
L-speler Wil Jacobs, toch nog
kampioen van Belgi'e geworden
door in Hasselt zaterdagavond
met 18-26 van Initia Hasselt te
winnen. Jos Schouterden, de
trainer van Initia en de Belgische
nationale handbalploeg, wordt
komend seizoen manager bij de
voetbalclub Hasselt.

" SITTARD - Het tweede team
van VGZ/Sittardia heeft zondag
verrassend het internationale
veldhandbaltoernooi van Sittar-

dia gewonnen. Een geslaagd
toernooi, maar toch klonk er on-
vrede bij de organisatie. De ge-
meente wil namelijk een te hoge
huur gaanvragen voor deaccom-
modatie die Sittardia in zon
weekend nodig heeft. De finale
tussen Noav en Sittardia eindig-
de gelijk (5-5) maar in de verlen-
gingwon Sittardia met 6-5. Bij de
heren was de eerste plaats voor
Attila terwijl Noav uit Susteren
derde werd. De heren junioren
van Noav wonnen wel het toer-
nooi, terwijl bij de dames de eer
naar Herschi/V en L ging.
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(ADVERTENTIE)

Gratisextra
prijs in de mei

Mid-Lotto.
C Trekking: 'Mmei. \

Bij de trekkingvan de meiMid-Lotto gaaner tienduizendenprijzen uit De hoofdprijs
kan oplopentoteen half miljoen. U maakt bovendienkans opgratisextrapnjzen^^*^>
Wantalsu delaatstesojfersvanuwformuliernummergoedheeftwmtu
eenrubberboot met buitenboordmotor De laatste4of 3 cijfers goedvan X^ hhet+vvitfuwformuliernummer leveren respectievelijk f 250- of f2-op £Haal snel een deelnameformulier bij Ifi een sportver- [ "Jp .
eniging of winkelier En kijk woens- W dag 24 mei buitenboord-
naarde trekking op Nederland 3 f\J/TTCj om 1946 uur. V^t » motoc

DEIDTTOUJKTEENSPELLETJE.TOTDATJE'MWIIVIT.
Kijk in de Gouden Gidsvoor de Lotto-inleveradressen.

limburqs daoblad
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Kontakten/Klubs
Het vertrouwde plekje

Riversideclub
E-9 afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak,

-100 meter voorbij camping Maasterp, ook geschikt voor
zakenrelaties, creditcard accepted. Geopend van

maandag tm vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur.
Tel. 04755-1854.

Power hour bij
privéhuis Michelle

met nieuwe Rowana
jong en sexy

tel. 045-228481/229680
Profun 06-lijnen

Diana de Koning 06-32032150
Buurman-buurvrouw 06-32033080

José en Sandra 06-32032551
SM Varia 06-32032570

Sex Contact Club 06-32032105
Vakantiesex 06-32032553

06 Box Bedroom Bedroom 06-32032449
06 Box Sexy Fun Box 06-32032448

Bisex vrouwtjes
2 kanjers tegelijk

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24
De Jachthut

Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Godron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.

Venus
Interservice Buro in privé

adressen Brunssum.
Tel. 045-257191.

Nieuw....Nieuw
Vreemdgaan doe je niet
zomaar... alhoewel??

Anja & Mike presenteren
de vreemdgaan lijn.

06-320.322.08
dag en nacht 0,50 pm.

gay-only
Marcel & André

06-320.320.21
Escort

06-320.323.04
SM Extreem Meester Martin
06-320.323.05

Hete Bliksem
06-320.322.06

(sex)Contact Club
06-320.322.07

dag & nacht 0,50 pm.
Hoe meer werk je ervan
maakt, des te meer geniet je

in de
testsexbox

06-320.325.13 - 50 et p/m
Vergeet vooral niet mee te
hijgen!!

Gay-oproep
Bel vandaag tussen 12-17

met Meester Martin en
speel telefonisch een
SM extreem spel (ook

rubber) 020-204998 gratis.
via 06-320.323.05 pm. 50.

XX Tuk XX
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD 06

320.323.63
50 c.p.m.

Bij 't
stoeipoesje

krijg je geen kans om jekop
te laten hangen
06-320.325.11

't stoeipoesje, onvermoei-
baar en onuitputtelijk.

i 50 et p/m

't Nymfomaantje
zelfs een Ferrari

kan haar niet bijhouden
06-320.325.12- 50 et p/m

als het even te snel
gaat mag je uitrusten!!

Zoekt u een beetje vertier?
Kom dan naar hier!

Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814.

Ik kon zn dochter wezen!
Maar, ja dat maakt niet uit!!

Ik ben heet, gewillig en
onverzadigbaar!!

06-320.320.13-50 cpm

Callcutta
Vera

privé. Tel. 04754-85818.

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage

Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.

Nieuw-Nieuw
Monica, Daisy, Lydia en Jo-
landa. 045-227734,228738.

Escortservice all-in
045-326191

ma t.m. vrijd. v.a. 14.00 uur.

Videoclub
va. ’ 20,-. Kijkotheek, leuke
meisjes aanw. Tel. 045-
-718067.
Nieuwe meisjes aanw. zat.
en zond. 14.00-24.00 uur

ma. t/m vr. 11.00-24.00 uur.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22a, Geleen.
Tel. 04490-42315.

Ik dacht eerst, wat 'n
engerd, maar toen hij zei dat
ie electrisch gereedschap bij
zich had, was ik verkocht...

06-320.325.33 - 50 cpm
Beurtlijn

Als ik pas in Holland was,
maakte men misbruik van

mij omdat ik..., maar toen ik
mijn mondje goed kan

reppen maak ik uit hoelaat..!
06-320.325.22 - 50 cpm
Zoenbabwe

Buiklipjes en schaamhokjes!
Je vindt alles bij

nombre hombre
06-320.320.23 - 50 cpm.
Bloedheet meisje zoekt

contact!!
Daar zakt je broek van af!!
Daar blijf je in!! De hardste

sexlijn is
Bagatellijn

verrekkerenü sex!! pyrosexü
06-320.322.77 - 50 cpm Bel

niet!! anticlimacü
Heb je nog niet iemand

versiert? Bij ons heb je altijd
contact!

De Scoorbox
06-320.325.14-50 cpm
Voor als je vreemd wilt!!

Wil je vreemd gaan? Gaat 't
jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16-50 cpm
Is vreemd gaan jouw
hobby? Vind je sex 't
belangrijkste? Bel de
friemelbox

06-320.325.20 - 50 cpm
Met zn tienen of apart!!

Zin in sex met iemand die je
nog niet kent? Probeer 's
iemand te versieren bij de

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 cpm

ook met zn tweeën en apart
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

06-320.325.36 - 50 cpm
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Bel op en spreek af!!

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen
brengen u in de 7e hemel
van het genot!! 045-227734/
228738. Tev. ass. gevr.

Escort Service Sexy
045-459597

vanaf 14.00 uur.
Nieuw Escort Service
Play Girl va. 14.00 uur
045-352428.

Ilona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen Nona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60

’ 50,- all-in
tel. 045-423608.

Mark en Boy
privé en escort. Tel. 045-

-223850, na 14.00 uur.
Charm. vr. L. benen, vol

slank ontvangt
privé

van 12-20 uur.
Tel. 04406-41916.

Krachtpatsers gevraagd
voor meiden met grote
wensen en grote ....?

06-320.323.54
De

Hunkerbunker
50 et p/m

Nieuw Privé
Bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.
Escortservice

04490-23730
ma t/m zat, van 20 tot 4u.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
va. ’ 100,- all-in.

06521-27896.
PRIVÉ

meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.

Nieuw AC City
van ma t.m. vr. 10-20 u.
verwacht u Sarah-Gina-

Heike. Tel. 09-4924139114.

Privé en escort
045-220866

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25

Mmmm...ik hou
van wilde
mannen!

üErotifoonü
06.320.320.12

50 et/min.

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West. Tel. 045-412762.

Anita
Privé en Escort ook zat. Tel.

045-352543.

De Sabbelbox
live sex met zn tienen, geen
chaos, geen bandjes, wel

meisjes!!
06-320.325.69 50 et p/m

Club Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 5, 50 et p/m

Club Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 6, 50 et p/m

Inwijding
Jiva's Oosterse sexlessen
06-320.323.51
Heden les 11, 50 et p/m

Bij de slager trok ze een
nummertje! Wat kocht ze?
06-320.323.55 Jouw

Sexverhaal
inspreken 010-4297085.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Peggy
Privé ma. t/m vr. 11-18 u.
tev. assist. gezocht. Tel.

04490-74393.
Zoek je 'n lekker ding?

sex-contact-lijn
Bel: 06-320.320.33 (50cpm)

Direct snel sex-contact!
(50cpm) LIVE-afspreek-lijn!
06-320.320.55

kim gr. borsten zkt sexvriend
Erotische-Afsprakenlijn
06-320.325.80

Meisjes zoeken sex-contact
met jouw!Tippelbox. 50 cm
06-320.326.66
Zoek je 'n lekkere boy?
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
spreek af met meisjes van
plezier 06-32033066-50cm

Privé Yvonne
De enige echte in Kerkrade.
Ma. t/m zat. 11-23 uur, zond.

15-23 uur. Prive-taxi
aanwez.

Op de

Orgiebox
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de Orgie
box. Zo vind je die partner.
06-320.324.40 (50 et p/m)

Porno box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 et p/m)

Wip-ln box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart.

06-320.324.60 (50 et p/m)

De Jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-
fineerd weinig mooier vin-

den dan 100% bloot. Met zn
2 of met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 et p/m)

Ankie vindt het heerlijk om
begluurd

te worden als ze uit bad
komt. Hoe geniet ze met

haar toeschouwer.
06-320.323.84 (50 et p/m)

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'O'Foon

320.02 ... Xaviera Hollander
320.03 ... Cora & Willem

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

321.14 ... SM Bizar
321.18 ... Sex Classics

328.30 ... Casanova
321.25 ... Vrouw belt vrouw

321.77 ... Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland

322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

323.65 ... Mimi Kok 65 Sex
323.15 ... Fotomodel

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess
323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.11 ... Harry's Gay Box
330.22 ... Harry's Gay Line
330.33 ... Gay Box Adam

330.44 ... Gaybox Den Haag
320.04 ... Bananasplit Lijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. Spaan/Vermeegen

Party-Line
06-320.330.10
50 et. p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

Lijf sex box
waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
06-320.324.90 (50 et p/m)

Dacht je dat ze op de
Sex box

over huiswerk zouden
praten... Misschien over een
lekker soort huiswerk en het

adres.
06-320.322.22 (50 et p/m)

Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze hebben

nog gelijk ook. En eh...
je kan ongezien meedoen.
06-320.324.30 (50 et p/m)

Sexsurprise
Box

waar je de onverwachte
afspraken versiert waar ze
op de andere boxen alleen

over praten. Ook paren.
06-320.327.28 (50 et p/m)

Heren opgelet. Moeder en
dochter. Vanessa en Lolita
type en nog vele andere
mooie meisjes in Club

Exclusief
Privetaxi en escort mog.
Geop. ma t/m zat v. 11 t/m
23 u. Industriestr.l3, Kerk-
rade-W. Tel. 045-423634.

Kandra
en Natasja, tot 3.00 uur. Pri-

vé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

Nieuw
Wij zijn dag en nacht geop.
met 3 meisjes SM en mas-
sage. Rijksweg-Zuid 1318,
Geleen. 04490-48448.

Elvira
voor een privé-adres.

Meisje aanw. 045-419384.
Jongens met zulke figuren.
Slank gaaf en stevig. Als ze

samen

stoeien
loopt het echt uit de hand.
06-320.323.86 (50 et p/m)

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van
adressen, Geleen, tel.
04490-50921.

SM 06-320 SM
Slavin Sacha 321.72

Het SM-Mirakel 324.72
50 c/m Verleidster 323.72

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
BOEMERS teckels Vork-en
Foxterriers poedels. Walem
11A Tel. 04459-1237.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAI, ka-
katoe, ara. Wordt afgeh. tel.
043-214305.
Te. koop YORKSHIRETER-
RIËRTJES, zeer mooi en kl.
Tel. 04490-71833.

in/om de tuin
1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.
Gratis af te halen TUIN-
AARDE. Tel. 04490-26957.

Huw. Kennism.
Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorade, iedere
woensdagavond dansavond
met orkest. Woensdag 17
mei orkest Bonjour. Gelieve
bewijs van alleenstaand
mee te nemen, zonder legi-
timatie geen toegang. Uw
clubpas ligt klaar.
LERAAR, betrouwb., mid-
den 50, gesch., niet roker,
geen alcohol, zkt. ongeb.,
besch. vrouw MBO/HBO. Br.
o.nr. B-0774, L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen.
PARTNERSTRUST. Huw.-
relatieburo. Info: 045-
-210627.

Mode Totaal
STOFFENPALET: opening
koopjesmarkt actuele stof-
fen nu voor ’ 10,- ’ 12,- en
’15,-. Emmaplein 4 (t.o.
Pancratiuskerk) Heerlen;
Gr. Gerardsstr. 29 (t.o. V &
D) Roermond; St. Amors-
plein 16 Maastricht; v. Ber-
lostr. 30 Weert.

Bel de Vakman
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating vr.
pr. opg. tuinaanleg 045-
-326574 b.g.g. 423699.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN, nieuwbouw
en renovatie. 045-451862.

NEW LOOK BV Schaes- Voor al uw dak- en ZlNK-
berg. Gevelreiniging, uit- WERK. Dakdekkersbedrijf
kappen, voegen, steigerver- R.M. Schripsema, Teutele-
huur. Tel. 045-312154 of broekstr. 32, Kerkrade. Bel
045-312709. voor vrijblijvende prijsopga- ,
Voor al uw NIEUWBOUW ve teL 045-459647. ,
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045- Wat VERKOPEN? Adver- '216969. teer via: 045-719966.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Swalmen, Rijksweg 42. Tel. 04740-4383. Wessem,
Mart 9. Tel. 04756-1677.

Dit is Uniek
Minimaal ’ 100,- tot ’ 500,- terug voor U bankstelkussens
bij aankoop van nieuwe 10 st v.a. ’ 395,-. Ook leveren wij

maat kussens stof p.mtr. en losse vullingen
(neem 2 kussens mee) Grote keuze.

Te gek
Minimaal ’ 250,- tot ’ 3.000,- terug voor u bankstel

bij aankoop van een nieuw, grote keuze en beslist zeer
goede prijzen.

Dit moet U eens hebben gezien
ledere week nieuwe voorraad. Zo goed als nieuwe

meubelen 1 -2-3 maanden oud en ouder. Keuze uit meer
dan 100 bankstellen zwaar geloogd eiken, lederen kuip -Chesterfield bankstellen en modern. Eiken wandmeubelen

moderne witte, zwarte wandmeubelen. Brood-toog-
drentse-lors-buffet kasten etc. te veel om op te noemen.
Dit alles alleen bij De Koepel BVBA, Populierenlaan 51,.
3620 Rekem-Lanaken. Vlak over de grens. Open ma/vr.

14-18 u. za/zo 13-18 u. Tel. 09-32-11-717881.

Keukens
Tegen zéér lage prijzen

Showroomkeukens uit fail-
lissementen, inruilkeukens

en losse kasten.
Keuken Trade

Mark
Nieuwstr.2s, Hoensbroek
(naast Tomzon-keukens)

Tel. 045-211889.
BANKSTEL ’225,-; eik.
eeth. ’ 375,-; slaapk. wit

’ 375,-; ant.kast ’ 350,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek.
IJSK. ’ 95,-; gasforn. ’ 95,-
-elec.forn. ’ 225,-; camp.
koelk. ’ 150,-. 045-725595.
O.K.HAL Altijd apart en
spotgoedk. Deze week: Bie-
dermeier eethoek met 6
stoelen en grote ovale tafel
695 moderne witte eethoe-
ken al v.a. 495,-. Bijz. mooi
modern hoekbankstel 395,-,
eiken eethoeken v.a. 275,-.
Verder eiken kuipbankstel-
len, 2 zits bankjes, .oogkas-
ten enz. enz. O.K. Hal Ag-
nes Printhagenstr. 22-24
Geleen centrum, vlakbij Alb.
Heyn. Bezoekt u ook even
onze speciaalzaak Het Witte
huis; Rijksweg centrum 86-
-88 (is maar plm. 60 m. ver-
der) met uitsluitend zeer a-
parte dingen o.a. schitt.
spiegels, houten en bronzen
beelden, schildereijen, Oos-
terse meubels, vanzelfspr.
teveel om op te noemen.
Maar! sportgoedk. en; ook!
Inruilen mogelijk.

Bankstellen 3 en 2 leder
look nieuw van ’ 1.299,--
-voor ’ 699,- Leverbaar in 7
kleuren. TV-kast eiken
nieuw met lichte transport-
schade van ’ 338,- voor
’169,-. van ’499,- voor

’ 299,-. van ’ 734,- voor
’367,-, van ’5OB,- voor
’254,-, Audiorek nieuw ei-
ken met lichte transport-
schade van ’ 306,- voor
’153,-. Lamba, Steenweg
87, Sittard. 04490-23525.
EETHOEK nieuw (tegeltafel
en 4 stoelen) ’ 1.699,- voor

’ 999,-. Koelkasten vanaf

’ 50,- gasfornuis vanaf
’65,-, gaskookplaat vanaf

’ 50,-, hoogslaper nieuw
iets beschadigd van ’ 499,-
-voor ’399,-, KTV vanaf

’ 125,-. Schoenenkastjes
en opbergkastjes nieuw met
lichte transportschade vanaf

’ 69,-. Kleerkasten nieuw
met lichte transportschade
o.a. 2-3-4-drs,vanaf ’99,-.
Lamba, Steenweg 87, Sit-
tard. 04490-23525.
VLOERKLEDEN precies op.
maat en kleur gemaakt bij
Leon Jansen Kerkstr. 300,
Brunssum. Tel. 045-254818
Te k. weg. verbouwing com-
pl. SLAAPKAMER, eethoek,
buffetkast uit grootmoeders-
tijd. Tevens eiken bankstel
en salontafel en eiken TV-
meubel. Tel. 045-228333.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen service
dienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbruinlam-
pen, ventilator en statief nu ’ 899,- of ’ 10,- per week.

prijzerf v.a.
’798,-, ’899,-, ’999,-, ’ 1.099,-, ’ 1.199,-, ’ 1.249,-,

’ 1.649,-. Bij de echte van Erp met super service.
Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

Computers Huish. artikelen
Te koop COMMODORE 64 Voor een KOELKAST, diep-
met diskdrive, joystick, disks vries, wasautomaat of kook-
en toebehoren ’675,-. Tel. p|ato. Het juiste adres
045-215068. "Vriesko" Sittarderweg 136,■— H'len Tel. 045-727342.

TV/Video
r^. ,<_ pi IPPM.TV. m., Kachels/Verwarming
garantie. Philips grootbeeld Bost VERWARMING BV.,
va. ’ 145,-. Zeer grote sort. Romeinenstr. 8, Kerkrade-
tv's. Occasioncentrum Geel, West. Sanitair, gas, water,
Grasbroekerweg 25, Heer- cv, badkamers, riolering,
len. Tel. 045-724760. dakwerk. Tel. 045-412547.
Te k. gevr. DEFECTE kleu- Een PICCOLO in het Lim-
ren TV's vanaf 81 (typenr. burgs Dagblad helpt u op
vermelden) en def. VHS vi- weg naar snel succes. Bel:
deo's. Tel. 045-723712. _ 045-719966.

Diversen
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek De massage van VERONI-
en enig in Z. Limburg. Totale QUE is meer dan uniek. Tel.
ONTSPANNINGSMASSA- 045-228481.
GE eenmaal geweest, U ____~_ . „„.
blijft komen. 045-353489. G.EBIT gebroken? Klaar ter-
—'- _= 1 wijl u wacht. Borsboom &
Linnen TASSEN met uw re- Moers, Streeperstr. 29,
klame v.a. ’ 1,98. Nergens Schaesberg. 045-315921.
goedkoper! Een landurige "en milieu vriendelijke pro- 1 kg veulen
motion voor Uw bedrijf en hraarllonnan
produkt. Snelle levering. Bel Draaaiappen
04498-58465. / 12,98 en 1 kg.
KAMERS te huur met video VeulenDOUleten douche. Inl. 045-228620. ’8 98
KAMER te huur per uur met Slagerij van Sloun
video en douche. Tel. 045- Kerkstraat 35, Bom
229680. Tel. 04498-55474.

Z-^öKit nohrnl/on HELDERZIENDE WGebit gebroken spreekuur na teiefon*
Klaar terwijl u wacht. afspraak. 04490-375% __

Hoonhout ~~ .j.

Akerstr. N 328, Hoensbroek Wat VERKOPEN? A*
Tel 045-228211. teer via: 045-719966.^ (

-____=_______________==^ '.
Muziek

■—-

Nu leverbaar:
Yamaha Electone HE - HS *

modellen. Prijzen vanaf ’4.990,- of ’lOO,- per mal
5 jaar garantie, gratis bezorging. Hoofddealer voor Va*
ha: Muziekhuis Guus Arons bv, Honingmanstraat 5-7-9

Heerlen. Tel. 045-717155.
Te k. proff. geluidsappara- -"---^^^- '
teur voor DISCOTHEEK. Inl. Te koop gevr.
04492-3824. *—' '
„!,!",!■:::: - ' -"- Inkoop GOUD, zilver, brij fl

Kunst en Antiek munten enz. tegen kor» f

' f ■'■'■ geld Verseveld, Sarole«r
Te k. zeer mooie antieke 80A Heerlen, 045-7146Ö a
V*TZ^n'_Tf 1-50°'" Ik bied ’l5O,- tot fk «■
Tel. 04492-1304. voor a|bum me{ „s,
Wat VERKOPEN? Adver- ANSICHTKAARTEN 'P
teer via: 045-719966. voor 1940. 01719-1756» *

Vlechtersbedrijf Akkoord ~'Boschstraat 27, Brunssum

vraagt met spoed ie
ervaren ijzervlechters en
leerling-ijzervlechters
Sollicitaties na tel. afspr. 045-254592 '(re

I . <(

fEn morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.';

É'Onze
oude auto was helemaal op.We wilden dolgraaé

|(een nieuwe. Maar daarvoor kwamen wij nogeen vrij grod i<
bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van * i
CMVBank. En nog geentwee dagen laterkonden wede auto;

Een PersoonlijkeLening of een DoorloopKrediet van# |
CMVBank iser nietalleenvoor de nieuweauto.Ookvoor#
caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. W*
werken snel,discreeten berekenen een schappelijkerente d*

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen?En wat hetkost? [

Van 17.00-21.00uuren zaterdagsvan9.oo-13.00uur: 06-022727Ï j: Een voorbeeld? ,
Voorf 12.000,- betaalt u6O maandelijkse termijnen van .

fHÉf f263,73.Effectievejaarrenteisl2,l%.Kwijtscheldingbijoveriijdent(''!
§.::

I L
_ , -1; t

Door een gordijn van Schunck
ziet het leven er ineens weer

veel mooier uit.....
Als U deze week bij Schunck deze overgordijnen bestelt,

worden die gratis voor U gemaakt.

Moderne bedrukte gordijn- jm JLI f JIÉH ' Verrassend mooie uni
stof. In 100% polyester J'fJ>*&. f \%": ■ / I gordijnstof. Chique satijn-

mmmmmmW^mmWm^rfjjm^fAW^

daar winkel je voor je plezier !
'



Ton voor
Lauritzen

£tANTIC CITY - De Noorse wie-
■Wot Dag-Otto Lauritzen is in

eindwinnaar geworden
51 de eerste Trump Tour. Het le-ae hem vijftigduizend dollar of-

*l ruim honderdduizend gulden
„' Wenk Lubberding eindigde als
!fjYe> Zlin Belgische ploeggenootc Vanderaerden als derde.

liv !ende en laatste etappe, een in-
J'ouele tijdrit over 38 kilometer,
J^rde een overwinning op voorUritzens Amerikaanse ploegge-
lij'bij Seven Eleven, Ron Kiefel.
nJ 'mishte voor de Brit Scan Yatesac Amerikaan John Stermer.

'On "anderearden was een van de
,;n rnaamste kanshebbers voor de
jj^ege. De Belg, gezegend metL ,§°ede tijdrit, liet de kans op de
Qoverwinning door de vingers: PPen. Tijdens de tijdrit volgde de

jPn_an van Peter Post de verkeer-
lc, jnotor. De Belg reed 500 metery:ler de verkeerde man aan voor
U 2lJn foute beslissing in de gaten
jj: Ondanks de pech eindigde
J'toch nog als derde in het eind-"ssement.

Oppapier
Parra was op papier en in de prak-
tijk kansloos in derit tegen het uur-
werk. Maar niet voor het klasse-
ment. De Colombiaan had op een
ruimer verlies gerekend. Met 57 se-
conden achterstand in het klasse-
ment achtte hij zijn rol nog niet uit-
gespeeld. Voor zondag stond de ko-
ninginnerit over vijf cols naar Sego-
via op het programma. „Ik ga aan-
vallen, alles kan nog veranderen."
Parra hield woord. De voorlaatste
etappe werd een pronkstuk van de
wielersport al behaalde het Colom-
biaanse collectief slechts een Pyrr-
hus-overwinning op de Europese
gemeenschap. Met andere woorden.
Parra en zijn makkers gingen zo te
keer dat Delgado iedereen om zich
heen 'in de slag' moest nemen om
de schade tot 22 seconden te beper-
ken. De Spanjaard kon ook rekenen
op de hulp van de Nederlandse re-
velatie Luc Suykerbuyk uit de
Spaanse Zahorploeg.

Fondriest
H Ur'zio Fondriest heeft bewezen
lic °Tm te z^n voor e Oiro d'ltalia,„ °P 21 mei op Sicilië begint. Dee'dkampioen op de weg schreef
|e dag de 63e uitgave van de Ron-
tasVan Toscanië op zijn naam. Hij
'lel na kilometer in Arezzo de
Cd e in de sPrint-
"ed was gedurende de hele[^rij d actief. Met de Sovjetrusj^itri Konitsjev, die voor de Ita-
je nse ploeg Alfa Lum rijdt, was hij

Ie 'n*tiatiefnemer van de beslissen-
°ntsnapping.

Aanval

aal
ooi
ót

uto

Halverwege de etappe stuurde Par-
ra zijn land- en ploeggenoot Omar
Hernandez in de aanval. De voorma-
lige gele-truidrager ging als spring-
plank fungeren. De Colombianen
uit de andere ploegen hadden Parra
hun steun toegzegd. Parra had zijn

offensief' in de beklimming van de
laatste berg, de Navacerrada, voor-
zien. Vierentwintig kilometer voor
het einde demarreerde Parra bij
Delgado weg.
De Spanjaard, vorig jaar in de Tour
superieur in de cols, kon niet ant-
woorden. Hij moest Parra laten
gaan en zocht onmiddellijk hulp.
Hij vond deze vooral bij de Russi-
sche eerstejaarsprof Ivanov, die
vrijwel de gehele beklimming naar
de top voor hem leidde.
Op de top van de Navacerrada was
Parra theoretisch leider in de Vuel-
ta. Hij had 58 seconden voorsprong.
In de afdaling wachtte Hernandez
op zijn kopman en hielp landgenoot
Alberto Camargo, die de ritzege was
beloofd, ijverig mee.
Op de eindstreep bedroeg de voor-
sprong nog slechts 22 seconden. De
gele trui van Delgado werd gered
door zijn eigen kwaliteiten als daler

met de neus bij op de voortube en
de hulp die hem van alle kanten (Ba-
got, Suykerbuyk, Ivanov) tijdens de
laatste tien vlakke kilometers naar
Segovia werd toegestoken. „Nu is
de strijd beslist", vond Parra. „Del-
gado heeft gewonnen."

Net als bij zijn eerste overwinning
in 1985 had Delgado een coalitie op
weg naar Segovia nodig op de gele
trui over de eindstreep te krijgen.
Vier jaar geleden werd de Schot Ro-
bert Millar het slachtoffer in een
Spaans monsterverbond. Ditmaal
organiseerde hij een Europese ge-
meenschap oo de fiets.

Delgado herhaalde dat hij niet als
kopman was vertrokken in de
Spaanse nationale ronde. Het was
de bedoeling dat Miguel Indurain,
dit jaar winnaar van Parijs-Nice en
het Criterium International, zijnkans zou grijpen. Indurain bleek
toch te zwaar gebouwd te zijn toen
de Colombianen de aanval openden
in de bergetappes. Delgado kon wel
goed meekomen en hen verslaan
Zeer tegen zijn gewoonte in sierde
hij zijn eindzege op met een drieta
etappezeges. In het verleden be-
perkte hij zich altijd tot één dagsuc

ces. Spanjes geliefdste wielrenner
was wel blij met deze overwinning.
„Ik heb nu een grotezege binnen. Ik
hoop daar nog de Tour de France bij
te doen, maar je weet nooit hoe het
daar gaat. Mijn seizoen is voor een
groot deel al gemaakt."
Zondag maakte de klimspecialist
bekend ook van start te gaan in de
Ronde van Zwitserland, de laatste
voorbereiding op de Tour.

" Pedro Delgado trok in
de slotfase van de Vuelta
weliswaar enkele hulp-
krachten aan, maar de
eindzege was toch een be-
wijs van zijn vorm, zoals
hij onder andere in de
tijdrit (foto) toonde.

Amateuruit Jabeek eist titelstrijd voor zich op

Robert Rademakers
snelste van sterken

Van onze medewerker
5 BAIR VERHEESEN

'fict ~ Limburgs nieuwe dis-
(jo^skampioen bij de amateurs is
|j| Dert Rademakers. Voor hem
v^l/n ëistermiddag in Lindenheu-
't) j*e'een het Limburgs volkslied.
mt

"e laatste meters had de renner
de Jabeek afgerekend met gevrees-
WPrinters als Patrick Strouken,
ie 'y Zelissen, John de Hey en devan de omvangrijke kopgroep.
"ik ,
tHa, elde m^ sterlt"' aldus Rade-

'Qoh rs' "^e we£ naar de finishgf^t iets omhoog. Wind op kop. Dee versnelling en dan maar ram-
'uitf sP°°kte het door mij heen. Het
ke n

e Normaal zijn Zelissen, Strou-
sj0 en De Hey sterker, maar ik ver-

-8 hen op de macht."

A\i? s* eerdere overwinningen in
de ns. de B-klassieker Omloop van

[tot, ornmelerwaard en de van-stad-|'l b wedstrijd Korspel-Beverlo
J_iih eigië betekende de districtstitel
|00i gierde succes in dit seizoen.
I'^lri komende Ronde van Neder-
ig. Voor amateurs ziet hij met ver-
l^,.^en tegemoet. „Ik mag in de

le etappes mijn eigen koers rij-
il) ,' Gaat het goed danfiets ik zeker
kL_e Limburgse contreien voor het

dement", aldus Rademakers.

%
f, "co sprintte Robert Rademakers naar het Limburgs kampioenschap in LindenheuvellGeleenatT"ick Strouken (tweede van links) en de rest van de kopgroep heeft het naijken.

Levendig
lslTictskampioenschap in Lin-

"'rieuvel over bijna 120 kilometer

kende veel aanvallers. Op het par-
cours van 3.100 meter waren het
eerst Geujen, Poels, Van Mulken,
Meeuwissen en Smeets die na der-
tig kilometer probeerden een af-
scheiding tot stand te brengen. Een
viertal ronden mochtenzij zich kop-
lopers noemen, toen was het ge-beurd.

Ook voor (weer) Poels, samen met
Fey, later aangevuld met Jennen en
Nolle was het uitstapje van korte
duur. De pogingvan Hilkens samen
met Hendriks, later Meijs en Kui-
pers was eveneens tot mislukken
gedoemd.

Vlucht
Acht ronden voor het einde kon zich
een grote groep van eenentwintig
man losmaken uit een nog omvang-
rijk peloton, dat bij de start achten-
negentig man sterk was.
In de slotfase probeerde eerst John
de Hey alleen weg te geraken. Met
nog zes kilometer te rijden waren
het Gino Jansen, Bob Meewissenen
Raymond Meijs dieeen kleine voor-
sprong namen. Ook deze zoveelste
poging werd teniet gedaan.

Patrick Strouken vond het een zwa-
re wedstrijd: „Het was echt geen
omloop voor de sprinters", aldus de
man die nipt geklopt werd. „In de
laatste bocht demarreerde Radema-
kers en uiteindelijkkwam ik net iets
tekort", aldus Strouken die niet

deelneemt aan Olympia's Ronde,
maar binnenkort start in de Ronde
van Oostenrijk.

Willy Zelissen, hij verdiende met
deze derde plaats een afvaardiging
naar de Nederlandse kampioen-
schappen was tevreden: „In-het be-
gin van de week had ik een lichte
verkoudheid. Zodoende heb ik pas
de laatste dagen voluit kunnen trai-
nen. Ik had dit resultaat niet ver-wacht."
Robert Rademakers tenslotte merk-
te nog op: „Mijn vorm kon ik on-
alngs doortrekken tot in de Ronde
van Nedersaksen. Daarna heb ik het
wat rustig aan gedaan. Nu moet
weer een piek komen. Het begin is

Pechvogel
Bij de junioren mocht Maurice Ru-
wettevan wielerclub Zuid-Limburg
wel de grootste pechvogel worden
genoemd. De renner uit Heerlen
had tot acht ronden voor het einde
een voorsprong van bijna een mi-
nuut. Een lekke tube wierp hem te-
rug in de grote groep. Nu won Kila.
Bij de nieuwelingen ging de titel
naar Dave Loenis uit Bunde. Hij fi-
nishte met ruim vijf seconden voor-
sprong op een grote groep. Belinda
Heusschen uit Maastricht mocht
zich bij de dames kampioene noe-
men. Kampioen bij de liefhebbers
werd Duckers uit Stem terwijl De
Bock uit Amstenrade de titel bij de
veteranen pakte.
Over de vraag of het parcours in
Lindenheuvel het geschiktste was
om een titelstrijd te laten verrijden
waren de meningen bij zowel ren-
ners als publiek verdeeld. Tijdens
zijn toespraak na afloop merkte dis-
trictsvoorzitter E. Beurskens echter
op: „Het is niet het parcours, maar
de renners die de koers moeten ma-
ken."

Hand- en
spandienst

bestraft
GENEVE - Tijdens de laatste
etappe in de Ronde van Roman-
die werd de Poolse wielerprof
Szersynsky uit de strijd geno-
men en met 1400 gulden beboet.
De renner uit de ploeg Exbud
had al te opzichtig hand- enspandiensten verricht voor An-
derson, die de kleuren van TVM
verdedigt.

Suykerbuyk
Voor Nederland verliep de 44e Ron-
de van Spanje redelijk succesvol.
Luc Suykerbuyk uit Nispen bracht
de eerste bergetappe op zijn naam
en finishte in het eindklassementop
de tiende plaats. De bescheiden
Brabander bevestigde hiermee een
zeer degelijke beroepsrenner te zijn.

Matthieu Hermans begon matig
maar sprintte in de tweede helft als
vanouds naar drie etappezeges. Hij
werd daarbij gesteund door Marcel
Arntz en Erwin Nijboer. Zondag
maakte de Brabander zich op voor
zijn vierde sprintzege. Op de laatste
meters ging het mis. De Belg Jean-
Pierre Heynderickx wist de Neder-
lander net voor te blijven.

Eindelijk succes voor TVM-ploeg

Anderson houdt stand
GENEVE - Met de eindzege in de
zes dagen durende Ronde van Ro-
mandië heeft Phil Anderson zijn
ploegleider Cees Priem eindelijk
een aansprekende overwinning be-
zorgd. De Zeeuwse chef d'equipe
van TVM heeft eenkwartaal naar dit
succes in Zwitserland gehunkerd.

Jan Raas, Peter Post en Jan Gisbers
veroverden allen met hun renners
triomfen in de voorjaarsklassiekers.
Priem bleef met lege handen staan.
Hij reageerde zijn ongenoegen af op
de ploeg, met name Johan van der
i^elde en nationaal kampioen Peter
Pieters werd een weinig professio-
nele instelling verweten.
In de Ronde van Romandië kon
Priem eindelijk lachen. Zijn Austra-
lische kopman Phil Anderson zag in
de eerste etappe zijn aanvalslust be-
kroond met deetappezege. De voor-

sprong die hij in die rit opbouwde
bleek genoeg voor de eindzege.

Millar
In de etappe van zaterdag tussenBains-de-Saillons en Les Diablerets
werd door de klimmers een serieuze
aanval op zijn positie ingezet. An-
derson bleef uitstekend overeind.
Hij eindigde als zesde met iets meer
dan anderhalve minuut achterstand
op etappewinnaarRobert Millar. De
Schot kwam niet verder dan de der-
de plaats in het eindklassement. De
tweede plaats was voor de Frans-
man Delion.

De slotetappe van zondag eindigde
in een nieuwe massasprint. Voor de
tweede keer zegevierde Urs Freuler.
Hij schonk Peter Post de vierde
etappezege in deze etappekoers.
Erik Breukink won de tijdritten. De
kopman eindigde als negende in het
eindklassement.

Giro
Met zijn twee etappezeges gafBreu-
kink aan klaar te zijn voor de twee
grote ronden. Zondag vertrekt hij
als een van de grotekanshebbers in
de Ronde van Italië, waarin hij al
eens als derde (1987) en tweede
(1988) eindigde. Peter Post ver-
wacht bovendien sprintsuccessen
van Jean-Paul van Poppel.
Naast de ploeg van Peter Post gaat
ook Cees Priem in deGiro van start.
Anderson streeft een goed klasse-
ment na, Pieters en Van der Velde
hebben de opdracht hem te steunen
en waar mogelijk mee te dingen
naar etappezeges.

" Phil Anderson, ijzersterk op de Zwitserse wegen

sport

Spanjaard steunend en kreunend naar zege in Vuelta

Coalitie redt Delgado
r^DRID - Steunend en kreunend is Pedro Delgado winnaar■Worden van de Ronde van Spanje. Het was maar goed dat hijP Weg naar zijn geboortestad Segovia zo veel vrienden uit het(e'oton aan zijn zijde vond anders was hij in de voorlaatste'^Ppe bezweken onder het Colombiaanse offensief.

Delgado leek zaterdag zeker van
zijn tweede triomf in de Vuelta na
1985. In de individuele tijdrit over
47,5 kilometer vergrootte hij zijn
voorsprong op de Colombiaan Fa-
bio Parra van drie naar 57 seconden.
Geheel volgens de verwachting
toonde Delgado zich op het vlakke
parkoers een betere tijdrijder dan
Parra. Bij specialisten als Roy
Schuiten en Jan Gisbers liep hij
lang genoeg school. Delgado reed
met twee dichte wielen, maar was
toch niet bepaalde imponerend be-
zig. Hij had veel last van de wind,
durfde nochtans onderweg niet van
fiets te wisselen.

wielerbulletin
" RONDE VAN SPANJE - Twintigste
etappe, tijdrit: 1. Delgado 47V_ km in
1.01.00 (46,721 km/uur); 2. Echave op
0.29; 3. Parra 0.54;4. Suykerbuyk 1.08;5.
Kuum 1.12; 6. Martinez-Oliver 1.38; 7.
Blanco-Villar 1.48; 8. Gaston 1.53; 9.
Pagnin 1.55; 10. Wechselberger z.t; 11.
Ruiz-Cabestany 1.57; 12. Pino 2.02; 13.
Vargas 2.06; 14. Machler 2.18; 15. Nij-
boer 2.20; 41. Kools 5.01; 69. Harmeling
6.41; 89. Amtz 7.37; 133. Hermans 9.28.
Eenentwintigste etappe: 1. Camargo
188,6km in 5.20.02; 2. Parfa z.t; 3. Her-
nandez op 5 sec; 4. Gaston 0.22; 5. Unza-
ga; 6. Martinez; 7. Hemandez; 8. Vargas;
9. Suykerbuyk; 10. Ivanov; 11. Bagot;
12. Delgado; 13. Morales, allen z.t. als
Gaston; 14. Jaramillo 0.41; 15. Chozas
1.26; 94. Arntz 21.55; 135. Harmeling
22.21; 139. Nijboer; 142. Hermans, bei-
den z.t. Kools staakte de strijd.
Laatste etappe: 1. Heynderickx 177 km
in 4.36.05; 2. Hermans; 3. Planckaert; 4
Guay; 5. Lameire; 6. lglesias; 7. Moe-
ravski; 8. Dominguez; 9. Van Brabant;
10. Bordonali; 19. Harmeling; 44 Arntz;
98. Suykerbuyk; 104. Nijboer. allen z.t.
als Heynderickx.

Eindklassement: 1. Delgado 93.06.17; 2.
Parra op 35 sec; 3. Vargas 3.09; 4. Echave
3.24; 5. Pino 4.28; 6. Ivanov 5.00; 7 Gas-
ton 6.24; 8. Morales 7.59; 9. Bagot 8.23;
10. Suykerbuyk 9.44; 11. Ocana 12.08; 12.

Ramirez 12.18; 13. Jaramillo 12.41; 14.
Kuum 13.04; 15. Farfan 16.17; 16. Blan-
co-Villar 17.16; 17. Patarroyo 17.32; 18.
Ruiz-Cabestany 18.38; 19. Moncada
19.10; 20. Lejarreta 19.19; 127. Arntz op
2.57.33; 138. Nijboer 3.21.07; 139.Harme-
ling 3.21.39; 140. Hermans 3.23.11.
Bergklassement: 1. Vargas 142 punten;
2. Delgado 113 p; 3. Ivanov 108 p. Pun-
tenklassement: 1. Elliott 161 p; 2. Her-
mans 139 p; 3. Planckaert 139 p.

" TRUMP TOUR - Achtste etappe, cri-
terium in Arlington: 1. Phinney 108 km
in 2.31.25; 2. Zanoli; 3. Le Mond; 4. Van-
deraerden; 5. Hundertmarck; 6. Laurit
zen; 7. Bouwmans; 8. Farmer; 9. Tomac;
10. Craven, allen z.t. als Phinney.
Negende etappe: 1. Phinney 82 km in
1.42.35. 2. Vanderaerden;3. Adag; 4. Cra-
ven; 5. Siemons; 6. Hundertmarck; 7.
Lefebvre; 8. Mirande; 9. Farmer; 10.
Lehnert. allen z.t. als Phinney.
Laatste etappe, individuele tijdrit: 1.
Kiefel 38,1 km in 51 minuten en 27 se-
conden; 2. Yates op 44 sec; 3. Stermer
0.47; 4. Lauritzen 0.52; 5. Frey 0.59; 6.
Ekimov 1.06; 7. Tomac 1.10; 8. Reiss
1.13; 9. Le Mond 1.20; 10. Mulder 1.22.

Eindklassement: 1. Lauritzen 33.22.48;
2. Lubberding op 1.54; 3. Vanderaerden
2.36; 4. Theunisse 3.24; 5. Phinney 3 43;
6. Kiefel 3.57; 7. Stieda 5 07; 8. Peiper
5.08; 9. Nulens 6.14; 10. Hampsten 6.18.

" RONDE VAN ROMANDIE - Vierde
etappe: 1. Millar 168,2km van Bains-de-
Saillons naar Les Diablerets in 4.44.29;
2. Zimmermann op 0.33; 3. Fignon 0.45;
4. Roux 1.17: 5. Wilson 1.38; 6. Anderson;
7. Delion, beiden z.t; 8. Rominger 1.46; 9.
Bugno; 10. Fuchs beiden z.t.; 14.Winnen
3 12: 15. Breukinkz.t.
Laatste etappe: 1. Freuler 189,2 km in
5.34.56; 2. Joho; 3. Barteau; 4. Diem; 5
Anderson; 6. Henn; 7. Rolf Sörensen; 8
Regis Simon; 9. Dahlberg; 10. Winter
berg; 17. Schalkers en de rest van pelo-
ton in z.t. als Freuler.

Eindklassement: 1. Anderson 21.37.06;
2. Delion op 1.04;3. Millar 1.06;4. Fignon
1.20; 5. Zimmermann 1.41; 6 Rominger
1.50; 7. Bugno 2.27; 8. Wilson 2.31: '.).
Breukink 2.49; 10. Roux 3.00; 16. Win-
nen 4.39; 54. Tolhoek 27.39; (il. Veld-
scholten 34.02; 63. Schalkers 34.35; 74.
Kleinsman 36.41; 75. Maassen 37.38; 78.
Luyckx 39.17; 85. Siemons 42.26

" RONDE VAN TOSCANIF. - Arezzo.
230 km: 1. Fondnest 6.05.00; 2. Konits
jev; 3. Baronchclli; 4. Lelli; 5. Tomasini;
6. Vandelli; 7. Chioccioli; 8. Conti; 9.
Galleschi; 10. Gavaz/.i. allen z.t. als we-
reldkampioen Fondriest.

" ANDERLECHT- 180km: 1.Pauwels
4.35.00; 2. Adrie van der Poel; 3. Jans-
sens; 4. Manders. allen z.t.: 5. Jakobs op
19 sec; 8. Veenstra; 10. Verhoeven: 17.
Van der Velde; 22. Jacq van der Poel; 24
Ducrot; 26. Hopmans: 29. Alain Strou
ken; 30. Rakers. Gestart: 92 profs.

" CRITERIUM MADE - 1. Verhoeven
92 km in 2.08.25; 2. Wampers z.t; 3. Pi
raid op 3 sec; 4. Adrie van der Poel 0.05;
5. Jakobs; 6 Van Aert; 7. Roosen; 8. Cn
uuiehon; 9. Hoondert. allen z.t. als Van
der Poel; 10. Nijdam op 0.34.

" CRAS AVERNAS - 185 km: 1 Bo-
gaert 4.31.00; 2. De Wilde: 3. Geuens; 4.
Chalabert; 5. Bomans; ti Adrie van dei
Poel; 11. 801. allen z.t : 19. Ad Wijnand.

op 5.45; 30. Alain Strouken. Gestart: 134
profs.

" GRAVE - Dernykoers: 1. Capiot; 2
Poels; 3. Wampers; 4. Lammertink; 5
Verhoeven; 6. Jakobs.

AMATEURS

" KAMPIOENSCHAP DISTRICT
LIMBURG - Parcours Lindenheuvel
/Geleen.
Amateurs: 1. Robert Rademakers (Ja
beek) 118 km. in 2.4U.40; 2. P. Strouken;
3. W. Zelissen; 4. J. de Hey; 5. W. Jen-
nen; 6. R. Meijs; 7. H. van de Munckhof;
8. P. Appeldoorn; 9. P. Janssen; 10. G.
Jansen; 11. B. Meeuwissen; 12.R. Kerst-
en: 13. T. Cuypers; 14. E. Hilkens; 15. B.
Speetjens; 16. B. Thoolen; 17. J. Gilis-
sen; 18. P. Trines; 19. R. Didden; 20. H.
de Hey.
Junioren: 1. P. Kila (Leidschendam)
68.2 km. in 1.38.20; 2. M. Rijk; 3. R.
Vrancken; 4. Raymond Vaessen; 5. G.
Bijnen; 6. R. Moors; 7 J.P. van de
Borgh; 8. F. Habets; 9. R. Meijers; 10. M.
Breibach; 11. M. Vermaas; 12. A. Hei-
dendaal; 13. P. Maessen; 14. P. Bogman;
15. R. Maessen; 16. J. Scheres; 17.R. van
Geesink; 18. J. Hendriks; 19. V. Lem-
mens; 20. M. Ruwette.
Nieuwelingen: 1. D. Loenis (Bunde) 40.3
km. in 58.10; 2. M. van Heeswijk (op 5
sec); 3. E. Pasquino; 4. T. Niekamp; 5. R.
Smeets; 6. J.P. van der Leeuw; 7. M.
Lotz; 8. F. Pasquino; 9. M. van Galen: 10.
E. van Heugten; 11 f. Vleugels: 12. R.
Seegers; 13. C. Cuijpers: 14. H. Louman
(op 48 sec); 15. J. Vaessen
Dames: 1. B. Heusschen; 2. L. van der
Heijden; 3. R de Haas.
Liefhebbers/veteranen: 1. H. de Bok
(Amstenrade). kampioen veteranen 55.8
km. in 1.18.30; 2. R. Duckers. kampioen
liefhebbers, op 6 sec; 3. N. Ritzen, op 15
sec; 4. H. Janssen; 5. P Driessen; 6. W.
Wanders; 7. R. Fredenks; 8. J. Koch; 9.
J. Sijen; 10. H. Notermans.

" VREDESKOERS - Zesde etappe: 1.
Ludwig 203 km in 5.37.42: 2. Raab; 3. La-
lille: 4. Spruch; 5. Carvalho; 6. Regec: 7.
Chadyankhyarva; 8. Ulsi-Orshish; 9. Za-
mana; 10. Goloesjko. allen z.t. als de
Oostduitser Ludwig.
Zevende etappe: 1. Ludwig 213 km in
4.57.15; 2. Raab; 3. Stanstjev; 4. Goloesj-
ko; 5. Regec; 6. Destro; 7. Lafille; 8. Cata-
na; 9. Chadyankhyarva; 10. Ampler. al-
len z.t. als Ludwig; 24. Van Vlimmeren
op 0.24.

Algemeen klassement: 1. Pavel Schu-
manov (Bulgarije) 29.06.05; 2. Raab
(DDR) op 3 sec; 3. Peeters (Belg) 0.05; 4.
Ludwig (DDR) 0.08; 5. Capelle (Kr) 0.25);
6. Spruch (Polen) 0.28; 7 Fumur-Otak-
hyr (Mongolië) 0.30; 8. Knuvers (Ned); 9.
Saikov (Sov); 10. Kich (W.Dld). allen z.t.
als Fumur-Otakhyr. Klassering Neder-
landers: 20. Van Vlimmeren 0.48; 24. Le
Grand; 39 Nederlof; 43. Van Veenen-
daal, allen z.t. als Van Vlimmeren; 101.
Van Moorsel op 50.55.

" TIJDRIT ALMERE - 1. Cent (Goor)
33 km in 54 minuten en 44 sec; 2. Luppes
op 36 sec; 3. De Kortenaar 1.25; 4. Wol-
sink 1.30; 5. Ansems 1.30.

" RONDE ISARD - De Nederlandse
amateur Johan Melsen won zondag in
St.Girons (Franse Pyreneeën) de derde
etappe van de Ronde van de lsard, 95/2
km in 2.19.06; 2. Praud; 3 Asti. beiden
z.t.

" TOPCOMPETITIE - De ploeg van
Frits Schür (Jo van Aarle Ecco) heeft in
het Pinksterweekeinde zijn eerste
plaats in de topcompetitie voor ama-
teurs behouden. Door de overwinning
van Eric Cent in de individuele tijdrit
van Almere. kwam de door Anc Has-
sink geleide Giant-formatie iets dichter
bij de top-di ie.
De stand na zeven wedstrijden: 1. Ploeg
Schür(Ju van Aarle E-CC0.471 punten; 2.
Nationale selectie (AMEV) 465 p; 3.
Ploeg Koersen (Koga Miyata) 409 p; 4.
Ploeg Hassink (Giant)34Bp; 5. De Jonge
Renner. Oosterhout 313 p.

DAMES

" RONDE VAN AUDE - De Krancaise
Cecile Odin legde beslag op de eindzege
in de Ronde van de Aude voor dames In
de laatste etappe weiden de Nederland-
se deelneemsters Jolanda Kools en Mo-
nique Knol respectievelijk vijfdeen zes-
de. In de eindrangschikking kwam geen
Nederlandse bij de de eerste tien.
Eindstand: 1 Ódin 15.57.46; 2 Kibardi-
na op 21seconden; 3. Neil 1.29; 4. Arm
Way Kelly 3.08: 5. Skibby 4.53.

" KI.F.VO TOUR - Start en finish Kam-
pen. 90 km 1. I.mda van de Berg (Am-
sterdam) 2.21.47: 2. Monica de Waard op
0.04; 3. Leontien van Moorsel: 4. Cynthia
I.utke Schiphort; 5 Petra de Bruin, al-
len z.t.

Damesteams
massaal naar
Molenheike

DIESSEN - Negen buitenlandse
ploegen zullen op 19 mei in Diessen
vertrekken in de Driedaagse Om-
loop van 't Molenheike, de belang-
rijkste wielerstrijd voor vrouwen in
Nederland.
Doordat de wedstrijd in Noord-Bra-
bant dit jaar niet samenvalt met de
Ronde van de Aude in Zuid-Frank-
rijk is de internationale belangstel-
ling groter dan in voorgaande jaren.
De driedaagse Omloop is in vier de-
len gesplitst: 19 mei een ploegen-

tijdrit over 41 kilometer, 20 mei:
Diessen-Diessen 91 km. 21 mei: cri-
terium over 73 km rond Diessen, ge-
volgd door een individuele tijdrit
over 8100 meter in Diessen.

De buitenlandse ploegen die aan
het vertrek staan zijn: Verenigde
Staten. Zweden (met onder anderePaula Westher en Marie Holjer), De-
nemarken (Gitte Hjortflöd), Enge-
land (Sally Hodge), BR Duitsland
(Jutta Niehaus), Zwitserland, Italië
en Sovjetunie (Valentina Jevpak).
In de Nederlandse selectie rijden
onder andere Olympisch kampioe-
ne Monique Knol, Cora Westland en
Karin Schuitema. Monica de Waal,
de winnares van vorig jaar start in
een van de tien andere Nederlandse
ploegen, die het totaal aantal deel-
neemsters op 120 brengen.

MAXHAVE^R
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Müngersdorfal weken uitverkocht

Duitsland in ban
van Köln-Bayern

KEULEN - De Westduitse voetballiefhebbers kijken met
spanning uit naar 27 mei als waarschijnlijk de beslissing valt in
de Bundesliga. In Keulen staan dan FC Köln en Bayern Mün-
chen, de respectievelijke nummers twee en een, tegenover el-
kaar. Twee weken voor 'het' duel is het verschil tussen de twee
teruggebracht tot één. Koploper Bayern München ging zater-
dag verrassend onderuit bij Stuttgarter Kickers (2-0), concur-
rent Köln won met dezelfde cijfers van Borussia Dortmund.
Al weken is het Müngersdorfersta-
dion in Keulen uitverkocht voor de
topper tegen Bayern. Alsof de be-
woners uit de Domstad wisten dat
Bayern voor die tijd een keer zou
struikelen. Opvallend genoeg ge-
beurde dat bij Stuttgarter Kickers.
De debutant telde tot zaterdag
slechts negentien punten. Ook na
de zege op de Zuidduitsers zijn de
Kickers nog niet zeker van klasse-
behoud.
De problemen bij Bayern liggen
vooral bij de aanvallers. Wohlfahrt
en Wegmann kwamen ook zaterdag
nauwelijks los van hun tegenstan-
ders. Geen wonder dat manager Uli
Höness onlangs dreigde op te stap-
pen als de club niet opvallend ver-
sterkt wordt. Anders komen we
nooit meer bij de Europese top,
vindt hij.

Afwachten
Bayern moet maar afwachten of het
dit jaarzelfs de absolute Westduitse
topper wordt. Na achttien minuten
leidde Stuttgarter Kickers al met
1-0, toen Wolf de bal op het gladde
veld onder doelman Aumann door
schoof. Schuier zorgde na 75 minu-
ten voor de eindstand. „De Kickers
knokten tot ze er bij neer vielen",
sneerde Bayern-voorzitter Scherer
naar de inzet van zijn eigen spelers.
Köln profiteerde tegen Borussia
Dortmund optimaal (2-0), hoewel de
openingstreffer van Paul Steiner
pas in de 77e minuut tot stand
kwam. De vroegere Oostduitser Fal-
co Götz maakte na een fraaie solo
2-0. Köln is eigenlijk nog de enige
kandidaat die Bayern, met nog vijf
duels te gaan, kan bedreigen. Kam-
pioen Werder Bremen viel af, door
bij Uerdingen met 1-2 te verliezen.
De jonge Marcel Witecek forceerde
negen minuten voor tijd de beslis-
sing.

Vfß Stuttgart, dat woensdag tegen
Napoli probeert de UEFA beker te
winnen, zorgde voor veel spektakel.

De ploeg van Arie Haan stond by
Waldhof Mannheim Met nog twaalf
minuten te gaan met 1-3 achter.
Stuttgart won toch met 4-3, met de
beslissende treffer van Klinsmann.
De schrikbarende daling van het
aantal toeschouwers in de Bundesli-
ga lijkt niet te stoppen. De acht
duels van zaterdag trokken 125.000
toeschouwers.

Maradona fit

" ROME - Diego Maradona is op
tijd hersteldvan deblessure aan zijn
rug, om woensdag in de finale van
het toernooi om de UEFA-beker
zijn ploeg eventueel naar een over-
winning opVfß Stuttgart te voeren.
De Italiaanse formatie verdedigt in
de Bondsrepubliek een voorsprong
van 2-1.
Maradona had twee competitie-
wedstrijden verstek laten gaan. Het
Argentijnse wonderkind deed enke-
le weken weinig meer danruzie ma-
ken met trainer Bianchi en de club-
leiding. Hij weet nog niet of hij zijn
contract bij de club, diehij twee jaargeleden de weg wees naar de titel,
zal verlengen. Maradona heeft zo
zijn twijfels over het werkklimaat
bij de ploeg uit Zuid-Italië.

De Argentijn zat zaterdag 45 minu-
ten op de bank. Daarna besloot hij
zyn rentree te maken. Er was op dat
moment nog geen doelpunt ge-
maakt in de wedstrijd tegen AS
Roma. Maradona bracht daar, zij het
niet persoonlijk, verandering in.
In de 58e minuut stelde hij met een
knappe pass Careca in staat de score
te openen. Het was de 16e treffer
van de Braziliaan in deze competi-
tie. De Romeinen kwamen in de 74e
minuten verrassend op gelijke
hoogte. De Westduitse international
Voller had in de 74e minuut succes
met een kopbal.

RWDM degradeert
" BRUSSEL -RWD Molenbeek de-

gradeert met Racing Genk naar de
Belgische tweede klasse; Club
Brugge speelt volgend seizoen in
het UEFA-bekertoernooi. Dit waren
de laatste beslissingen in de Belgi-
sche competitie.De slotdag had een
sensationeel verloop. De sleutel-
wedstrijd was Club Brugge - RWD
Molenbeek. Het werd 4-3. Lands-
kampioen KV Mechelen sloot het
seizoen af met een overwinning op
Beveren: 2-1.

Barcelona
" MADRID - Barcelona heeft geen
nadelige gevolgen ondervonden
van de uitbundig gevierde overwin-
ning in de Europa Cup voor beker-
winnaars. De ploeg van Johan
Cruijff zegevierde zondag in eigen
stadion met 3-1 tegen Celta. De zege
bracht de Catalaanse club niet dich-
ter in de buurt van koploper Real
Madrid. De formatie van Leo Been-
hakker won met 3-0 van Sevilla.
Theoretisch heeft Barcelona nog
een kans op de titel. De club staat
twee ronden voor het einde van de
competitie vijf punten achter op de

Madrileense( rivaal, maar heeft eenwedstrijd minder gespeeld.

" Wohlfahrt (links) en Grahammer van Bayern München kun-
nen Andreas Keim van Stuttgarter Kickers niet stuiten.

Arsenal

" LONDEN - In de Engelse league
lijkt Arsenal zijn langste tijd als
koploper te hebben gehad. De 'Gun-
ners' leden zaterdag op Highbury
een onverwachte nederlaag (1-2) te-
gen Derby County, waardoor de
kansen op de landstitel, dievoor de
laatste keer in 1971 werd veroverd,
aanzienlijk zijn gedaald. Belager Li-
verpool maakte tegen Wimbledon
geen fout (2-1) en is Arsenal nu tot
op twee punten genaderd.

Van der Gijp
" BERN - De Zwitserse voetbalbe-
ker is aan René van derGijp voorbij
gegaan. Zijn club FC Aarau verloor
maandag de finale in Bern met 1-2
van Grasshoppers.

" WIESBADEN - Carla Beurskens
is maandag in de stadsloop van
Wiesbaden als tweede geëindigd.
De wedstrijd over tien kilometer
werd in 32 minuten en 22,9 secon-
den gewonnen door de Westduitse
Iris Biba. Carla Beurskens liep
33.28,4.

Lipponen in Finse selectie
HELSINKI - Bondscoach Jukka
Vakkila heeft denamen van twintig
voetballers bekend gemaakt, van
wie elf op 31 mei in Helsinki tegen
Nederland spelen. Onder hen is
Mika Lipponen, aanvaller van FC
Twente. De wedstrijd geldt voor de
kwalificatie van het toernooi om de
wereldtitel in Italië.

" ROTTERDAM - Feyenoord heeft
dit seizoen bijna 70.000 toeschou-
wers meer getrokken dan in de vori-
ge competitie. Bij de zeventien
thuiswedstrijden kwamen 236.064
mensen kijken. De begroting van
gemiddeld 14.000 werd net niet ge-
haald: 13.892.

"ROME - Joao Havelange, voorzit-
ter van de wereldvoetbalbond
FIFA, is tevreden over de vooruit-
gang bij het werk aan de Italiaanse
voetbalstadions. De Braziliaan
maakte een inspectietocht langs de
twaalf steden waar volgend jaar
wordt gespeeld om de mondiale
titel voor landenploegen. „De Ita-
liaanse organisatie doet uitstekend
werk. Ik ben enthousiast over de

stadions, vooral over dat in Bolog-
na", verklaarde Havelange, die ook
zijn tevredenheid uitsprak over de
vorderingen in Rome en Milaan.

" VEJLE - Het Portugese voetbal-
elftal met spelers tot zestien jaar
heeft zondag in Vejle de Europese
titel veroverd. In de finale van het
toernooi, waarin Nederland al na de
groepswedstrijden naar huis kon,
versloeg Portugal de DDR met 4-1.
De ruststand tijdens het door de Ne-
derlander Jaap Uilenberg geleidde
duel was 1-0.

Theo de Jong
" DEN BOSCH - Trainer Theo de
Jong zal in de uitwedstrijd van BW
Den Bosch tegen PEC Zwolle, aan-
staande zondag, niet als coach op-
treden van de Brabantse ploeg. De
Jong heeft onlangs een contract van
twee jaar getekend bij de Zwolse
club. Na overleg met manager Ad
Zonderland besloot De Jong er van
af te zien om bij de laatste competi-
tiewedstrijd op de Bossche bank
plaats te nemen. PEC Zwolle staat

op de rand van degradatie en De
Jong wil met zijn actie boze vermoe-
dens van andere degradatiekandi-
daten wegnemen.

" STUTTGART - De transfer van
Jürgen Klinsmann van Vfß Stutt-
gart naar Internazionale Milan is
rond. Maandag verklaarde de voor-
zitter van de Westduitse vereniging,
Ulrich Schafer, dat de spits een con-
tract voor driejaar in Italië heeft ge-
tekend. Met de overgang van Klins-
mann naar Inter is een bedrag ge-
moeid van 4,5 miljoen gulden.

Eykelkamp

" GRONINGEN - Feyenoord is
niet bereid 2,3 miljoen gulden voor
Eykelkamp neer te tellen. Hans
Kraay, directeur van de Rotterdam-
se club, heeft aan de zaakwaarne-
mer van de FC Groningen-aanval-
ler, Bob Maaskant, meegedeeld dat
wordt afgezien van een transfer.
Eykelkamp gaat nu op korte ter-
mijn opnieuw met FC Groningen
rond de tafel.

TTC Kluis redt 't niet
Van onze medewerker

GELEEN- De kleine kans dieKluis
nog had om het kampioenschap in
de landelijke eerste divisie tafelten-
nis te behalen, is op niets uitgelo-
pen.

In de thuiswedstrijd tegen Pelgrim
Gaanderen zou Kluis aan een 12-6
overwinning genoeg gehad hebben.
In dat gevalzou Megacles Weert ook
nog kanshebber zijn geweest. Daar-
toe moesten de Weertenaren dan
minimaal met 16-2 van degradant
Middelburg Zd winnen. Zowel
Kluis als megacles vielen uit de
boot. Kluis verloor van een ver-
zwakt Pelgrim met 8-10. Op dat mo-
ment was ook Megacles uitgescha-
keld. In en tegen Middelburg had-
den de Weertenaren het tegen de de-
gradant nog zwaar te verduren en
kwamen niet verder dan 9-9. In de
andere groep deed Bartok wat van
een kampioen verwacht mag wor-
den. Met 18-0 werd degradant
NOAD Schiedam verslagen.

Sibbe heeft in de laatste wedstrijd
in de 2e divisie het vege lijf kunnen
redden. Het herenteam van Schim-
mert behaalde in de laatste wed-
strijd een 7-3 overwinning op het
derde team van Megacles uit Weert,
hetgeen nietvoldoende was om Ire-
ne uit Tilburg van het kampioen-
schap af te houden. Op de laatste

competitiedag viel nog één ka^pioenschap te vieren en wel ÓP,
het herenteam van Maastricht ".
Middelburg Zd 3 met 9-1 htf»
waarts stuurde.

Bij de dames won landskamp'0!
Megacles met de alleszeggende^"
fers 10-0 van het HazerswoU?
Avanti. Het damesteam van Scb%
mert/Moonen behaalve haar tic" f

,
overwinning in successie enj^f
sloeg in Arnhem het team van Tf
fers met 2-8. Met dit kampio^
schap hebben de dames duideW.
aangetoond in de eerste divl*.
thuis te horen. Ook het reeds ka"
pioen zijnde Kluis behield haar ° (
geslagen status door in Oostblik"
met 3-7 van A-Merk te winnen- >

Do Weng op
eenzame hoogte

Van onze medewerker
BEEK - Het door karateclub Do
Weng uit Beek in de sporthal De
Haamen georganiseerd internatio-
naal karate-toernooi heeft nogmaals
bevestigd op welke grote hoogte de
organiserende club staat bij het
kata. Ondanks de sterke Italiaanse,
Belgische en Duitse tegenstand ble-
ven de grote prijzen gereserveerd
voor de Beekse karateka's. Dit on-
danks het feit dat het Nederlands
kampioensteam, bestaande uit Ro-
ger Heuvelsland, Paul Gielen en
Gydo Rademakers, niet in zijn beste
doen verkeerden.

Uitslagen:
Kata-Heren individueel: 1. Roger Heuvels-
land (De Weng, Beek); 2. Ron Gielen (Do
Weng. Beek); 3. Gydo Ramakers (Do Weng
Beek).
Dames individueel: 1. Bianca Lotz (Do
Weng, Beek); 2. Michaele Catalano (B); 3.Diana Lotz (Do Weng, Beek).
Team-wedstrijden kata Heren: 1. Karate
Do Weng I (Beek); 2. UMO (Roosendaal): 3.
Karate Do Weng II (Beek).
Dames teamwedstrijden: 1. Do Weng I
(Beck); 2. Italië; 3. Karate Do Weng II
(Beck).
Kumite Heren: 1.Rob Mol (Roosendaal); 2.
Ronald Mesker (Do Weng, Beek); 3. Gydo
Ramakers (Do Weng, Beek).
Kumite Dames: 1. Diana Lotz (Do Weng,
Beek); 2. Michaele Catalano (B); 3. Delia da
Costa (Roosendaal).

WC sterk in
St. Anthonis

ST. ANTHONIS - De 33ste eds
van de klassieker in St. Anthofl
Europa's grootste en meest befa3 ..
de openluchtluchtvolleybalto |
nooi, is bij de dames gewonnen do,
Gevamij/VVC uit Vught. De ho<>£prijs bij de heren werd een verf
sende prooi voor Fortuna Bonn-
Gevamij/VVC was gebrand om
afgang die men in 1988 tijdens d? .
nale tegen AMN/Zaan onderg jPjj.
weg te poetsen. De Noordbranba^ste equipe, aangetreden op y°f
oorlogsterkte gaf niets cadeau # y
poule- en kruisfinalewedstrijden-
de eindstrijd wachtte ditmaal p^
ther/Martinus. De runner-up uit
eredivisie werd kansloos onder
voet gelopen: 2-0 (15-6, 15-6). . j,
Bij de heren wist Fortuna Bonn &u

tenauwernood te plaatsen voor „
tussenronde, door een twe^A
plaats in de poule achter DuklaK
berec. Gaandeweg de tweede spe jj
dag ontwikkelden de WestduitseJ
zich als een typische toernooiplo^
met veel strijdlust. In dekruisfin^werd de winnaar van 1988: R°°
Ster Bratislawa teruggewezen. »
Mina Belo Horizonte bereikte
eindstrijd door Dukla Liberec te F-,
dwingen. De favoriete formatie „
Brazilië verslikte zich tijdens „
sprankelende, spectaculaire finy
in de dadendrang van Forti»-
Bonn dat met een onpasseerba
blok onder aanvoering van T&<Lefpatser Frank Winkler, uitgeroep
tot beste spelervan het toernooi,
perieur de hoofdprijs voor zich
eiste: 2-0(15-6, 15-3). j

" MAASTRICHT - Tijdens old-
style karate-wedstrijden ir!
Maastricht won de Geleendenaar
Tony Haberland de middenge-
wichtklasse tussen 65 en 73 kil?'
gram. Haberland won alle vU»
voorpartijen met het maximale
aantal punten. In de finale wo»1

hij van John Davis (Den Bosch)-

Dinsdag 16 mei 1989 "20... VSFiECIALE AANBIEDING I
\\ /I __/^ 6-iadenkastAl-er.

VS/ AO-formaat normaal ’ 1595,-

Stalen ladenkast voorAO-formaat
Lichte transportschade l^FZ^d"?, _«_* f ftQ*.ex BTW '2 ,cntó lakschade) ’ 03Ö.-
-1500 m2toonzaalruimte A1-formaat, 6 laden mei stot
voor elke beurs 113x83*58 cm ’ 675.--niet voordat ubij Hm Booten bent geweest!

VCI Van Dooren Kantoormeubelen
Handelstraat 23 (handelscentrum Bergerweg}, Sittard
tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00uur

's Zaterdags geopend van 10.00-16,00uur
Prijzen excl. BTW. Franco levering door heef Nederland en België

LET OP HET JUISTE ADRES!

~^ LimburgsDagblad jO

fpiccolos -
_l_____lllM2!,iJ"^J^SlMM__________l _

~.._ o

Een foto-moment bij uitstek! Ift'vVx IB^^v Wr Gratis ÈÊÊ
En bij Foto Print Express ___M^ .I**- 1aJL^' °<. €1? foto-plakstül /^^P
worden al uw kleurenfoto's M. \j^% prr£r\f /^ voor elke b§B
binnen 27 minuten* perfekt / Rj2? klant! i&i§S)f

Geweldig toch om zo snel van \ 1 v \jU==^^V.luwkleurrijke opnames f^4f__?K\ \ lS#9W# [ALUW KLEÜRENKnOSJI te kunnen genieten! lIN 27MINUTEN*KIMR il ï

. __^L_lJë^ ;
_f m m Kerkrade, Niersprinkstraat 9. Telefoon 045-452565. 'machinetijd

■^^^"^^ j^yil^TOV__^y_OCC Maastricht, Spilstraat 1. Telefoon 043-251175.
l%#l^# W*** II II VJJ Landgraaf, Winkelcenrtum Op de Kamp, Rossinipassage. Telefoon 045-323377. a■ ■ Sittard, Paradijsstraat 10. Telefoon 04490-27524. 1

* ■ ; ; _________________ ■ ; Joi
l ; .^-^r

«© « \ Met 'n nieuwe bril of lenzen van Brilmij
imtg. \ bent u nooit de weg Kwijt.
r\nn\P\fl Hui ■ I u 0uw i

\\ i&\"k\l 1 U 1 \ C Als unu bij ons een complete bril of contactlenzen aanschaft, kunt u niet santé informatie. En met extra veel aandacht voor Nederland, België en Luxemburg.
||y| juw alleen alles (weer) perfect zien, u bent ook nooit (meer) de weg kwijt. Het boekwerk is stevig gebonden met een sterke omslag, speciaal voor

Want t/m 27 mei a.s. ontvangt u bij aankoop van een nieuwe bril (geldt niet onderweg. Met dit geschenk èn met uw nieuwe bril of lenzen wensen wij u een :
I \1 |f f 1 pi U | voor zonnebrillen en kant en klare lookovers) of een eerste paar contactlenzen de plezierige vakantie! Kom snel even langs.

fmf\ "! ■ I _*Ê \jl~ -^Z 1 nieuwste uitgave van de bekende "Atlas van de weg" ter waarde van f 49,90 Zoals gezegd, de gratis Atlas krijgt u tijdelijk. Maar bij Brilmij altijd: brilmonturen
fcwlAlJLlJi i ri -Beist£LU cadeau*. Deze wegwijzer is onmisbaar, zowel thuis als in de auto. Aanbevolen door vanaf f 45,-, gratis oogmeting, een jaar garantie (ook voor kinderbrillen) en in
*^2mmmmmmmmWßkiml (mV^^^fr J^<£>* de KNAC. Meer dan 400 pagina's met duidelijke, gedetailleerde kaarten van alle veel gevallen is uw bril nog __»- -»»_
"Of de helftvan de S-_-£gSZ!=* v* x ... /_________T____n ____1 I ____"W_rWl_____k\
winkelwaarde * I ■■wiir'" Europese landen en hun belangrijkste steden, aangevuld met praktische en interes- dezelfde dag klaar. [M I e»J ■»J I lWj IJ! - — W^^WmmmmW-

HEERLEN: Geleenstraat 15, tel. 045-712306. SITTARD: Tempelplein 7b (tegenover Edah), tel. 04490-29133. BEEK: In de Makado, ingangOost, NC* "'" mwm üy
tel.04490 76471 MAASTRICHT: Vrijthof 16,tel. 043 214480. ZOfüt GOGCI l/OOf 10OQQU
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Ruud Wouters: 'Gedane zaken nemen men keer'

Halve winst Venray
Van onze medewerkere HENK SPORKEN

af WE n»AY-RCH 12f0"1»42- H°ep 0-1; 79.
'Jr S Ch je °"2; 86- Wim Vievermans 1-2.e

Wfcr 'dsrechter Vroklage. Toeschou-
'l (Rnu, 120°- Boeking: Hoogervorst

jjf (jg rav: Jacobs, Poels, Janssen, Litjens
«l J \70cntens). Van Haren, Meulendijks,„. Dij. evermans, W. Vievermans, Van
t ftw 5' SiJbers), Philipsen, L. Viever-■ r£

diikC'2,1"VENRAY 01 <°-°>- 80- Meulen-
/ .eVub °-l- Toeschouwers 2000. Scheids-

hnf „ r_ Blommesteijn. Boeking: Boer-
tj ' en Van der Weide (HSC'2I) en Bal-
Ven (Venrav>-
Va ray; Jacobs, Poels, Janssen, Litjens,
"ian Hareri, Meulendijks, W. Viever-
Miilh Baltissen. Van Dijk (73. Henk
kris) ' PhiliPsen. Sijbers (90. Loch-

\ stfjflßAY/HAAKSBERGEN - In de
i) K[ ei °m het kampioenschap van;r ve "erland heeft Venray slechts hal-
of dè tv.nst geboekt. Werd zaterdag in
■jf i. 2 "ïuiswedstrijd tegen RCH met
i5 N 0OVj0Vj.r.loren. gisteren boekten de

Wp!!ümburgers in Haaksbergen
Waa^HSC'2l een knappe 0-1-zege,

Jf titej °°r de kansen op de nationale
v nog ruimschoots aanwezig zijn.
fa anf Hsr.,l IOoP van het duel tegen
K terg u 1 sprak trainer Ruud Wouters
V strjjH van twee verschillende wed-
[_ *oai k ■ HiJ: „Zaterdag liep het niet
1 »iiet

s °et lopen moest. We speelden
genoeg en lieten ons door

l' rn eJ* aftroeven. Gedane zaken ne-
rlsc, echter geen keer. Tegen

f *1 waren we beter bij de les.

19a onden de wedstrijd volledig
| Ieet. ?nze hand zetten en het was al-
-1 lan„ Jammer, dat het doelpunt zo
i

Tegen RCH was het al snel duidelijk
dat Venray het moeilijk zou krijgen.
De thuisclub had voor rust welis-
waar een licht veldoverwicht, maar
verscheen slechts twee keer gevaar-
lijk voor het RCH-doel. Philipsen
zag zijn kopbal op de deklat belan-
den, terwijl doelmanMooren een in-
zet van Jphn Vievermans knap pa-
reerde. Ook RCH werd niet of nau-
welijks gevaarlijk, maar scoorde
drie minuten voor het rustsignaal
wel via Houp, die een pass van uit-
blinker Otte verzilverde: 0-1. Na
rust moesten de gasten terug terug,
maar omdat Venray de gelijkmaker
wilde forceren, kon RCH counteren.
De 79ste minuut werd fataal voor
Venray. Binnen 60 seconden moes-
ten twee RCH-verdedigers op de
doellijnredding brengen; werd Nor-
bert van Haren binnen het straf-
schopgebied omver gelopen en kon
invaller Wilco Otte uit de daarop
volgende counter 0-2 scoren, waar-
na Wim Vievermans nog slechts
kon tegenscoren: 1-2.
In Haaksbergen moest trainer Ruud
Wouters een gehavende ploeg bin-
nen de lijnen brengen, maar deson-
danks viel het echte Venray te be-
wonderen. Vanaf het begin werdHSC'2I vroeg en zeer fel gestoord,
waardoor de ploeg uit Haaksbergen
alleen gevaarlijk kon worden via
hoge voorzetten en daar wist doel-
man Wim Jacobs wel raad mee.
Venray creëerde zelf via goed opge-
zette aanvallen diverse mogelijkhe-
den, waarvan er uiteindelijk slechts
één werd benut. Tien minutenvoor
tijd gafMeulendijks (één van de uit-
blinkers) thuisclub-doelman Van
Doorn geen schijn van kans: 0-1.

I venray had het erg moeilijk in het duel tegen RCH.
Foto: JEROENKUIT

Gelijkspel
niet genoeg

VOLHARDING-RKONS 2-2 (0-1).
39. Dijkstra 0-1; 57. M. Jacobs 1-1
(strafschop); 75. Winkens 1-2; 87. G.
Franssen 2-2. Scheidsrechter Kuy-
pers. Toeschouwers 600.Volharding: De Wit, Gooren, Theu-
nissen, De Beer, M. Jacobs, Th. Ja-
cobs (89. Achten), G. Franssen, W.
Franssen, Hermens, Rongen, Ver-

stegen.
RKONS: Konen, Van de Wijst, De
Boer, Pluymen, J. Janssen, Schil-
der, Tubee, Cremer, Dijkstra, Fr.
Janssen, Winkens.

VIERLINGSBEEK - Via een
laat doelpunt van Geert Frans-
sen redde Volharding het vege
lijf, dit ten koste van RKONS,
dat door dit gelijke spel en de
winst van Heerlen nu een besls-
singswedstrijd tegen datzelfde
Heerlen moet gaan spelen.
Al na tien minuten knalde Ron
Dijkstra, die voor rust opvallend
veel vrijheid genoot, de bal pre-
cies in de handen van doelman
De Wit. RKONS werd sterker en
nam het initiatief in handen,
waarbij vooral spits Frank Jans-
sen zich positief onderscheidde.
Dijkstra, die al eerder had moe-
ten scoren, deed het nu vlak voor
rust, na aangeven van Frank Jan-
sen wel: 0-1. Volharding joeg na
rust verwoed op de gelijkmaker.
Al direct teisterde De Beer de lat
en even later ging Geert Frans-
sen binnen het strafschopgebied
over de knie van Gerrie van der
Wijst. Via doelman Rico Konen
verdween de strafschop van M.
Jacobs in het Schaesbergse doel:
1-1. RKONS zat nu in de greep
van de thuisclub, die pech had,
dat libero Tonnie Theunissen
van afstand de paal trof. Toen
Winkens echter een kwartier
voor tijd het treuzelen van Wiel
Franssen resoluut afstrafte (1-2)
leek er voor de gasten geen
vuiltje meer aan de lucht. Met de
moed der wanhoop dirigeerde
Volharding nog een keer alles
naar de frontlinie. Geert Frans-
sen maakte echter drie minuten

voor tijd aan alleRKONS-illusies
een einde: 2-2.

# Heerlen-spits Jac Geraets strandt opnieuw op Veritas-
doelman Mare Hansen. Foto: wimKÜSTERS

sport

Slenaken domineerde, maar miste legio kansen

Geulsche Boys kampioen
Van onze medewerkerLEO JASPERS

mJo_ N_&KI N, " GEULSCHE BOYS 2-3-£""" bO. Roland Janssen 0-1; 65. Guusöassen 0-2; 75. Henk Mullers (straf-fjhop) 0-3; 88. Jo Beckers 1-3; 89. John£oonen 2-3 Scheidsrechter Tak. Toe-"«-nouwers 800.

ENAKEN: Wenders, Pietersma (80.
nen"^!1' Beckers, Kreutzer, J. Moo-K,!' P. Sangers, Kuppen,
GP,,ï'cAbels' E- MoonenP«.V i,

CHE BOYS: Thijssen, Pluis,
(50 Pk"?0"1' He*son, Spee, Andoetu
(3 .'KmhPPens), Van de Akker, UmmelsJ- Janssen), Smeets, Sassen, Mullers.

JJARGRATEN - Precies één
j*Ur mocht SV Slenaken dro-en- van een kampioenschap.
(dr-mannen van Ger Franssene^r»e jaar trainer van Slenaken
Plat drie keer een tweedeaats) domineerden daarin zoh^neur, dat de titel binnenandbereik leek. Met goed
aan°rgd veldspel, gekoppeld
lm len voor tweede klas afde-Iteof, egrippen zeer gedegen

i rnpt lek' werd Geulsche Boys
dr?V rug teSen de muur ge-
j^ukt. Piet Sangers, Edwardiep.i^nen en Hans Abels wei-! til .en echter een half dozijnnte kansen te verzilveren.
Tscn? noeg het fysiek sterkere Geul-
fte °°ys meedogenloos toe. Bin-
'lvanen kwartier schoten debutant-
sen'er Ronald Janssen, Guus Sas-
teern nk Mullers, soms geassis-
liak door de uiterst nerveuze Sle-

■^en-doelman Huub Wenders, alle

Slenaken-illusies aan diggelen: 0-3.
De ere-treffers kwamen in de slot-
minuten op naamvan Jo Beckers en
John Moonen: 2-3.

„Als jezo onzorgvuldig met je kan-
sen omspringt, verdien je gewoon
niet te winnen," meldde Slenaken-
trainer Ger Franssen ontgoocheld.
Geulsche Boys-collega en naamge-
noot Frank Franssen had aan die
collegiale analyse geen boodschap
meer. De kleine, sympathieke en
goed in de groep liggende oefen-
meester werd beetgepakt door elf-
talnestor Jac Smeets en op de
schouders getild, terwijl Jac krijste:
„Hier is hij, dit is de man achter ons
succes. Hij heeft rust en voetbal in
de groep gebracht en gezorgd voor
een prima kameraadschap. Hij heeft
er een grote familie van gemaakt.
Met deze man durven we ook de eer-
ste klasse in."

Frank Franssen zelf hield in dat op-
zicht nog een slag om de arm: „Er
zullen toch twee of drie versterkin-
gen noodzakelijk zijn om daar een
goed figuur te slaan." De glunderen-
de Geulsche Boys-voorzitter Huub
Muijtjens counterde meteen: „Die
komen er ook wel trainer!"

Roger Thijssen (21), Dan Peere-
booms (29), Ron Philippens (21),
Erik Pluis (25), Chris Hewson (33),
Rob Spee (27), Huub Ummels (28),
Ruud van de Akker (31), Victor An-
doetu (27), Guus Sassen (28), Henk
Mullers (30), Jacq Smeets (35),
Frank Vranken (21), Mark Sangen
(17) vormden dit seizoen de selectie,
waaruit rainer Frank Franssen zijn
team kon formeren.

# Geulsche Boys speelt
volgend seizoen een
trapje hoger en viert
uitbundig feest.

Foto: WIDDERSHOVEN

Beslissingsduel voor RKONS Volharding en SCG veilig

Heerlen grijpt laatste strohalm
HEERLEN - VERITAS 2-1 (1-0). 13
Geraets 1-0; 76. Vries 1-1; 87.Kupper
2-1. Scheidsrechter Goffin. Toe-
schouwers 600.
Heerlen: Sistermans, Hameleers,
Vliegen, Coopmans, Offermans,
Krijnen, Houtackers, Boumans (80.
Kupper), Van Hooff, Moonen, Ge-
raets.
Veritas: M. Hansen, Smeets, Han-
sen,Ramakers, Peeters, Van de Vin,
Seegers, Leeters, T. Hansen, Vries,
Snijders.

HEERLEN - Heerlen greep gis-
teren in tumultueus slotkwartier
de laatste strohalm en klopte Ve-
ritas vlak voor tijd door een pri-
ma goal van invallerRené Kup-
per. Daarvoor was de thuisploeg
al doordrongen van het feit, dat
alleen winst tegen het reeds ge-
degradeerde Veritas reële kan-
sen gaf op het behoud van het
eerste klasserschap.
De thuisploeg startte dan ook
energiek en kreeg al vroeg in de
wedstrijd de beloning, toen Veri-
tas-libero Johan Smeets over de
bal struikelde en Jacky Geraets
zich dit buitenkansje niet liet
ontgaan: 1-0. Math Moonen en
Roger Houtackers hadden prima
kansen op een tweede treffer,
doch beiden faalden. Ook een
prima knal van Maurice van
Hooff vond geen genade in de
ogen van Veritas-doelman Mare
Hansen. Op slagvanrust was Ve-
ritas plotseling twee keer dicht
bij de gelijkmaker, beide keren
via Theo Hansen, maar geluk en
een goede reactie van Leon Sis-
termans behoedde Heerlen voor
de gelijkmaker.
Na de pauze misten Math Moo-
nen en vooral Jac Geraets unieke
kansen om dewedstrijd te beslis-
sen, waarna Chris Vries de thuis-
ploeg derekening presenteerde,
door een prima voorzet van Mar-
co Leeters koppend af te ronden.
De afgrond gaapte, maar de tref-
fer van invaller René Kupper
zorgde er voor, dat de thuisploeg
er net niet inviel.

SCG redt zich
SCG - HEER 1-0 (0-0). 86 Essers
1-0. Scheidsrechter Van Riet. Boe-
king: Petit (Heer). Toeschouwers
300.
SCG: Imfeld, Verbeet, Roozen, Hou-
ten, Janssen, Nelissen, Van Helvert,
Rousch (72. Van Wissem), Malik,
Ummels (57. Essers), Custers.
Heer: Gielen, Dooyewaard, Frans-
sen, Petit, Muytjens, Janssen (60.
Limbourg), Van Ginniken, Hollan-
ders, Reneerkens, Van Hoorn,
Schoens (45. Kostom).

GRONSVELD - Pas vier minu-
ten voor het einde van de derby
tussen SCG en Heer wist invaller
Franky Essers het eerste klasser-
schap voor SCG veilig te stellen.
Met de buitenkant van zijn voet
rondde hij een flankaktievan Jos
Custers doeltreffend af. Het was
slechts één van de weinige hoog-
tepunten in deze wedstrijd.
Heer was zorgenvrij en trainer
Leo Beerendonk liet een aantal
jongere spelers opdraven. SCG
moest uit deze confrontatie mini-
maal een punt zien te halen om
zich veilig te spelen. De druk was
blijkbaar voor de jongere SCG-
spelers vaak erg groot, maar des-
alniettemin werkten zy, onder
aanvoering van de uitblinkende
Theo van Helvert, bijzonder
hard. SCG legde het accent voor-
al op deverdediging en doelman
Roel Imfeld kreeg meer ballen
toegespeeld van zijn eigen verde-
digers, dan van de pittig opere-
rende Heer-spitsen.

Caesar gelijk
CAESAR - MEERSSEN 2-2 (1-1). 10.

Dicteren 1-0; 15. Van Dijk (straf-
schop) 1-1; 48. Reynders 1-2; 87.
Schwidder 2-2. Scheidsrechter Dae-
men. Toeschouwers 200.
Caesar: Jacobs. Dicteren, Gelissen,
Luyten (Decker), Goldstein (Katji-
ly). Withaag, Schwidder, Van Hoorn,
Wijns, Lenferink, Nöllgen.
Meerssen: Dusseldorp, (Speetjens),
Smeets, Van Dijk, Scheffer, Schee-
pers, Van Helvert, Thoma, Quasada,
Reynen, Reynders (Hillebrand),
Coumans.

BEEK - De 2-2-eindstand van
het duel tussen Caesar en kam-
pioen Meerssen was de terechte
beloning voor beide teams. In de
eerste helft waren de ploegen
aan elkaar gewaagd en er waren
over en weer wat kansjes. Dicte-
ren en Van Dijk zorgden in die
periode voor de doelpunten: 1-1.
Direct na de hervatting wilde
Meerssen bewijzen dat het de te-
rechte kampioen was. De ploeg
schakelde over in een hogere
versnelling, maar slechts zelden
slaagde Meerssen er in om de
buitenspelval van Caesar te om-
zeilen. In de slotfase nam de
thuisploeg wat meerrisico en dat
bracht de terechte gelijkmaker
van Schwidder op het scorebord:
2-2.

Fors verlies
Voerendaal

VOERENDAAL - BORN 1-4(0-1). 12.Puts 0-1; 52. Halmans (strafschop)
0-2; 70. Lourens 0-3; 75. R. Zimny
1-3; 86. Schlangen 1-4. Scheidsrech-
ter Hof. Toeschouwers 100.Voerendaal: Pt Rybakowsky, R. Ry-
bakowsky, Loon, Van Kessel,
Zweers, H. Zimny, Janssen, Hut-
schemakers, Rousseau (R. Zimny),
Kameri, Alphonso (Boumans).
Bom: Urlings, Magermans, Dohmen
(Golding), Janssen, Knoors, Van der
Wey, Schlangen, Van der Heyden,
Halmans, Puts, Lourens.

VOERENDAAL - Ook in het
laatste duel in de eerste klasse
heeft degradant Voerendaal te-
gen Bom opnieuw geen vuist
kunnen maken. De 1-4-neder-
laag was weliswaar terecht, maar
was iets te royaal. Ondanks het
feit, dat Bom meer kansen wist
te creëren, had Voerendaal toch
lange tijd uitzicht op een goedre-
sultaat. Die hoop werd kort na
het herbegin de grond inge-
boord, toen Carlo Loon binnen
het strafschopgebied een Born-
aanvaller wegduwde, waarna de
bal op de stip verdween.

degradatiewedstrijdenWAUBACHSE BOYS - SCHIM-
MERT 1-1. Beide ploegen waren er
zich terdege van bewust, dat de be-
langen, dieer tijdens dit duel op het
spel stonden, erg groot waren. Het
wedstrijdbeeld oogde wat nerveus,
maar desondanks werd er aantrek-
kelijk voetbal gespeeld. In de eerste
helft kwam de thuisclub door Köl-
ker op voorsprong: 1-0. Ook in de
tweede helft konden beide teams de
nervositieit maar niet van zich af-
schudden. Schimmert zag de bui al
hangen en trachtte verwoed de ach-
terstand ongedaan te maken. Lau-
men zorgde uiteindelijkvoor dever-
diende gelijkmaker 1-1. Scheids-
rechter Kok.
SWEIKHUIZER BOYS - MVV '02
2-2. In een boeiend duel domineer-
de MW '02 in de eerste helft en
kwam door Gilissen op voorsprong:
0-1. De gasten liepen door Hollan-
ders zelfs nog verder uit (0-2), waar-
na Sweikhuizer Boys zich realiseer-
de, dat er spijkers met koppen
moesten worden geslagen.De thuis-

club gafnu de toon aan en vlak voor
rust drukteHalderit dat in een doel-
punt uit: 1-2. Na de thee werd de
druk van Sweikhuizer Boys groter.

Door de subliemereddingen van de
gastendoelman en het missen van
kansen aan thuisclubzijde leek
Sweikhuizer Boys een nederlaag te
gaan leiden, maar Visser bracht de
thuisclub toch nog op gelijke hoog-
te. Scheidsrechter Proosten.

Stand:
MVV'O2 1-1
Sweikhuizer Boys 1-1
Schimmert 1-1
Waubachse Boys 1-1

Programma:
Donderdag 18 mei, 19.00 uur
MVV'O2-Waubachse Boys
Schimmert-Sweikhuizer Boys

Zondag 21 mei, 14.30 uur
MVV'O2-Schimmert

Waubachse Boys-Sweikhuizer Boys

ST. JOOST - RKSVN 1-0. Het ge-
handicapte St. Joost (de ploeg
speelde met maar liefst vijf inval-
lers) behaalde in een spannend duel
een gelukkige zege, toen F. Ver-
goossen in de eerste helft zijn kans
schoon zag en de gastendoelman
het nakijken gaf: 1-0. Vooral na rust
kreeg RKSVN diverse mogelijkhe-
den om de gelijkmaker te fabrice-
ren, maar al deze kansen werden
door de RKSVN'ers onbenut gela-
ten. Scheidsrechter Peeters.

RKVB - GEIJSTEREN 0-0. In een
sportieve wedstrijd speelden de ze-
nuwen beide ploegen danig parten.
Het spel speelde zich vooral op het
middenveld af en de aanvallers van
beide ploegen slaagdener maar niet
in om de defensies voor ernstige

problemen te plaatsen. Scheids-
rechter Künen.
Stand:
St. Joost I_2
Geijsteren 1-1
RKVB I_l
RKSVN 1-0

Programma:
Donderdag 18 mei, 19.30 uur
Geijsteren-St. Joost
RKSVN-RKVB
Zondag 21 mei, 14.30 uur
Geijsteren-RKSVN
St. Joost-RKVB

derde klassers
Donderdag 18 mei, 19.30 uur
SV Berg'6B-SVK
Brevendia-GFC'33
Zondag 21 mei, 14.30 uur
GFC'33-SV Berg'6B
SVK-Brevendia
Zaterdag 27 mei, 18.00 uur
GFC33-SVK
SV Berg'6B-Brevendia

eerste klasse f
SV Heerlen-Veritas 2-1
Caesar-SV Meerssen 2-2
SCG-Heer 1-0
Voerendaal-Born 1-4
Volharding-RKONS 2-2
FC Vinkenslag-Panningen 3-5

SV Meerssen 24 12 9 3 33 41 -24
FC Vinkenslag 24 10 8 6 28 39-29
Parmingen 24 9 9 6 27 43-33
Bom 24 9 9 6 27 37-29
Caesar 24 9 8 726 35-31
Heer 24 7 11 625 38-30
SCG 24 7 11 625 26-26
Almania 24 8 8 824 25-27
Volharding 24 5 14 524 34-39
RKONS 24 611 723 31-28
SV Heerlen 24 5 13 623 23-30
Veritas 24 6 7 11 19 26-36
Voerendaal 24 0 8 16 8 15-51

topscorers 1f
Eindstand: 1. Schoens (Heer) 17; 2. Hal-
mans (Bom) 15;3. Reijnen (Meerssen) 11;4.
Dreuning (Almania) en Vries (Veritas) 10; 6.
Bastiaans (Vinkenslag) 9; 7. Cuppen, Engels
en H. Houben (Parmingen), Verhoeven
(Vinkenslag), Jacobs (Volharding) en Dijk-
stra (RKONS) 8; 13. Lourens (Bom), Lenfe-
rink (Caesar) en Winkens (RKONS) 7; 16.
Pluymen (RKONS), Houtackers (Heerlen),
Van Dijk en Coumans (Meerssen), Hermens
(Volharding) en Dassen (Vinkenslag) 6.

Roda JC 2
moeizaam naar

halve finale
HOPEL - RODA JC 2 1-2 (1-1). 30. John
van Hoof 1-0; 36. Jürgen Streppel 1-1; 67.
Patrick Dooper 1-2. Scheidsrechter
Theelen. Toeschouwers 250.

KERKRADE - Het laaste duel in de
kwartfinale om de KNVB-beker
tussen tweede klasser Hopel en de
reserves van Roda JC leverde uit-
eindelijk een benauwde 1-2-zege
voor de gasten op, waardoor Roda
JC 2 zich plaatste voor de halve fina-
le. In dit spannende duel lieten bei-
de ploegen zeer goedvoetbal zien en
Hopel nam na een half uur verras-
send de leiding door Johnvan Hoof:
1-0. Lang had Hopel hier geen ple-
zier van, want nauwelijks zes minu-
ten later lag de bal in de touwen en
Jürgen Streppel was de producent
van deze gelijkmake: 1-1. Na de wis-
sel gaf debetere conditievan de gas-
ten de doorslag. Roda drong wel aan
maar werd niet echt gevaarlijk. Hal-
verwege detweede helft kon de Ho-
pel-doelman de bal niet voldoende
wegwerken, waarna het leer voor de
voeten van Patrick Dooper viel, die
hard inschoot: 1-2.

Halve finales:
Zondag 21/5
Caesar-Roda JC 2 14.30 uur
Tiglieja-Sittard 19.00 uur

afdeling limburg
bekerwedstrijden'
Wijlre-RKSNE 2-0
WDZ-lason 1-3
RKSW-HRC '27 n.v.2-1
Grashoek vrij

Halve finales:
Wijlre-lason, 19/5 terrein Walram 19.00 uur
RKSW-Grashoek, 18/5 terrein Roggel
19.00 uur

damesvoetbal
Kwartfinale:
Rapid-SC WW'2B 1-2
Sportclub '25-RKHVC 1-3
Leveroy-Brevendia 3-0
Vlodrop-RKDEV 2-7

oefenvoetbal
Vanavond:
Limburgia-RKSNE 19.00uur

" Martin Aarden, de 50-jarige libero
van Heerlen 4, die gisteren met zijn
teamgenoten ongeslagen kampioen
werd in de tweede klasse van de af-
deling Limburg, nam gisteren af-
scheid van het team, dat hij nota
bene zelf heeft opgericht. Maar Mar-
tin zal 'zijn' ploeg niet helemaal ver-
laten, want volgend seizoen functio-
neert hij als leider van Heerlen 4.
„Afscheid nemen op je vijftigste
met een kampioenschap! Wat is er
nu nog mooier?" vroeg hij zich dan
ook terecht af.

" SITTARD — Almania heeft zich
teruggetrokken uit het Sittardse
stadstoernooi voor amateurclubs.
Aanleiding tot het besluit is het inci-
dent van verleden week tijdens de
wedstrijd van de Broeksittardena-
ren tegen Sanderbout. Scheidsrech-
ter Meertens staakte het duel, nadat
een Almaniaan had geweigerd zijn
naam te noemen, toen hij geboekt
zou worden.

Scheidsrechter
na wedstrijd
mishandeld

MAASTRICHT - Afgelopen za-
terdag kende de wedstrijcl tussen
de Maastrichtse voetbalclubs
van Limmel en Bosscherveld
een allesbehalve sportief einde.
Na afloop van dit duel, dat in
Limmel werd gespeeld, deed de
scheidsrechter bij de Maastricht-
se politie aangifte van mishande-
ling door de doelman van Bos-
scherveld. Deze zou zijn misnoe-
gen over een arbitrale beslissing
kenbaar hebben gemaakt met
onder meer het uitdelen van en-
kele rake klappen. De doelman,
die voor verhoor naar het politie-
bureau werd overgebracht, bleek
een middenhandsbeentje te heb-
ben gebroken, toen hij de deur
trachtte te forceren van het ver-
trek, waar de scheidsrechterzich
had opgesloten.

(ADVERTENTIE)
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KNWU kiest
in WK voor
klimmers

WOERDEN - De commissie be-
roepsrennen van deKNWU heeft de
selectieprocedure voor het wereld-
kampioenschap drastisch gewij-
zigd. Na afloop van het Nederlands
kampioenschap te Rheden (25 juni)
worden twintig renners geselec-
teerd.
Na de Tour de France wordt uit die
twintig een twaalftal aangewezen
voor de wereldtitelstrijd, die dit jaar
op een bergachtig parkoers in
Chambery (Frankrijk) wordt verre-
den. Om die reden zal vooral wor-
den gelet op de klimcapaciteiten
van de coureurs.
In het verleden werden na de natio-
nale titelstrijd steeds vier ofvijf ren-
ners aangewezen voor het wereld-
kampioenschap en kwam de aan-
vulling na de Tour. Met de nieuwe
procedure hoopt de commissie be-
roepsrennen te vermijden, dat uit-
gebluste renners meegaan naar de
strijd om de regenboogtrui. Dit jaar
is Cees Priem aan de beurt als
ploegleider. Hij krijgt Roger van Es
van de commissie beroepsrennen
naast zich in de auto.

Operatie aan
knie Bernard

PARIJS - Jean Francois Bernard
wordt in de loop van deze week aan
de linkerknie geopereerd. De Fran-
se kopman van de Toshiba-ploeg
stapte zaterdag van de fiets tijdens
de Ronde van Romandië. Hij kampt
met een ontsteking in de knie. „Als
alles goed gaat, zou Bernard bij de
start van deDauphiné op 29 mei zijn
rentree kunnen maken", aldus Pa-
trick Cluzaud, manager van de
ploeg.

'Clown' Agassi
steelt show in Ede

EDE - Andre Agassi heeft het
enkelspel in Ede op zijn naam
geschreven. De 19-jarige Ame-
rikaan won in de finale van de
Zweed Stefan Edberg met 4-6,
6-1, 6-2. De partij duurde een
uur en drie kwartier. De als
tweede geplaatste Agassi, die
het vijfde matchpoint benutte,
kreeg een cheque van 50.000
dollar (ruim 100.000 gulden),
Edberg (eerste geplaatst) ont-
ving 20.000 dollar.

Andre Agassi heeft zijn mislukte de-
buut van 1987 in het titelloze tennis-
toernooi van Ede volledig uitgewist.
Twee jaar geleden maakte toernooi-
baas Gies Pluim zich boos op de
toen nog maar net prof geworden
zeventienjarige Amerikaanse
'showbink', die zich in de eerste de
beste ronde al door de onbeteke-
nende Fransman Jean Fleurian van
het toch door hem geliefde gravel
liet tikken. Dat Agassi intussen een
stuk 'groter is gegroeid' liet hij in de
vierde editie van het succesvolle
evenement zien.

In vier dagen tijd won hij van
Doumbia, Rostagno (door de regen
over twee dagen verdeeld), Gomez
en op eerste Pinksterdag ook in de
finale van Wimbledonkampioen
Stefan Edberg. De vier jaar oudere
Zweed, enigszins gehandicapt door
een lichte liesblessure, verloor na
een goed begin afgetekend met 6-4,
1-6, 2-6 in ruim zeven kwartier.

De finale liet een wat onbevredi-
gend gevoel achter. Het niveau was
te wisselvallig. Fraaie rally's werden
te vaak afgewisseld door fouten van
weerskanten. Bovendien kenden
beide spelers inzinkingen, zwakke
plekken en ongemakken. Een voor-
zichtige Edberg was beknot in zijn
loopvermogen, Agassi had tijd no-
dig zich te herstellen van een pijnlij-
ke val in de achtste game van de eer-
ste set.

Andres Gomez uit Ecuador en de
Argentijn Jose-Luis Clerc hebben
de finale in het dubbelspel gewon-
nen van het duo Frawley/Tom Nijs-
sen met 6-4, 6-7, 6-3.

" GRONINGEN - PSV heeft het
traditionele Eurovoetbal-jeugdtoer-
nooi in Groningen gewonnen. Twan
Scheepers maakte in de verlenging
van de finale tegen Malmö de enige
treffer voor het Eindhovense team
tot 19 jaar, dat onder leiding staat
van Huub Stevens.

Zevenkamptitel
voor Hidding

LEIDEN - Tineke Hidding is
zondag in Leiden Nederlands
kampioene op dezevenkamp ge-
morden met het totaal van 5899
punten. Het zilver ging naar
\noeschka Daans (5713) en Es-
ther Schouten werd met 5492
punten derde. Bij de heren zege-
/ierde Vvo van de Heuvel op de
tienkamp. De atleet van Sprint
jit Breda kwam uit op een totaal
/an 7198 punten. De tweede
plaats was voor Marcel Dost
7152). Het brons ging met 7008
punten naar Hanno van de Loo.

Bosloop
RYCKHOLT - De door de atletiek-
vereniging De Maasrunners gehou-
den bosloop is op de 10 kilometer
gewonnen door de Maastrichtse
AV'34-atleet Hennie Hermans. Te-
gen zijn demarrage halverwege de
wedstrijd was niemand bestand.

Uitslagen: 5 km. Dames: 1. C. Smeets
(Geulle) in 19.52; 2. P. Spons (AV Maasrun-
ners) in 23.59; 3. Tessa van Schoonenveld
(AV'34) in 24.13. 5 km. Heren: 1. Carl Bloe-
men (Kimbria) in 16.47; 2. Peter Habets
(Kimbria) in 17.05; 3. Bas de Groot (AV'34)
in 17.21. 10 km. Dames: 1. Yvonne Darding
(AV'34) in 41.53; 2. Marie José de Sterke
(MSC) in 45.18; 3. G. Koppen (AV Maasrun-
ners) in 46.59. 10 km. Heren: 1. Hennie Her-
mans (AV'34) in 32.36; 2. Nol Olislagers
(Avia) in 34.41; 3. Josvan Kranenburg (Eijs-
den) in 34.50.

" HOMBURG - Bij de jaarlijkse
strijd om de vrienschapsbeker in
Homburg, hebben de jeugdatleten
van Zuid-Nederland in het alge-
meen matig gepresteerd. De uit-
schieters: Gielen (Tegelen) won de
3.000 meter in 8.33.00. Bellu (Unitas)
slingerde de kogel naar 58.06 mtr. en
benaderde het zuidelijkerecord van
Martin van Malsen tot op 44 cm.
Speerwerper Bogaard (Unitas) ver-
beterde zich met bijna een meter tot
55.56 mtr. De jongensvan Zuid wer-
den derde met 25.612 pnt., de meis-

jes tweede met 23.433 pnt. Bij de
jongens zegevierde Vlaanderen, bij
de meisjes Rheinland.

" MAASTRICHT - Belangrijkste uitslagen
van de NK-studenten in Maastricht: He-
ren:Boo meter: 1. Bob Dielis (Unitas) 1.49.7
(persoonlijk record). 5.000 meter: 1. Mark
Jaspers (Unitas) 15.00.0 (persoonlijk re-
cord), polshoog: 1. Richel Keijsers (AV
Weert) 500 (persoonlijk record).

Roger Jaspers breekt
record in Heideloop

SCHAESBERG - Ook de tiende
Heideloop van Schaesberg is ge-
wonnen door Roger Jaspers. De
Maastrichtenaar legde het 16,1 kilo-
meter lange traject over de Brun-
summerheide af in 51.01 minuten.
Jaspers verbeterde zijn eigen par-
coursrecord dat dateerde van 1986.
Bij de dames werd het record even-
eens verbeterd. Afcent-atlete Karen
Holdsworth zegevierde in 59.15. In
totaal trok de jubileumloop van
STB ruim 400 deelnemers.

Uitslagen:
Heren 10 mijl: 1. Jaspers (Unitas) 51.01; 2.
Neal (Afcent) 52.37; 3. Goessens (Unitas)
53.51; 4. Wilde (Afcent) 54.32; 5. Odrossly
(Unitas) 56.12; 6. Hoven (Avon) 56.26; 7. Ver-
hiel (Achilles Top) 56.51; 8. Tummers (Uni-
tas) 57.20; 9. R. Schepers (Unitas) 57.35; 10.
F. Driessen (Unitas) 57.40. 40+: 1. Derix
(Unitas) 58.18; 2. Van Beekurn (AV'34) 58.37;
3. Hendrix (STB) 59.45. 50+: 1. Francot
(STB) 1.02.25; 2. Adriolo (STB) 1.02.36; 3.
Weber (AV'34) 1.03.42. 60+ Heren: 1. Peters
(STB) 1.12.16. 60+ Dames: 1. Holdsworth
(Afcent) 59.15; 2. Winkelman (Achilles Top)
1.03.47; 3. Wilde (Afcent) 1.13.01. Meisjes

3.250 meter: 1.Tellers (Swift) 13.03. Jongens
3.250 meter: 1. P. Driessen (Avon) 11.15.

" Uitslagen Moonen-meerkampen in
Weert: Meisjes C zeskamp: 1. Den Boer
(Ada) 4.565 punten; 2. Van Berkel (PH)
3.890; 3. Royackers (GACG) 3.830. Meisjes B
zevenkamp: 1. Visser (Sliedrecht Sport)
4.048; 2. Van Dijk (Sprint) 3.934; 3. Van An-
del (Sliedrecht) 3.613. Meisjes A: 1. Braun
(Sprint) 4.716 (winnares Moonen-trofee); 2.
V. Verdonschot (Weert) 4.414; 3. S. Verdon-
schot(Weert) 3.824. Dames: 1. Dudink (Ada)
3.369; 2. Schulz (Weert) 31.42; 3. M. Moonen
(Weert) 3.081. Jongens C achtkamp: 1. Ho-
gendoom (PSV) 5.467; 2. Roovers (PH)
5.412; 3. Mansvelders (PSV) 5.306. Jongens
B negenkamp: 1.Kuppens (Sprint) 4.676; 2.
Voskens (Atilla) 4.655; 3. Bosch (PSV) 4.574.
Jongens A tienkamp: 1. Steens (Sprint)
5.686; 2. Van de Berg (PH) 5.561; 3. Geelen

(Weert) 4.551. Heren: 1. Holthuysen (Dld.)
6.426; 2. Boeder (Tartletos) 5.841; 3. Heili-
gers(AVN Nijmegen) 5.719.

" VENLO - Festina-atleet Pollen
heeft de halve marathon in Venlo
gewonnen in 1.11.15. Beurskens
werd tweede in 1.14.00.

" Roger
Jaspers gaat
als eerste
over de
streep in de
Heideloop.

Foto:
CHRISTA

HALBESMA

Door blessure geplaagde Becker sneuvelt in halve finale
Skoff geen partij
voor Ivan Lendl

HAMBURG - Ivan Lendl heeft
maandag, een dag later dan was ge-
pland, het Grand Prix-tennistoer-
nooi in de Noorduitse stad Ham-
burg gewonnen. In de finale ver-
sloeg de nummer een van de wereld
deverrassend tot de eindstrijd door-
gedrongen Oostenrijker Horst Skoff
simpel in drie sets. Het was Lendls
88e zege in een Grand Prix-toer-
nooi.

Na iets meer dan twee uur was het
pleit beslecht. Skoff stribbelde al-
leen in de eerste helft tegen op een
niveau dateen finalist waardig was.
De Oostenrijker hield tot 5-4 Lendl
nog bij. Maar nadat de Tsjechoslo-
waak deeerste reeks met 6-4 op zijn
naam had gebracht, was er geen
sprake meer van een wedstrijd. Met
6-1 en 6-3 maakte Lendl het karwei
professioneel af.
Toch was Skoff tevreden over zijn
optreden in Hamburg. In de halve
finale zorgde hij namelijk voor de
uitschakelingvan Boris Becker. Het
Westduitse troetelkind, die zo graag
op gravel eens een prestatie van for-

maat wil leveren, was na de eerste
set al kansloos. Door een onver-
wachte beweging verschoof een
ruggewervel die veel pijn veroor-
zaakte. Een behandeling door de fy-
siotherapeut en veel massage kon-
den niet verhelpen dat het verzet te-
gen de gravel-specialist Skoff nau-
welijks iets meer voorstelde.

" ROME - Mark Koevermans klop-
te voor het eerst in zijn carrière een
speler uit de top-tien. Kent Carls-
sön, de Zweedse gravel-specialist,
werd in deeerste ronde van de Open
Italiaanse kampioenschappen met
6-3, 6-4 uitgeschakeld.

" CHARLESTON - De Amerikaan

JayBeger heeft het Grand Prix-ten-
nistoernooi in de Amerikaanse stad
Charleston gewonnen. In de eind-
strijd versloeg de 22-jarige nummer
42 van de wereldranglijst zijn land-
genoot Lawson Duncan in twee
sets: 6-4, 6-3.

" EMMEN - Mara Eijkenboom uit
Maasbracht is er niet in geslaagdhet
Van Leeuwen-toernooi op haar
naam te schrijven. In de halve finale
zorgde zij voor een verrassing door
de eerste geplaatsteKarin Moos uit
Swanenburg te verslaan (6-4; 5-7;
6-2), maar werd in de finale geklopt
door Hellas ter Riet uit Apeldoorn
(6-1; 6-2). Bij de heren werd Stefan
Koch uitgeschakeld in de eerste

ronde door Zegveld (6-2, 6-1)en y^
loor Armand Custers in de kwar*
nale met 6-3, 6-0 van Gien SchaaFJ

" LONDON - Pasealle DruytsJ^J
Maastricht heeft de afgelopen w*J2aan het Engelse Satellite-toern J
meegedaan. In de eerste roi^lmoest zij het opnemen tegen ee^J
dere Nederlandse deelneemster ]
roline Vis uit Vlaardingen. * JDruyts was het toernooi na dJ
partij voorbij. Vis versloeg haar n
6-7; 7-6; 6-4. J

het weekeinde van
Hans van Breukelen

door harry muré
EINDHOVEN - „Pffft... Jekunt beter thuis kampioen wor-
den." Die Pinkstergedachte ging dankzij Wim Kieft niet in
vervulling. Het was eigenlijk ook maar een geintje van
Hans Van Breukelen zaterdagavond, nadat hij tegen Haar-
lem in negentig minuten tijd viereneenhalve bal te verwer-
ken had gekregen. „Ik heb het toch liever wat drukker.
Voor hetzelfde geld gaat er een bal in, en dan zeggen de
mensen: nou, die Van Breukelen staat óók weer te kee-
pen." In Groningen kon hij tenminste een paar keer laten
zien dat hij er weer IS. Hij moest zich zelfs een paar keer
strekken, waarvan eenmaal zowaar vergeefs, al vindt hij
dat nog altijd beter dan anderhalf uur gymnastiekoefenin-
gen en aerobic in niemandsland.
In het beginvan de semi-voetbal-
wedstrijd tegen Haarlem - die
ploeg voetbalt precies hetzelfde
als trainer Dick Advocaat zelf
ooit deed - probeerde Van Breu-
kelen zich nog als verkeersagent
te profileren, maar omdat zelfs
Heintze en Valckx zich voortdu-
rend 'over de helft', en dus bui-
ten gehoor- en zichtafstand be-
vonden, nam hij al vlug zijn heil
tot buig- en strekoefeningen.
„Dat komt omdat wij te sterk
zijn," verkondigde de Oranje-
doelman, als Lazarus wonder-
baarlijk verrezen uit zijn graf.
„Wij zijn te sterk. Dat zie je ook
bij het Nederlands elftal." Haar-
lem weigerde langer daneen vol-
le minuut achter elkaar over de
middellijn te druppelen. Bescha-
mend voor het Nederlands voet-
bal. „Toch waardeer ik zon in-
stelling, het resultaat. Je hebt
ook ploegen die proberen mee te
voetballen." Dat wordt dan hele-
maal niets, slikt hij half in, want
net op dat moment zwaait Dick
Advocaat ('Proficiat, Hans') af op
weg naar de spelersbus.

spraken van afgescheurde kruis-
banden. „Dat heeft me geïrri-
teerd. Er was toch een perscom-
muniqué uitgegeven? Als de
kruisbanden echt naar de knop-
pen zijn, is het afgelopen." Toch
was de (linker)knie goeddeels to-
tal-loss. Voorste kruisbanden
voor zestig procent weg, gat in
het kapsel aan de achterkant,
buitenste knieband volledig uit
elkaar gerekt. „Je hebt iets meer
dan vijftig procent kans om te-
rug te komen," vonden de heel-
meesters Van den Brekel en Van
den Hoogenband. „Dat viel dus
mee." Utrechtse gein tussen Bra-
bantse leut, Hans van Breukelen
manifesteert zich weer als aange-
ver.

Hij is 'gek gebeld' de afgelopen
maanden. „Krankzinnig, ik
moest overal verschijnen, want
'hij heeft nu de tijd', dachten ze.
Veel mensen teleur moeten stel-
len, vier maanden alles aan de
kant gezet. Karen en ik hebben
datzo afgesproken. Met de mees-
te dingen kappen, dat is de enige
basis om te bereiken wat ik wil."
Van Breukelen stortte zich in het
revalidatieproces alsof zijn leven
er vanaf hing. En dat hing het,
want niemand is snellervergeten
dan een sportkampioen.

'De Breuk', de grootste gemene
deler van het nationale voetbal,
is weer terug, gelijmd en ge-
heeld. Hij heeft flink in de rats
gezeten - in Leende hebben zijn
vrouw Karen en het kroost Lars,
Kjeld en Svenja er hun portie
van gehad. Na vier ontstellend
beroerde maanden wil hij dat
wel kwijt, de benen horizontaal
op een stoel en met een knipoog
naar het affiche 'Fanclub Hans
van Breukelen' aan de muur van
de spelerskantine in het sport-
complex De Herdkamp. „Ik heb
angst gehad."

Over zijn blessure, begin januari
opgelopen bij het zaalvoetbal-
toernooi in München, deden de
meest warrige en rampzalige be-
richten de ronde. Het zou zelfs
fini zijn met Van Breukelen. Het
Nosjournaal en Studio Sport

Een maand eerder dan verwacht
meldde hij zich weer present met
de spelerstas. „Dat het zo vlug
goed kwam, is een verrassing. De
doktoren snappen er niets van."
Zelf begrijpt hij het ook niet.
„Eind mei moet ik de knie weer
kunnen belasten, had ik mezelf
als doel gesteld. Dan zou PSV
volgend seizoen weer op mekun-
nen rekenen." De knie blijft op
alle belastingen goed reageren.
Hij looft de PSV-clubartsen en
KNVB'er Frits Kessel, maar
claimt nadrukkelijk, dat hij 'het
voor het grootste deel zelf heeft
gedaan. Eigen roem stinkt niet.
„Ik heb ook wat geluk gehad."

Of Oranje het mét Van Breuk*
len beter had gedaan tegen W?5 .
Duitsland? Hij zegt niet 'ja' 9k
niet 'neen. „Italië is dichtbi
moeten'wel twee keer van
land winnen. Dan is één punt WJ*gen Wales genoeg." Toch rnojp
Oranje, zelfs met Van Breuketerfc
uitkijken, gooit hij een balle*JB«
op. „Ook in de andere groepfE
worden veel punten verzameld'
Twee dagen voor de ontknopi^^
in de competitie constate^jh
Hans van Breukelen - en nu I*V
hij beide benen van de stoel *V
de grond zakken - dat PSV
lopen seizoen niet oogverbüjk
dend verlicht is geweest doorJKHeilige Geest. De ploeg ne jh
veel tegenslagen gekend, V*Js)
klaart hij plechtig. „ProblernJV
met het inpassen van nietig
spelers. De druk werd toch L
groot. Er was weinig kans lic'1,
meiijken geestelijk te herstel!*'*
Daardoor werd het risico Vj*
blessures verhoogd. Dan n
blij zijn dat je een geweldige ' :r|
lectie hebt."

Hij poetst de lamp op met de tl
voeging: „Je zit ook met de A-,
weeën van het succes van vof j
seizoen. Als jedat toch weet at r

sluiten met een titel, dan magfy1'
tevreden zijn." De beker is i
nog. „ledereen praat ovei
minder glansvol seizoen, otnfZ<
we minder sprankelend hebD^jL
gespeeld." En met een voorscj" (^
op zijn weekeinde: „Maar .^zoet der overwinning - laat }* ,
deze even tussendoor strooieI*^zal erg goed smaken. Zeker
mijn geval." Incluis dat vany"^
ren. Moederdag telde dit f. |
zwaar bij de Van Breukele^ |
„Neen, geen koffiezetappara
iets leuks bedacht, iets voor iy
bad."

Vier maanden mentale aeroP
Gisteren kon Hans van Breii".e|

,
len eindelijk weer eens uit
knie- en kruisbanden spring ,
Hij is klaar voor Oranje, de sa^ ,
in Finland, de trip met P^
Want PSV'er blijft-ie in de ee (̂.plaats. „Nog een contract 'twee jaar, en daarna -ik ben ■> 'misschien nóg een paar jaar- *o^ter hoop ik de contacten via der
te behouden." Dus niet met_K (̂\man mee, voor een paar rniljefj, 1
naar het buitenland. „Die anl . j
tic heb ik niet meer." Om vJ'zichtigheidshalve in één a°\ji|(
bij te sturen: „Maar ik zeg n° ,
nooit, ha, ha."

Wanneer ga je weer zaalvoetP*
len? „Pffft..."

" In mentale actie
tegen Haarlem, Hans
van Breukelen.

Foto:
CHRISTA HALBESMA

Kano-successen
Weyzen en Derckx
MULHOUSE - De Maastrichtse
novaarder Mark Weyzen was re ,1
lijk verdienstelijk tijdens een regJ
ta in het Franse Mulhouse. De 24'^rige Weyzen vergaarde in een i" v
nationaal deelnemersveld, met ,{

der meer de Franse top, een oe e
(10 km), vijfde (1000 meter) en '~gende (500 meter) plaats in de *
Annemiek Derckx, die de abso' \
kanotopsport vaarwel heeft êeïM
kwam met twee zesde plaatsen * |i
en 3000 meter) nogverrassend st
voor de dag.
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