
Limburgs Dagblad PAKweg
Maandag 22 mei 1989. 71 e jaargang nr. 118
Jtgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100,6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’1,40

Chinees leger nog
niet in actie na

aflopen ultimatum

Dreigende sfeer in Peking
Van onze correspondent

- Het Chinese leger is nog steeds niet in actie geko-
orfï, e^en e demonstrerende studenten en hun aanhangers
P het Plein van de Hemelse Vrede. Een ultimatum dat vol-s ns de studenten doorpremier Li Peng aan hen is gesteld, is

tiirhm°rgen om vi Jf uur PlaatseliJke tijd (22.00 Nederlandse
Zo h Verstreken. Twee hoogbejaarde maarschalken hebben
he?^Ag tiJdens een gesprek meteen tiental studentenleiders op
st lrFier?anrnenPlein ontkend dat er een ultimatum zou zijn ge-

' eid. Zij vroegen om begrip voor de positie van het leger.

kin_an-s de slaat van bele? in Pc"hon^ m ne* weekeinde weerstr^derdduizenden mensen de
kijfp* 'opgegaan om de hongersta-
dui aqtie van °"e naar schatting
re 2end studenten te steunen. DePlefn ltlg neeft de mensen op het

'v h °Pgeroepen dit te verlaten in
heiri' nd met nun eigen gezond-
Vu n weer aan het werk te gaan.
pi. de omroepinstallatie op het
het \Werd vanuit de Grote Hal van
sia *°lk gevraagd geen acht te
pr °P hardnekkige geruchten dat
öer?ller L' Pcn 8 en 'sterke man'

aoP'ng zouden zijn afgezet.
ge borgen vroeg waren er nog
ronH mv'tairen te zien 'n de straten
het het Plein- Wel bevindt zich in
lon Zuidwesten van de stad een ko-
vra i! Van ruim 70 tanks en zon 300
be cl?twagens met soldaten. Leger-
off "ebbers hebben tegenover het
VesTlële Persagentschap Xinhua be-
stad gd dat troePen naar de hoofd-
hel 2^n Bestuurd om de politie te
or ,Pen bij het herstellen van de
be e- maar de commandanten heb-
(jaj er tevens de nadruk op gelegd
Wat niet zal optreden tegen
sturi genoemd wordt patriottische~ uaenten. Volgens de studenten
de k' Peng opdracht gegeven om
VeJ=evangenissen te ontruimen in
re Dar>d met mogelijke massale ar-

Geblokkeerd
gan s vrijdagavond zijn alle toe-
pj 'Sswegen naar het Tienanmen-
va "\ gebarricadeerd. De poorten
*0e kazerne van het lokale garni-
d-M Worc*en geblokkeerd door hon-
den k

n mensen. Honderden studen-
-3^.. ebben zich voor het spoorweg-
var ,'?n' op een steenworp afstand
O J/ bet Tienanmenplein, verzameld
ren "e 1500 daar verzamelde militai-

rriet automatische geweren te-

gen te houden. Troepen hebben de
radio- en televisiestatons bezet. Op
de tv werd bekend gemaakt dat ook
troepen naar de universiteiten zou-
den worden gestuurd om 'de orde te
herstellen.

Eisen
Ook in Hongkong, dat in 1997 onder
Chinees bestuur komt, en Shanghai
is in het weekeind massaal gede-
monstreerd voor het onmiddellijke
ontslag van Li Peng en tegen de in-
voering van de staat van beleg. Niet
alleen studenten, journalisten en in-
tellectuelen, maar ook arbeiders
eisen het ontslag van Li Peng.
Veel sympathie is er voor partijlei-
der Zhao Ziyang, die zou hebben
geweigerd om de vergadering waar
Li Peng de staat van beleg aankon-
digde, bij te wonen. Hij zou zijn ont-
slag als secretaris-generaal van de
partij hebben ingediend.

" Zie ook pagina 3

Het weer
J^NNIG EN WARM
S P

n hogedrukgebied boven
,jaandinavië zorgt ook van-
la.af> voor zonnig weer. In de
b)

e middag en avond ontstaat
Kjaatselijk wat stapelbewol-
kr e w'nd 's matig tot vrij
Ij *chtig en komt uit oostelij-
-10 r'chting. De temperatuur

op tot 26 graden, terwijl

' (. minimumtemperatuurnd 13 graden schommelt.

tr"?T«eventuele informatie he-
ku,,* nde net weer in Limburg

utlt u bellen 06-91122346

J^NDAAG:
a"n°P: 05.36 onder: 21.38«anop: 23.15 onder: 05.54

£°RGEN:to^°P: 05.35 onder: 21.39
*«aanop: 00.16onder: 06.48

Plan bronbelasting
EG gaat niet door

Van onze correspondent
S'AGARO - Het plan voor een
Europese belasting van 15 procent
op de rente van spaargelden, is van
de baan. Na de bijeenkomst van de
EG-ministers van financiën in het
Spaanse S'Agaro zei minister Ru-
ding zaterdag „dat dit omstreden
dossier volledig dood is".
Vooral het Westduitse besluit om de
bronbelasting op spaargeld af te
schaffen, heeft de doorslag gegeven.
Het gevolg hiervan is wel dat er
voorlopig geen sprake zal zijn van
een Europese aanpak van belasting-
fraude met spaarrenten en kapitaal-
vlucht.
Een groot aantal landen, waaronder
Nederland, voelde niets voor zon
bronbelasting, die door de banken
zou moeten worden ingehouden. De
Europese Commissie wilde zon
bronbelasting omdat volgend jaar
het kapitaalverkeer in de EG volle-
dig vrij wordt.

Maar Kuding gelooft dat die vooral
door Frankrijk gewilde belasting
niet helpt tegen belastingfraude en
kapitaalvlucht. Een effectieve con-
trole is erop niet mogelijk en het zal
de mensen er juist toe aanzetten
hun (zwarte) geld buiten de EG on-
der te brengen.

Ruding houdt vast aan het Neder-
landse systeem waarbij de banken
hun rentegegevens aan de fiscus
moeten opgeven. Maar zaterdag
bleek dat de meeste andere EG-lan-
den dat niet willen. Voorlopig komt
van een gezamenlijk beleid dus
niets terecht, gafRuding toe.
Hij verweet de Europese Commis-
sie ook niet bereid te zijn een einde
te maken aan het bankgeheim zoals

dat in o.a. Luxemburg en Groot-
Brittannië nog bestaat. Ruding
noemde dat een weinig logische
aanpak door de commissie.

BTW
De ministers van financiën zijn wel
tevreden met de gewijzigde voor-
stellen van de Europese commissie
voor de harmonisering van de BTW-
tarieven en accijnzen. Daarbij komt
dan wel een minimum-, maar geen
maximumtarief in de BTW.
Ruding zei het minimumtarief van
14 procent voor het hoge BTW-ta-
rief, zoals de commissie dat wil, ech-
ter te laag te vinden. Hij wil niet la-
ger gaan dan 16 procent. In Neder-
land bedraagt het hoge (ook wel
'normale') BTW-tarief nu 18,5 pro-
cent.

" Zie verder pagina 3

Dodelijke
ongevallen

HAELEN - De 68-jarige mevrouw
A. Criens-Seerden uit het Midden-
limburgseHaelen is gisterenin haar
woonplaats dodelijk ten val geko-
men. De vrouw kwam op het fiets-,
pad door onbekende oorzaak fron-
taal in botsing met een 17-jarige
bromfietser uit Haelen. De klein-
zoon die haar vergezelde bleef onge-
deerd. De bestuurder van de brom-
mer en een jongen die achterop zat
werden licht gewond.
Het negenjarig meisje C. Steegers,
verblijvend in het kindertehuis
St Anna in Heel, is zaterdagmiddag
op slag gedood bij een verkeerson-
geluk in Haelen. Het kind stak plot-
seling met haar fiets de Napoleons-
weg weg over en werd daarbij ge-
grepen door een personenauto.

Koningin Beatrix niet naar China
DEN HAAG - Het staatsbezoek van
Koningin Beatrix en Prins Claus
naar China gaat niet door. Volgens
een verklaring van de Rijksvoor-
lichtingsdienst (RVD) is „in het
lichtvan de huidige ontwikkelingen
in China, in overleg met de Chinese
autoriteiten, besloten het staatsbe-

zoek nu geen doorgang te laten vin-
den". In overleg zal gezocht worden
naar een nieuwe datum, aldus de
bekendmaking van de RVD.
Het bezoek zou van 24 tot en met 30
mei plaatsvinden. Koningin en
prins zouden behalve naar Peking
ook naar de steden Qingdao, Nari-

.ing en Shanghai, gaan. Daarna zou-
den zij privé enkele dagen langer in
de Volksrepubliek blijven om watbezienswaardigheden te bezoeken.
Ook de parallelle economische mis-
sie die onder leiding van staatsse-
cretaris Van Rooy naar China zougaan, is voorlopig van de baan.

sport

" Gumt fit
voor finale
Europacup

" Roda doet
goede zaken

" Van Poppel
leider
in Giro

" Euromarathon op
verkeerde weg

Twee gewonden
na steekpartij

bij kamp Celeen
Van onze verslaggever

GELEEN - Bij een hevige steekpar-
tij vlakbij het woonwagenkampje
aan de Oranjestraat in Geleen zijn
gisteravond twee personen gewond
geraakt, van wie één vermoedelijk
zeer ernstig. Een van de slachtoffers
werd in allerijl per ambulance naar
het ziekenhuis in Sittard vervoerd,
de ander werd overgebracht naar
het plaatselijk hospitaal. De dader
zou via een nabij gelegen kerkhof
zijn ontkomen.
Hoewel de Geleense politie gister-
avond laat nog geen enkele medede-
ling over de zaak kon ofwilde doen,
staat inmiddels vast dat twee en mo-
gelijk drie kampbewoners bij het in-
cident betrokken zijn geweest. De
technische recherche was bij het ter
perse gaan van deze editie nog vol-
op bezig met het onderzoek naar de
aanleiding en toedracht van de
steekpartij. Of de dader inmiddels is
gearresteerd, was op dat moment
nog niet duidelijk.

Minister wil
verpleging iets

tegemoet komen
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Minister De Koning
(Sociale Zaken) is bereid „iets te
doen" aan het CAO-conflict in de
verpleging. Hij zei dat zaterdag bij
de Tros-radio.

Wat dat iets inhoudt, wilde de mi-
nister niet nader toelichten. Maar
zijn woorden kunnen een mogelijke
oplossing van het conflict naderbij
brengen.
Afgelopen week hebben de pen-
sioenfondsen laten weten bereid te
zijn geld voor de oplossing van het
probleem ter beschikking te stellen,
als ook de overheid bereid was aan
een oplossing mee te werken.
De Koning zal komende week met
oud-staatssecretaris Van der Reij-
den overleggen over de problemen.
Deze is als bemiddelaar in het Con-
flict actief.

klein deel monsters boren de norm I erder onderzoek nodig

'Gehalte PAK's normaal
in groot deel Zeswegen'

Van onze verslaggever

HEERLEN - Met het grootste deel
van de bodem in de Heerlense wijk
Zeswegen is niets aan de hand.
Slechts in een klein gedeelte van de
op mijnsteen gebouwde nieuw-
bouwwijk overschrijden PAK-con-
centraties (Polycyclische Aromati-
sche Koolwaterstoffen) de B-waar-
de. Hierdoor is vervolgonderzoek
nodig om eventuele risico's voor
volksgezondheid en milieu nader te
kunnen bepalen.

Dat staat in een- publicatie van de
gemeente Heerlen, gebaseerd op re-
sultaten van een grootschalig bo-
demonderzoek waarvoor de borin-
gen in november en december van
het vorig jaarwerden genomen door
het Projectßureau voor Industrieel
Afval (PBI) uit Sittard. De onder-
zoeksresultaten werden op een rij
gezet door een van gemeentewege
ingestelde werkgroep. Het onder-
zoeksrapport van het PBI is (nog)
niet in de openbaarheid versche-
nen.

Volgens de werkgroep wijst het on-
derzoek uit dat in het merendeel
van 112 onderzochte grondmeng-
sels gehalten aan PAK's zijn aange-
troffen rond de A-waarde. Dat bete-
kent dat er in het overgrote deel van
Zeswegen geen gevaar voor de
volksgezondheid dreigt, aangezien
de A-waarde de natuurlijke achter-
grondconcentratie weergeeft. In zes
mengmonsters ligt het PAK-gehalte
echter boven de B-waarde, waar-

door verder onderzoek noodzake-
lijk wordt, terwijl in eéri monster
een gehalte boven de C-waarde (di-»
reet belastend voor milieu en ge-
zondheid) werd geconstateerd.

De genomen grondmonsters be-
strijken per stuk ruim 50 vierkante

meter. Kond de vindplaats van het
PAK-gehalte boven de C-waarde
staan huizen. De gemeente Heerlen
wijst echter op het eerder versche-
nen rapport van het Rijksinsituut
voor Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne, waarin hogere PAK-gehalten
(van het Lauraterein in Kerkrade)
niet of nauwelijks schadelijk voor
gezondheid en milieu worden ge-
noemd.
De gemeenteHeerlen wil nu zo snel
mogelijk met het vervolgonderzoek
beginnen. Daartoe is overleg met de
provincie geboden. De bewoners
van Zeswegen worden morgen ge-
ïnformeerd over de resultaten van
het bodemonderzoek.

Het zomerse
weer heeft zondag
vroeg in de och-
tend geleid tot
flinke drukte op
de Nederlandse
wegen. Met name
de 'natte gedeel-
ten', zee en re-
creatiepiassen,
waren in trek bij
de dagjesmensen.
Rond elf uur ston-
den er tien files,
met een totale
lengte van circa
tachtig kilometer.
Op de Limburgse
wegen bleef het
rustig, alhoewel
ook hierflink wat
mensen naar liet
water trokken.
Zoals bij de
Maasplassen in
Roermond waar
honderden sur-
fers en zwemmers
genoten van het
mooie weer en het
water.
Foto: JAN PAUL
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Pluk de hoge^MïfjMßÈ

bij de LS>rs%lPancratiusbankT^^^j
een bijzonder aanbod alléén in
de periode van 16 t/m 31 mei 1989
slechts één jaar vast.
- inleg minimaal f 1000,-
- storten:

" kontant op alle kantoren van de Pancratiusbank;

" öpgirorek.nr. 1049670 t.n.vde SNS Bank -Pancratiusbank;

" op bankrek.nr. 85.00.29.236 t.n.v. de SNS Bank -Pancratiusbank.
- voor nadere inlichtingen bel 045-716441, toestel 49

of lees onze nieuwe informatiekrant 'Bankpost'

pancratiusbank s
Heerlen: Geerstraat 22. Overige kantoren te: Heerlen, Geleen,
Brunssum, Landgraaf en Kerkrade.
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Tot woensdag
warm weer

(ADVERTENTIE)

\ ——-r=—- \ 2wekwêra%%ÊMI Poste. ♦ Plaats. — I **

(ADVERTENTIE)

Tartaar A QOper 4 stuks " # O
Ontbijtspek \ OQ-snijvers-per 100 gram 4^55" 1 "___£#
Andijvie 70per 500 gram . g g
Aanbiedingen geldig op maandag 22, dinsdag 23 en
woensdag 24 mei 1989 _«^^^^*SS
Edah heeft steeds meer te bieden.£ööß
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Aankoopregeling tijdelijk verruimd

Vijfduizend maal kunst
gekocht met hulp WVC

AMSTERDAM - Tot nu toe heb-
ben vijfduizend mensen met fi-
nanciële hulp van het ministerie
van WVC een kunstwerk aange-
kocht van een nog levende Ne-
derlandse kunstenaar. Het ge-
middelde bestedingsbedrag
schommelt rond de 3500 gulden.
Volgens een woordvoerster van
het ministerie worden maande-
lijks circa negentig nieuwe con-
tracten afgesloten met de Lage
fanden, een dochter van de RA-
BO-bank. Het ministerie van
WVC betaalt de rente over de af-
gesloten contracten. Daarvoor
heeft men op jaarbasis een bud-
get van een miljoen gulden be-
schikbaar. De kunstaankoopre-
geling bestaat sinds 1984 en geldt
voor 158 galerieën.

Hoewel daar geen harde gege-

yens over zijn, vermoedt men dat
de mensen dienu van deregeling
gebruik maken anders ook wel
kunst kopen. Door een tijdelijke
verruiming van de regeling van
24 mei tot en met 30 juni wil het
ministerie proberen een nieuwe
markt aan te boren. Is de rege-
ling normaal bedoeld voor kunst
tussen de 1000 en 10.000 gulden,
de komende maand geldt de re-
geling voor kunstwerken van 500
tot 25.000 gulden. De regeling is
vooral interessant voor bezoe-
kers van de Kunst RAI, die dit
jaar van 23 tot en met 28 mei in
Amsterdam wordt gehouden.
Wanneer het experiment slaagt,
overweegt men de regeling
structureel te verruimen.

Wie via de regeling een kunst-
werk wil aanschaffen, moet tij-

dens de aankoop twintig procent
van het bedrag in een keer vol-
doen. Voor sommige mensen is
dat een barrière, maar in bij voor-
beeld Den Haag kan men daar-
voor een subsidie krijgen. „Die
regelingen bijten elkaar niet," al-
dus de woordvoerster van WVC.
„Wie er handig gebruik van
maakt, kan dus met fikse kortin-
gen kunst kopen." Hoeveel geld
de overheid de komende maand
moet bijleggen, valt niet te voor-
spellen. „Maar we kunnen moei-
lijk halverwege zeggen: jammer
jongens, het geld is op. We hou-
den rekening met een verhoging
van het budget."

De vakbond van beeldende kun-
stenaars BBK is niet ontevreden
over het initiatief van de over-
heid. „Alle beetjes helpen, zo

simpel is dat. Door die verlaging
naar 500 gulden is de kans groot
dat er nu eindelijk ook eens gra-
fiek verkocht wordt. Dat is echt
een ondergeschoven kindje.

Maar of dit nu de manier is om
kunstenaars aan meer inkomen
te helpen? De inkomenspositie
van de gemiddelde kunstenaar is
momenteel weinig rooskleurig.
Door de decentralisatie van het
beleid, word je steeds meer van
het kastje naar de muur ge-
stuurd. Wat dat betreft voert de
overheid een keihard ontmoedi-
gingsbeleid. Vorig jaar bleek uit
een onderzoek dat twintig pro-
cent van de kunstenaars door de
bezuinigingen heeft afgehaakt.
Die mensen staan nergens meer
als kunstenaar geregistreerd."

Volgens de BBK heerst er nog
steeds grote onduidelijkheid
welke beroepskosten aftrekbaar
zijn en welke niet. „Dat verschilt
per gemeente.In de ene stad gaat
men uit van de kale atelierhuur,
elders worden ook gas en licht
als beroepskosten gezien. Wij
pleiten voor een basisvoorzie-
ning voor iedereen, maar dat
mag jeeigenlijk niet hardop zeg-
gen na het afschaffen van de
BKR. Dat is net zo iets als vloe-
ken op zondag in Staphorst."

kunst en cultuur
redactie: jos frusch \

recept
Gelei van
citrusvruchten
Benodigdheden voor 4 personen: 4
dikke sinaasappels, 1 citroen, 1
lime, 16 g gelatine, honing naar
smaak, 2 geschilde en in partjes ver-
deelde sinaasappels, pistache-
nootjes, blaadjes van de citroen-
plant.
Schil 2 sinaasappels, de citroen en

de lime heel dun af zonder het wit
mee te schllen. Doe de schillen in
pan met 2 dl water en breng aan de
kook. Laat 7-8 minuten zachtjes ko-
ken. Week poedergelatine met 3 el
water en week eventueel bladgelati-
ne in ruim water 5 minuten. Los ge-
latine op in de hete vloeistof en giet
deze door een zeef. Voeg sap van
uitgeperste vruchten toe tot het sa-
men s/2 dl is. Breng op smaak met
honing. Houd 2 dl sap achter en ver-

deel derest over 4 wijde glazen en
laat dit afkoelen en opstijven. Ver-
deel sinaasappelpartjes over boven-
kant gelei, schenk rest gelei erover.
Mocht deze al te dik zijn, zet ze dan
even in warm water, ze wordtdan
weer vloeibaar. Laat alles koelen en
opstijven. Versier de glazen met pis-
tachenootjes, zet op een borhje
waarop blaadjes van de citroen-
plant.

hub meijer

PROSCHTSCHANIJE (1983-USSR)
23.00-00.50 uur - 110 min- Duitsland 1

De film laat zien hoe mensen kunnen lij-
den onder de verwoesting van hun om-
geving. Bewoners van een dorp in Sibe-
rië moeten vertrekken omdat het dorp
door een stuwmeer zal worden opge-
slokt. De oude Darja verzet zich hierte-
gen...

AND MAUDE (1984-USA)
22.10-00.11 uur - 120 min - Nederland 2

De succesvolle tv-maker Rob Salinger
wordt stapelverliefd op de pianiste Mau-
de. Rob is echter getrouwd met de ad-
vocate Micki. Hij begint een driehoeks-
verhouding, want hij wil beide vrouwen
niet verliezen. Dan blijkt dat zowel Mail-
de als Micki van hem in verwachting
zijn...

LOULOU (1979-FR)
22.55-00.35 uur - 100 min - Duitsland 2

Nelly leert op een dansfeest de kleine
crimineel Loulou kennen. Ze krijgt ruzie
met haar man en brengt de nacht met
de crimineel door. Het avontuurlijke le-
ven van Loulou lokt haar steeds meer.

kunst

Ontstaan uit personeelsvereniging De Wever

Eerste opvoering van
theatergroep 'Kristal'

(-EERLEN - Vanuit het De
Weverziekenhuis in Heer-len is een nieuwe theater-groep ontstaan. 'Kristal'
geeft vrijdag 26 en zaterdag
J7mei, om 20.30 uur, zijn
eerste opvoeringen in de
kleine zaal van de Stads-
schouwburg Heerlen. Re-
gisseuze Marjolein Willems
koos teksten van Fernando
J\rrabal en de Griekse dich-
teres Sappho om er een spel
friee op te zetten, getiteld:
*Zanger van Verlangen...
fsTachtegaal'. Binnen de ge-
kozen teksten heeft het en-
semble naar sobere en hel-pere beelden en tekens ge-
docht

♦Theater Kristal houdt zich bezig
J-net onderzoekend en experi-
menteel theater. In het genoem-
de stuk gaan vier vrouwen en
Jdrie mannen op reis, op zoek
Jiaar liefde en verlossing. Ze ont-
moeten elkaar in een wachtka-
mer van een station met dromen
Jn hun hoofd en herinneringen inJhun bloed. De groep is op zoek
maar iets waarvan men verwacht
{dat het van buitenaf zal komen.
}Een misrekening? Het verwach-
tingsvolle komt symbolisch tot
"uiting in de kostumering. De da-
ynes dragen allemaal een witte

Decor en vormge-
ving zijn van Mieke Coenen. Per-

*spn£elsvereniging De Wever en
Nederlandse Spoorwegen

.hebben het project ondersteund.
■

;Marjolein Willems is geboren in
jU.bachsberg. Ze is gehuwd en
J heeft twee kinderen van 15 en 10
'jaar. In 1984 studeerde ze in, Utrecht af aan de docentenoplei-
jdingDrama. Een laatbloeier dus.
'Voor haar een lang gekoesterde
{droom die ze eindelijk kon ver-
-1 wezenlijken. Na in Utrecht met
t basisscholieren te hebben ge-
? werkt en enkele amateurgroepen
jte hebben geregisseerd, werd ze
2in 4986 aangesteld als docente
" Drama aan de opleiding voor

verpleegkundigen bij het De We-
verziekenhuis. Het isvoor 't eerst
dat de technisch-sociale oplei-
ding van verpleegkundigen in
dit ziekenhuis 'Drama' in haar
pakket opneemt. Elders was dat
al eerder het geval. De opleiding
tot verpleegkundige neemt bijna
vier jaar in beslag.

Binnen de lessen Drama leren de
verpleegkundigen omgaan met
mensen in een stadium van ziek
zijn en sterven. Men stelt zich de
vraag welke emoties daarbij los
komen en hoe patiënten zich
daarbij uiten. In theorie en prak-
tijk leren aspirant-verpleegkun-
digen menselijke reacties in ver-
schillende omstandigheden te
onderkennen. In korte, te impro-
viseren, toneelstukjes brengen
ze tenslotte het geleerde 'in prak-
tijk', als voorbereiding op de ech-
te praktijk, in de dagelijkse om-
gang met patiënten. In hoeverre
deze opleiding bijdraagt aan de
socialisering, de persoonlijk-
heidsvorming van verpleegkun-
digen valt nog niet te zeggen.
Leerlingen beginnen al vanaf 17
jaar met de opleiding. Ze staan
dan nog open voor alles, zijn ge-
motiveerd, hebben vaak een
idealistische instelling.
Marjolein Willems: „Je kunt ze

dus echt nog iets meegeven dat
waarde heeft in de omgang met
de medemens in zijn moeilijke
periodes van ziekte en dood. Na 7
maanden theorie gaan de leerlin-
gen de ziekenhuis praktijk in. Je
moet dan maar afwachten wat ze
met de inbreng 'Drama' doen.
Sommigen verharden in de prak-
tijk. Ze zetten hun emoties bui-
ten spel, vullen hun taak louter
nog beroepstechnisch in. De tijd
zal leren in hoeverre de opleiding
Drama in de verpleegkunde
vruchten afwerpt".

Inmiddels, verzocht de perso-
neelsvereniging 'De Weverij' me-
vrouw Willems ook een Drama-
cursus te organiseren voor haar
leden. Dertien personen schre-
ven erop in. Vier personeelsle-
den raakten zodanig in de ban
van het toneel, dat ze te kennen
gaven ëen theaterproduktie te
willen maken. Een dameen twee
heren van buiten kwamen het to-
neelgroepje versterken. Zo is
'Kristal'ontstaan. Het zijn dus al-

lemaal acteurs die voor het eerst
van hun leven de planken betre-
den. Van De Weverij zijn dat De-
siree Kurent, Bettina Moonen,
Fred Notenboom en Sylvia
Schaap. Van buiten komen
Sjaak Bleylevens, Elfriede Heij-
en en Flip Italië.
De naam 'Kristal' vraagt enige
toelichting. De regisseuze vertelt
dat zij in de glas- en kristalstad
Leerdam heeft gewoond, en van
daaruit al affiniteit heeft met dit
doorzichtig materiaal. Liefde en
hartstocht fascineren haar. „Een
mens zit vol herinneringen, hij
moet voortdurend keuzes ma-
ken, maar hij is dualistisch, aar-
zelend. Voor het toneel kristalli-
seer je gedachtenwerelden uit",
zo verklaart mevrouw Willems.
De nieuwe groep is serieus en en-
thousiast, de Stichting 'Kristal' is
in oprichting. Voor de repetities
kan de groep beschikken over de
gymzaal van de opleidingen in
het De Wever Ziekenhuis.

mya maas

" Theater
groep
'Kristal'
repeteert het
stuk 'Zanger
van
Verlangen ...
Nachtegaal.

Foto:
FRANS RADE

MAANDAG
WINDWALKER (1980-USA)
19.30-21.15 uur - 105 min - Duitsland 2

De oude Cheyenne-indiaan Windwalker
ligt op sterven. In zijn laatste uren herin-
nert hij zich niet alleen de gelukkige,
maar ook de verschrikkelijke tijden uit
zijn leven...

MOSCOW ON THE HUDSON (1984-USA)
19.51-21.45 uur - 115min - Nederland 1

Het Russisch Staatscircus brengt een
bezoek aan NewVork. Saxofonist Vladi-
mir grijpt zijn kans naar de vrijheid door
zich tijdens het bezoek aan een waren-
huis tussen de rekken met kleren te ver-
stoppen.

DINSDAG
MADCHEN IN UNIFORM (1958-D)
11.25-12.55 uur - 90 min - Duitsland 2

Zedenschets van Geza von Radvanyi
met Lily Palmer, Romy Schneider, The-
rese Giehse e.a.

IF YOU GO DOWN IN THE WOODS TODAY(1981-GB)

16.00-17.18 uur - 80 min - Nederland 2
Hopman mr. Pangbourne gaat met acht
padvindertjes op kampeertocht. Daarbij
worden zij nauwlettend in de gaten ge-
houden door de politie, de geheime
dienst en een stel boeven. Met zn allen
veranderen ze het anders zo vredige
bos in een verkeersplein.

WOENSDAG
WEIRD SCIENCE (1985-USA)
16.25-17.55 uur - 95 min - Nederland 2

In hun fantasie beleven de twee bijde-
hante pubers Wyatt en Gary de span-
nendste avonturen met meisjes. De
werkelijkheid is echter anders. Daarom
besluiten ze met behulp van de compu-
ter een supervrouw te maken.

MICKI

DONDERDAG
OLD YELLER (1957-USA)
11.45-13.05 uur - 80 min - Duitsland 1

Kinderfilm van Robert Stevenson met
Dorothy McGuire, Fess Parker, Tommy
Kirk, Kevin Corcoran, Jeff Vork, ChucK
Conners e.a. ,

THE THREE MUSKETEERS (1948-USA)
16.05-18.05 uur - 120 min- Duitsland 2

Actiefilm met Lana Turner, June Ally-
son, Gene Kelly en Van Heflin.

CRONACA Dl UNA MORTE ANNUNCIATA(I9B7-IT/FR)

20.00-21.45 uur - 95 min - BRT 2
Film die zich afspeelt in de vijftiger jaren
en handelt over het geweld en de strikte
tradities in een Zuidamerikaanse ge-
meenschap in een slaperig stadje aan
een Columbiaanse rivier.

VRIJDAG
ASSIGNMENT: MUNICH (1972-USA)
20.15-21.55 uur- 100 min - Duitsland 1

Voordat hij wordt opgepakt heeft de
Amerikaan Harry Lange de buit van een
goudroof, ruimt 5 miljoen mark, verbor-
gen. Niemand van zijn mededaders
weet de bergplaats. Als Harry na zijn
vrijlating verongelukt, gaan zij ernaar op
zoek...

O LUCKY MAN! (1973-GB)
20.30-23.10 uur - 160 min - BRT 2

Een verkoper in dienst van een Koffie-
maatschappij doet goede zaken. Daar-
om wordt hij naar Schotland gepromo-
veerd. Opweg daarheen raakt hij echter
betrokken bij een vermeende spionage-
activiteit in een atoom-onderzoekinsti-
tuut.

THE OTHER WOMAN (1983-USA)
22.30-00.11 uur - 100 min - Nederland 2

Na een huwelijkvan 28 jaar verliest Lou
Chadway, rond de vijftig en eigenaar
van een uitgeverij, tijdens een ski-va-
kantie zijn vrouw. Lou is erg van streek,
maar zijn vrienden raken nog meer van
streek als hij verliefd wordt óp en zelfs
trouwt mét de vroegere kamergenote
van zijn dochter. Het gaat echter niet
lang goed en Lou ontmoet Peg...

IN THE HEATOF THE NIGHT (1967-USA)
23.30-01.20 uur - 110 min - Nederland 1

Tijdens zijn doorreis raakt inspecteur
Tibbs in een kleine plaats betrokken bij
een moordzaak. De plaatselijke sheriff
moet niet veel hebben van stadse Tibbs'
met zijn verfijnde onderzoekmethoden.
Bovendien is Tibbs zwart...

Z/w TEUFEL IM SEIDE (1955-D)
23.25-01.05 uur - 100 min - Duitsland 2

De rijke muziekuitgeversweduwe Mela-
nie trouwt met de succesloze musicus
en componist Thomas Ritter. Zij kwelt
hem steeds meer met haar redeloze ja-
loezie-aanvallen. Het komt tot een uit-
barsting als Thomas weigert zijn leuke
secretaresse te ontslaan...

Z/w THE BAD AND THE BEAUTIFUL
(1952-USA)
23.45-01.40 uur - 115 min - Duitsland 1

Kritisch portret van de droomfabriek
Hollywood waarin Lana Turner en Kirk
Douglas de hoofdrol spelen. Een beze-
ten regisseur maakt zonder scrupules
gebruik van mensen.
ZATERDAG

ON MOONLIGHT BAY (1951-USA)
16.00-17.35 uur - 95 min - BRT 1

Doris Day speelt de rol van Marjorie
Winfield, de dochter van een bankier.
William Sherman, een student, is ver-
liefd op haar. Hij kan bankiers niet uit-
staan...

BITTE LASST DIE BLUMEN LEBEN (D)
20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 1

De Franse topadvocaat Duhamel over-
leeft een vliegtuigongeluk. Hij grijpt dit
aan om zich los te maken van zijn vrouw
en zijn verleden. De schaduwen van het
verleden blijven hem echter achtervol-
gen.

THE PHANTOM OF HOLLYWOOD
(1974-USA)
22.15-23.25 uur - min-1

70 Duitsland

Een studio-eigenaar wil zijn eigendom
verkopen. Hij stuit daarbij echter op
enorme problemen. Een geheimzinnig,
fantoom probeert de verkoop te verhin-
deren. Hij schrikt daarbij zelfs niet terug
voor moord...

videospoor

Maandag 22 tot en met zondag 28 mei

(Z/w: alleen in zwart/wit)

SCARFACE (1983-USA)
22.35-00.00 uur - 85 min - Nederland 2

Cubaan Tony Montana is samen «*\
zijn vriend Manny en andere criminc*
landgenoten in Florida terecht g^
men, dankzij Castro's toestemnw
Tony wordt het hoofd van een misda*
organisatie.

UNE AFFAIRE D'HOMMES (1981-FR)

23.25-01.00 uur - 95 min - Duitsland 1

Commissaris Servolle is een entW
siaste wielrenner, evenals zijn vriend*!
architekt Faguet. Op een dag wordt*
vrouw van Faguet door onbekend*
vermoord. Servolle zweert de mooi*
naar te vinden. Maar hij weet niet *»
daardoor op hem afkomt...

Z /w THEM (1954-USA)
23.30-01.00 uur - 90 min - Duitsland »

Een raadselachtige serie moorden t*°
tert Nieuw-Mexico en brengt de o]*
heid in verlegenheid. Wetenschap!*;
moeten het probleem oplossen. Zij V\
fen mieren aan van reusachtige aW*
tingen. Zij worden met vlammerwerpj-;
bestreden, maar twee eierdragende i*
ninainnen weten te ontsnappen

ZONDAG
QUARTERMAINE'S TERMS (GB)
22.26-00.20 uur - 115 min - Nederlarw'

Engels televisiedrama naar Si"1!
Gray's gelijknamige toneelstuk, in Jhoofdrollen: Edward Fox, John GieKF
Eleanor Bron en Clive Francis.

FIRSTLOVE(197O-ZWIT/D)
22.50-00.15 uur -85 min - Duitsland * \

Rusland, aan het begin van de ''eeuw. Een burgerlijke familie brengl' ,
zomer op het platteland door. Zoon r*

xander ontdekt in het buurhuis de &■ \
komst van een verarmde, adellijkef3^ |(
lic. Hij leert de jonge Sinaidakennen 81

wordt hopeloos verliefd op haar.

Oplossing van zaterdag

eetbaar papaver
1 a d a o a e °
september ere d o

pi mat hl *
eerst ruimtepaK
e o b e o a

tranchee tarten
a h r a m i

merite allergie
e d ij b r d

tandpasta indiB
eoot t k r <"
otter herbariu"1

oet e o a f e

renbode senatof

Limburgs Dagblad.
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.nq. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren:
Brunssum 045-2563^
Geleen 04490-460*
Hoensbroek 045-21859?
Heerlen-Centrum 045-71771!
Kerkrade 045-452932/4555»°
Maastricht 043-2544?
Schaesberg 045-311'J]
Roermond 04750-18*»
Sittard 04490-155'
Valkenburg 04406-151*

redactie M5'739^Advertenties 045-7393^
Telex: ,
redactie 56!jj
overige afdelingen sfi
Abonnementsprijze"'
bij vooruitbetaling te voldoe"
per kwartaal / ''^per maand / 2 '

Maandag 22 mei 1989"2

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpeh vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. 's Gravenhage

Limburgs dagblad

puzzel van de dag

de speelgoedspiegel panda en de ridders van flut



Sociaal-democraten presenteren verkiezingsprogramma:

PvdA wil bevriezing
uitgaven op defensie

van onze Haagse redactie

t J^N HAAG - Bevriezing
'! he"1 e defensie-uitgaven,

rstel van de koppeling
a" ge n l°nen en uitkerin-
-1 de "' een drastische vermin-

rj ring van het financie-
Sstekort en investerin-

-1 Wpl^3ll veertien miljard in
Orfri eigenheid, milieu en

I leerwijs. Dat zijn de be-
CQ

ngrijkste punten uit hetncept-verkiezingspro-
h. amma 'Kiezen voor kwa-
J*Jt\ dat het PvdA-bestuur
te teren heeft gepresen-

dat artlJ van de Ar°eid rekent erop
lanBrt een volgend kabinet de
'rjOor ge werkloosheid met
er h

u kan worden verminderd, en
k o "aar schatting 450.00 banen bij
rje en- In het programma beloven
rt) e °c>aal-democraten voor de ko-
ltra ~e vier jaar ten minste koop-
gr0 ntbehoud voor alle inkomens-

en een iets gunst'ger' ont-
rr,e eung voor de laagste inko-
CQaS- De PvdA wil de door het
beig "^VD-kabinet aangekondigde
v«rm "^verlaging met 1,9 miljard
vaderen. Dat treft vooral men-boven modaal.

gere wilde gisteravond niet rea-
van °P bet concept-programma
«iW-e pvdA. In CDA-kringen leven
steIH bezwaren tegen de voorge-
ef. ?e verhoging van de belasting-
PVdA ook de VVD vindt dat de
dgj A te hoge overheidsuitgaven en
&lrjSt'-ngen nastreeft, en te weinig
Cri^M'ttrekt voor bestrijding van deminaliteit.

Gematigd
lil . l'
Brai?et gematigd getoonzette pro-
&l<nt a ontbreken harde 'strijd-
rVrjA '' en z'Jn een aantal oude
£0 A-standpunten genuanceerd,

eft net pvdA-bestuur, onder
*fge-° ering van Kok' net standpunt
iWZvvakt dat de defensie-uitgaven
tVrjA ljfProcent omlaag moeten. De
rn Q A blijft zich wel verzetten tegen
tn ?ernisering van de kernraketten.
eg et programma ontbreken even-
§re^ de oude punten de leeftijds-
'agg v°or het minimumloon te ver-§erin en de uitkeringen te verho-
wt e koppeling tussen lonen en
voorer'nSen is van een kanttekening
de w2len: bij een sterke stijging van
eise r^'°osheid of torenhoge loon-
'irip'1 J5an de regering van de koppe-s a'zien.

Uikering
"iwvdA blijft streven naar een 35-
-f<.c?e werkweek, maar heeft de ef-
tijr)^n van een dergelijke arbeids-
6en erkorting niet meegerekend.
brja Werkloze die een passende
stfaft

°f scboling weigert, wordt be-
rjf, ' met een korting op de uitke-

't ovel"beid verplicht zich ba-
óp pc scheppen voor jongeren.
*°da Vc^ net belastingsysteem
trjfj nig veranderen, dat aftrekpos-
tjg °nder het 'lage' tarief vallen, en
rakr°or minder opleveren. In deJ'lk treft dat vooral mensen met
lfek °8 inkomen of met grote af-

s]fosten, als hypotheekrente. Het
\vQ *°stenforfait moet geleidelijk
fn0ej

n verminderd. De benzine
be jtj

l Per liter ongeveer drie dub-
dj^^s duurder worden om uitbrei-
bet|> Van het openbaar vervoer te

Sjakie Schram
overleden

- In Amsterdam
'n de nacht van zaterdag op

Sohdag de volkszanger Sjakie
i bram overleden. Schram is 62Jdar geworden.

st^ ras-Amsterdammer Schram
u^tte zijn loopbaan kort na de
ti H^ ding' toen ni J begon op te
ret Gn op buurtfeesten en caba-. avonden. Later zong hij onder
«lieren met Eddy Christiani en
janke Nelis. Zijn bekendste

in 1966 geschreven,as Glaasje od. laat ie riiden'.

Brits verzet dwarsboomt
Europese monetaire unie

Van onze correspondent
S'AGARO - Door fel verzet van
Groot-Brittannië en Denemarken
zal dit jaar nog geen besluit geno-
men kunnen worden om de Europe-
se Gemeenschap om te vormen tot
een volwaardige economische en
monetaire unie. De tien andere EG-
landen zijn het in grote lijnen eens
over de wenselijkheid van zon unie,
maar willen het uiterste doen om te
voorkomen dat de Britten en Denen
afhaken. Dat zou immers neerko-
men op een breuk in de Gemeen-
schap.

„We moeten de zaak niet forceren,
anders lopen er mensen weg", zei
minister van financiën Ruding za-

terdag in S'Agaro aan de Costa Bra-
va, waar hij met zijn EG-collega's
een eerste informeel overleg over
deze kwestie had.
De Economische en Monetaire Unie
(EMU) is aanbevolen dooreen comi-
té van de presidenten van de 12 na-
tionale banken en andere deskundi-
gen, dat onder leiding stond van
president Delors van de Europese
Commissie.
Het uiteindelijke, in drie fasen te be-
reiken doel is een Europa waarin
het economisch en monetair beleid
centraal vanuit Brussel wordt ge-
voerd, met een centrale Europese
bank en een Europese munt (de
ECU) die de nationale munten ver-
vangt.

Vooral de Britten verzetten zich te-
genzulk centralisme, waarbij de lid-
staten zelf weinig meer te vertellen
hebben over hun economisch en
muntbeleid. Ook Denemarken en in
mindere mate Luxemburg willen
hun souvereiniteit op die punten
niet kwijt.

Confrontatie
Het comité-Delors werd vorig jaar
juni door de regeringsleiders van de
Twaalf op hun top in Hannover in-
gesteld. Het was de bedoeling datzij
op de komende topconferentie van
eind juni in Madrid knopen zouden
doorhakken. Maar daarvan komt nu
niets terecht. Een confrontatie met
Londen lijktniet meerte vermijden.
Zaterdag bleek dat deTwaalf het al-
leen eens zijn over het begin van de
eerste, nog tamelijk vrijblijvende
fase, waarin in 1990 het geldverkeer
in de EG geheelvrij wordt, de lidsta-
ten economisch meer gaan samen-
werken en het Europees Monetair
Stelsel wordt versterkt.

binnen/buitenland

Tumult over straffen
in spijsolie-proces

MADRID - Het 'Spaanse procesvan de eeuw' over het schandaalvan de giftige spijsolie is zater-
dag, na onverwacht milde straf-
[en. op tumult in de rechtszaal
"«gelopen. De rechtbank heeft
"ïaar vijfvan de acht verdachtenveroordeeld tot gevangenisstraf-
fen tussen de vier en 20 jaar, ter-wijl de officier van justitie le-venslang geëist had.

Nadat de eerste straffen uitge-broken waren, brak onder 500pachtoffers van de giftige spijso-e die in de rechtszaal aanwezig

waren een storm van veront-
waardiding los. De rechters en
de verdachten werden uitge-
scholden en bedreigd en er werd
vuurwerk afgestoken. De zaal
werd daarop ontruimd door de
politie die met de wapenstok de

toeschouwers naar buiten joeg.
De rechtbank achtte bewezen
dat de olie, die vergiftigd was
met een anilinehoudendeverf en
diende om ijzer schoon te ma-
ken, door de verdachten ver-
kocht was als olijfolie. Door de

consumptie van de giftige olie
kwamen in 1981 750 Spanjaarden
om het leven en kregen 25.000
mensen last van vergiftigings-
verschijnselen.

De rechtbank besliste dat de
slachtoffers, die vaak voor hun
leven verminkt zijn, tussen
400.000 en 1,5 miljoen gulden
schadevergoeding krijgen. Na-
bestaanden krijgen rond 250.000
gulden vergoed. Boze familiele-
den klaagden buiten de rechts-
zaal dat de vergoedingen veel te
laag waren.

Lubbers: 'Geen
korting meer
op uitkering

voor jongeren'
EDE - De demissionaire premier
Lubbers heeft de christen-democra-
tische jongerenorganisatie CDJA
verzekerd dat het korten op uitke-
ringen en beurzen voor jongerenom
budgettaire redenen, niet meer zal
plaatsvinden. „De tijd is voorbij dat
het korten op uitkeringen of zelfs
maar bevriezen, een noodzaak is om
het financieringstekort terug te
dringen", zei Lubbers zaterdag tij-
dens het congres van het CDJA in
Ede.
Minister De Koning van sociale za-
ken, meende dat de PvdA voor een
mogelijke toekomstige samenwer-
king met het CDA twee belangrijke
hobbels heeft weggenomen: de
automatischekoppeling van het mi-
nimumloon aan de ontwikkeling in
het bedrijfsleven en op het terrein
van de defensiepolitiek. Maar of de
sociaal-democraten de komende ja-
ren een rationele politiek van voort-
durende loonmatiging willen voe-
ren, wenste hij te betwijfelen.

Ria Beckers
lijsttrekker

Groen Links
Van onze Haagseredactie

UTRECHT - PPR-leider Ria Bec-
kers heeft zich beschikbaar gesteld
als lijsttrekker van 'Groen Links.
Beckers beschouwt de bundeling
van PPR, CPN, PSP en EVP als een
'historische kans. „Maar die kan al-
leen benut worden als de PPR in
zijn geheel meegaat", aldus Beckers
tijdens de PPR-partijraad van afge-
lopen zaterdag. Naar verwachting
zal het PPR-partijbestuur zich van-
avond achter het samenwerkings-
akkoord scharen.

VVD blijft verdeeld
over kwestie-Nijpels

Van onze Haagseredactie
BUSSUM - De VVD is er zaterdag
op een speciale partijraad niet in ge-
slaagd de politieke problemen rond
milieuministerEd Nijpels op te los-
sen. Het liberalepartijkader schaar-
de zich tijdens een besloten bijeen-
komst in Bussurn unaniem achter
fractievoorzitter Voorhoeve, en uit-
te harde kritiek op het optreden vande VVD-minister. Maar Nijpels trok
zich daar weinig van aan, en ver-
klaarde gewoon kandidaat te willen
zijnvoor de WD bij deTweede Ka-
merverkiezingen op 6 september.

De politieke toekomst van Nijpels
ligt nu geheel in handen van de
VVD-achterban, die moet beslissen
over de samenstellingvan de kandi-
datenlijst. Begin junivergaderen de
VVD-afdelingen en kamercentrales
over de lijstvolgorde. Nijpels' popu-
lariteit bij de VVD-kamercentralesin het zuiden van het land is nog re-
delijk groot, maar invloedrijke cen-
trales als Leiden, Rotterdam, Fries-
land, Dordrecht en Utrecht willen
van de omstreden minister en voor-
malig VVD-leider af.
De VVD-fractie, onder leiding van
Voorhoeve, bracht 2 mei het kabi-
net ten val, toen dat het reiskosten-

forfait wilde afschaffen. De VVD-
ministers Smit-Kroes en Nijpels wa-
ren de drijvendekrachten in het ka-
binet achter dat voorstel. Hun werd
verweten op een cruciaal moment
de eenheid van de VVD op het spel
te hebben gezet. Smit-Kroes kon-
digde daarna aan zich niet langer
beschikbaar te stellen voor een poli-
tieke functie.

Notie
De VVD'ers in Bussurn spraken in
een unaniem aangenomen motie
niet alleen steun uit aan de lijn van
Voorhoeve, maar veroordeelden
ook glashelder het voorstel het reis-
kostenforfait af te schaffen. Over de
positie van Nijpels werd , aldus par-
tijvoorzitter Ginjaar na afloop, „niet
zo lang maar wel heel indringend
gesproken. Sommigen zeiden dat
hij er goed aan zou doen het voor-
beeld van Smit-Kroes te volgen en
te vertrekken, voor anderen hoefde
dat niet", aldus Ginjaar.
Nijpels zelf zei op de partijraad dat
hij 'kan leven' met de motie. Maar
de demissionaire bewindsman pre-
senteert donderdag wel het Natio-
naal Milieubeleidsplan, waarin de
gewraakte afschaffing van het reis-
kostenforfait is opgenomen. Vol-
gens Nijpels is dat geen probleem:
als milieu-minister zou het hem al-
tijd al minder hebbenkunnen sche-
len hoe zijn beleid betaald wordt.

Vreemd
De partijtop beschouwt die twee
standpunten, zo bleek tijdens een
persconferentie zaterdag, als „niet
verenigbaar". „Het maakt inder-
daad een vreemde indruk. De heer
Nijpels zal een heldere keus moeten
maken", aldus Ginjaar, die sprak
van een 'persoonlijk vraagstuk.

Verwarring
Grote verwarring en tegen-
spraak kenmerken de be-
richtgeving van dit moment
uit China; een indicatie te
meer dat het miljardenrijk
onverkort onder invloed
staat van het hoge drukge-
bied van revolutionair elan,
ontketend door de jongere
generaties. Men moet opzn
minst veertig jaar in de na-

oorlogse geschiedenis teruggaan om met een dergelijk indrukwek-
kend vertoon geconfronteerd te worden. Aanhoudende berichten
over ultimatums, mogeijk militair ingrijpen, het heengaan c.g. de
afzetting van prominente politici en het uitbreiden van de protesten
over grote delen van het land geven de ernst van de situatie aan.

Eén ding lijkt reeds duidelijk: helemaal-terug-naar-af is er niet meer
bij, noch voor de heersers in de volksrepubliek, noch voor hen die
zich in het massale, gezamenlijke protest verheven hebben: stu-
denten, boeren, journalisten, arbeiders en anderen. Peking en an-
dere steden zijn in rep en roer door niet meer te stuiten, spontane
volksoplopen, die elke dag weer grotere proporties lijken aan te
nemen.

Zoals dat reeds eerder met tal van andere regimes in het 'Oosten'
het geval is geweest, ziet nu ook het Chinese partij- en staatsappa-
raat zich voor een enorm dilemma gesteld. Kardinale vraag is hoe
het volk meer rechten en een grotere mate van vrijheid toegekend
moeten worden en hoe het proces van de economische ontwikke-
ling rationeler en vooral eerlijker ten uitvoer gebracht kan worden
zonder dat de partij daarbij al te veel machtspolitiek verlies lijdt.
Steeds meer legereenheden rukken op naar de centra van het ver-
zet en protest. Maar behoudens een enkele uitzondering is het nog
nergens tot ernstige botsingen gekomen. Dit laatste duidt op het
ontbrekenvan-consensus binnen de toch al niet flexibele staats- en
partijleiding.

Bij de huidige gang van zaken blijft het gevaar voor militaire tus-
senkomst bestaan, hoewel een interventie van ditkaliber natuurlijk
niets oplost, maar de zaak slechts zal verergeren.
De hoop is nu gevestigd op een compromis. Zon uitweg zal alleen
kans van slagen hebben, als de studenten en hun aanhang ener-
zijds en het bewind aan de andere kant toegevingen niet als 'on-
overkomelijk gezichtsverlies' afwijzen.

Vooralsnog is elke voorspelling over de afloop van de dra'mati-
schegebeurtenissen in China onmogelijk.

punt uit
Aids

Ruim 700 mensen hebben za-
terdag de vierde Aids Memorial
Day in Amsterdam bijge-
woond. De bijeenkomst, ge-
houden in de Nieuwe Kerk in
de hoofdstad, is bedoeld om
iedereen die aan Aids is overle-
den te herdenken.

Monumenten
Gemeenten zouden hun monu-
menten beter moeten bescher-
men. Ruim een kwart van de
gemeenten voert geen eigen be-
leid op dit gebied omdat die
geen eigen monumentenveror-
dening hebben. Ze maken dan
ook geen gebruik van de be-
voegdheden die de nieuwe Mo-
numentenwet hen biedt, zoals
bijvoorbeeld het verstrekken
van vergunningen voor wijzi-
ging of sloop van rijksmonu-
menten. Dit zei voorzitter J.
Franssen van de Bond Heem-
schut zaterdag in Harderwijk
op de jaarlijke algemene verga-
dering.

Piloot
Een gewonde piloot van de
luchtmacht van de Sovjetunie
is zaterdag met een gekaapte
MIG-29 in Turkije geland, na
een schietpartij met bewakers
van de luchtmachtbasis Tscha-
kaja aan de Zwarte Zee. De pi-
loot, kapitein Aleksandr Zoe-
jev, heeft politiek asiel aange-
vraagd in de Verenigde Staten.

Medaille
De Nederlandse afdeling van
Artsen zonder Grenzen ont-
vangt dit jaarde gouden dr C.B.
Tilanus jr medaille, de hoogste
onderscheiding van deKonink-
lijke Nederlandse Vereniging
EHBO. Artsen zonder Grenzen
krijgt de onderscheiding voor
haar onbaatzuchtige hulp aan
mensen in nood die door om-
standigheden buiten hun eigen
toedoen door de regelgeving
van de georganiseerde samen-
leving buiten de primaire eer-
ste hulp dreigen te geraken.

Leider
Nieuwcaledonische separatis-
ten hebben zaterdag als nieuwe
leider een lers-Melanesische
priester gekozen. Hij volgt de
gematigde Jean-Marie Tjibaou
op dieeerder deze maand werd
vermoord.

Uitgewezen
De Sovjetunie heeft elfBritten,
acht diplomatenen drie journa-
listen, uitgewezen omdat zij
zich schuldig zouden hebben
gemaakt aan spionage. Volgens
Groot-Brittannie gaat het ech-
ter louter om een vergeldings-
actie voor de Britse uitwijzing
van acht diplomaten en drie
journalistenuit de Sovjetunie.

Ettelijke duizenden mensen hebben zaterdag in Scheveningen Vlaggetjesdag be-
zocht. De Haagse politie durfde geen precieze schatting te geven van het aantal be-
langstellenden voor de zonnige traditionele opening van het haringvangstseizoen.
Ter gelegenheid van die opening worden de vissersschepen in de haven van Scheve-
ningen elk jaar weer met talloze kleurige vlaggetjes versierd. Verder stonden er dit
jaar demonstraties van visserijbedrijven op het programma en waren er oude am-
bachten, kinderspelletjes en muziek.

(ADVERTENTIE)

mat/m vrvan 14.00tot 22.00uur... voor een vertrouwelijk gesprek
hart tot nart-^~^<LL.

Maandag 22 mei 1989 "3
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MEDEDELING
AAN ONZE
KLANTEN

Voortaan is ons Wooncenter
op maandag gesloten.
De overige dagen is ons

team dan kompleet om onze
liefde voor het bijzondere,
persoonlijke wonen met

U te delen.

SUBEN
MEUBELEN

Moasn/e/derweg 33 Tel. 04750-16141
Roermond -Maasniel

Geopend: di. l/m vr. 9.00-18.00 u.,
za. 9.30-17.00 u., do. koopavond.

(ADVERTENTIE)

Met 'n SpaarVast Hypotheek
van het Bouwfonds krijgt u

meer ruimte voor leuke dingen...

De SpaarVast Hypotheek van het Bouwfonds heeft een rentevast-
periode tot 30 jaar. Op de lange termijn kan u dat

tienduizenden guldens besparen!...
Informeer vrijblijvend bij het Bouwfonds, uw makelaar of

verzekeringsadviseur.
'n Hypotheekvan het Bouwfonds geeftmper armslag.

3SÏ Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-88588.Roermond, Si. Chrisioffelsiraai 10, 04750-16555

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trelcenter) 077-541945

Limburgs dagblad



Theologen eens
met inkrimpen

opleidingen
AMSTERDAM - Het terugbrengen
van het aantal theologische oplei-
dingen van 13 naar 9 wordt in grote
lijnen onderschreven door de Ne-
derlandse theologen. Dit is geble-
ken op een symposium in Amster-
dam, dat de Stegon (stichting theo-
logisch en godsdienst-wetenschap-
pelijk onderzoek in Nederland) had
belegd over het rapport van de ver-
kenningscommissie godgeleerd-
heid, die in opdracht van minister
Deetman het onderwijs en onder-
zoek aan deze instellingen heeft
doorgelicht. Het was voor de eerste
maal dat een verkenningscommis-
sie tegenover vakgenoten verant-
woording voor haar werkzaamhe-
den aflegde.

VVD-er wil eerst afspraken over greuzen

'Personencontroles
nog niet opheffen'

Van onze verslaggever
HORST - De personencontrole aan
de grenzen mag niet worden opge-
heven voordat de twaalf EG-landen
s|uitende afspraken hebben ge-
maakt over de aanpak van terroris-

drugshandel. wapensmokkel enhet toelatingsbeleid van vreemde-
lingen en vluchtelingen. Dat heeft
VVD-lijsttrekker bij de Europese
Verkiezingen, drs Gijs de Vries, op

een partijbijeenkomst in Horst ge-
zegd.
Volgens De Vries moeten politie en
justitie meer grensoverschrijdend
samenwerken, bijvoorbeeld bij de
uitlevering van personen die wor-
denverdacht van terroristische acti-
viteiten. „De veiligheid van de bur-
ger weegt voor de VVD zwaarder
dan het belang van open grenzen",
aldus De Vries.

Onvoldoende
Door deze slechte situatie voor mi-
grantenvrouwen kent het provin-
ciaal arbeidsmarktbeleid grote prio-
riteit toe aan de bestrijding van de
werkloosheid. Maar volgens de pro-
vincie kan zij nog meer doen. „De
regering heeft wat de belangrijkste
zaken betreft - arbeid en opleiding-
onvoldoende bereikt. En dat terwijl
minister Brinkman de werkloos-
heidsstituatie onder minderheden
de ernstigste bedreiging noemt van

integratie", aldus Kockelkorn, die
daarom ook hoopt dat de provincie
de verantwoordelijkheid zal krijgen
over de steunfuncties. „Het provin-
ciaal niveau staat dicht bij het uit-
voerend werkveld. Zo kunnen we
beter inspelen op de specifieke be-
hoeften. Alleen op die manier kun-
nen we meer doen voor de minder-
heden."

'Door racisme vallen velen builen de boot'

Veel migrantenvrouwen
verborgen werkloos

Van onze verslaggever

ROERMOND - Met name de bui-
tenlandse vrouwen behoren tot de
groep van verborgen werklozen. In
'80 was de geregistreerde werkloos-
heid onder Limburgse vrouwen 6,9
procent hoger dan het landelijk ge-
middelde; inmiddels is dat percen-
tage gezakt tot 1,8. „Ondanks deze
gunstige cijfers moeten we consta-
teren dat het geregistreerde werk-

loosheidscijfer ongeveer de helft
weergeeft van het werkelijk aantal
werkloze vrouwen. Vooral de mi-
grantenvrouwenbehoren tot de niet
geregistreerde groep", aldus deputé
Ger Kockelkorn.

Hij zei dit tijdens het symposium
over migrantenvrouwen in Lim-
burg, in de Oranjerie te Roermond.

Volgens landelijke cijfers was de
werkloosheid onder vrouwen eind
vorig jaar 18,2 procent; dat percen-
tage onder migrantenvrouwen be-
droeg destijds 45 procent. Hoe groot
de groep vrouwen onder de ruim
18.000 migranten in Limburg is, is
niet bekend. Concentraties van bui-
tenlanders zijn onder meer in Maas-
tricht, Heerlen, Roermond en Ven-
lo.

Racisme
Volgens Nera Jerkovic, medewerk-
ster van het regionaal Centrum Bui-
tenlanders in Midden-Brabant, blij-
ven zich veel migrantenvrouwen,
die in een totaal vreemde cultuur te-
recht komen, oriënteren op het land
van afkomst. Als ze al werk krijgen
is dat meestal ongeschoold en
slecht betaald.

„Hierdoor krijgen ze ook geen aan-
zien. Door deze zogenaamde 'cultu-
ral shock' ontstaat verwarring, en
ontbreekt bij die vrouwen het ge-
voel van veiligheid", aldus Jerko-
vic: „Veel migrantenvrouwenvallen
buiten de boot vanwege het racis-
me. Scholing helpt heus niet alleen
om een baantje te krijgen. Werkge-
vers zouden eigenlijk verplicht
moeten worden om een bepaald
aantal buitenlanders in dienst te
hebben."

Water stroond tien uur lang

Kapotte slang
zet huis blank

BERGEN - Bij afwezigheid van de
bewoners is een woning aan de Her-
melijnsingel in Nieuw-Bergen afge-
lopen weekeinde volledig blank ko-
men te staan. De kraan van de was-
machine op de badkamer was niet
afgesloten en de aangesloten slang
begaf het. Tien uur lang stroomde
het water van boven naar beneden
voordat het door de buren werd ont-
dekt.

Het gehele interieur, vloerbedek-
king en zelfs de lampen hingen als
vodden aan het plafond. De brand-
weer van Bergen had drie uur nodig
om de woning watervrij te maken.
In verband met kortsluitingsgevaar
werd de stroom door de PLEM afge-
sloten. De schade loopt in de ettelij-
ke duizenden guldens. De bewo-
ners, een verloofd paar, zijn elders
ondergebracht.

Simonis op
bezoek in

Roermond
ROERMOND - Kardinaal A. Simo-
nis brengt donderdag 25 mei een be-
zoek aan het bisdom Roermond. De
kardinaal is om 11.00 uur hoofdcele-
brant van een Pontificale Hoogmis
in de Kathedrale Kerk.

Om 14.30 uur spreekt hij in de Oran-
jerie voor de Limburgse gelovigen.
Aansluitend zijn in de Munsterkerk
nog de vespers.

Deputé E. Mastenbroek in Eindhoven:

Oprichting 'Afval NV'
voor Limburg na 1990

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Er moet een Afval
NV komen die de verwerking van
het Limburgse huisvuil, bedrijfsaf-
val en saneringsgrond gaat regelen.
Het betreft het storten, het scheiden
van afval, verbranding en compos-
tering. In de Afval NV zou de pro-
vincie de grootste stem in het kapit-
tel moeten hebben, maar ook de
PLEM zou daarbij ingeschakeld
kunnen worden. Dat zei deputé ing.
E. Mastenbroek op een symposium
over de toekomstige huisvuilpro-
blematiek die in de TH Eindhoven
werd gehouden.

In de loop van de jaren '90 zal het
storten van huisvuil in Limburg
zich concentreren op twee regionale
storts. Waarschijnlijk zullen die in
Zuid-Limburg zijn gelegen. Daar-
naast zullen nog enkele kleinere

rtifistortplaatsen worden gehandha» rr
voor bedrijfsafval, zo lichtte de i,
puté het provinciaal afvalstof»" l|
plan toe. Het groente-, fruit- en tv' h
afval zal worden gecomposteerd. , h

twee lokaties, een in Noord- of M h
den-Limburg en een in Zuid-k' 1 h
burg. s

Tot 1994 zal het accent liggen op #jj
scheiden inzamelen, compostc' ,1
en selectief storten. Daarna zal in ,1
periode tot 1999 meer en meer iL

verbranding worden overgegaan |

Aan de hand van inzichten over
samenstelling van huishoudelijk r,
val (65 procent is afkomstig van P'„j
ticuliere huishoudens) wordt
streefd door verwerkingsmetho g,
naar indammen van de hoeve* |(.|
den die uiteindelijke op de s
plaatsen terecht zullen komen-

I
Sterren doe je niel ineens.
maaraf en toe een beetje
en ulle beetjes die je stierf.
't is vreemd, maar dievergeet je.
lli'i is je dikwijls zelfs ontgaan.
je '-egt: Ik ben wat moe.
maar op 'n keer dan...
ben je van je laatste beetje toe.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
hetgeen zij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden, rustig en kalm. op de
leeftijd van 84 jaar. van onze moeder en lieve oma

Catharina Donga
weduwe van

T.H.J. van den Berg
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Familie van Leijenhorst-
van den Berg
Carin
Conny
Christina en Dick

Roermond: Familie Dekkers-van den Berg
Veldhoven: Rob en Irene

Nijmegen: Odin
Hoensbroek. 19 mei 1989
Corr.adres: Markgravenstraat 94

De rouwdienst zal plaatsvinden op dinsdag 23 mei
as. om 14.00 uur in de Goede Herderkerk op de
Steenberg te Hoensbroek, gevolgd door de begra-
fenis op de centrale begraafplaats aan de Randweg,
aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Geen condole-
ren.
Moeder is opgebaard in het Uitvaartcentrum.
Hoofdstraat IUÜ te Hoensbroek.
Bezoekuren dagelijks van 14.00 tot 15.00 en van
19.üü tot 20.00 uur. 's zondags alleen van 14.00 tot
15.0Uuur.
Zij. die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede. dat toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 40 jaar is overleden, voor-
zien van het h. oliesel, mijn lieve moeder, onze zus,
schoonzus, tante en nicht

Marianne Henssen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Venlo: Paul
Uit aller naam: zusters en zwagers
Familie Henssen

Landgraaf. 14 mei 1989
Voortstiaat 54
Corr.adres: Hereweg 20. 6373 VJ Landgraaf

De plechtige uitvaartdienst en de begrafenis (be-
graafplaats aan de Haanwegl hebben in besloten fa-
miliekring plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

f'
Dankbaar voor wat hij voor ons allen heeft bete-
kend, geven wij u met grote droefheid kennis dat
heden onverwachts van ons is heengegaan mijn
dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader,
lieve opa, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en
neef

Sikke Veenstra
echtgenoot van

Annie Foitzik
Hij bereikte de leeftijd van 68 jaar.

Geleen: A. Veenstra-Foitzik
Oostrum: Familie C. van Vught-Hamers

Berg a.d. Maas: Familie H. Hamers-Veenstra
Geleen: Familie A. Veenstra-van Veen

Bennge: Familie E. Veenstra-Breuls
Urmond: Familie C. Veenstra-Bosma

Geleen: K. Veenstra
Geleen: B. Foitzik-Depta

en zijn dierbare kleinkinderen
Familie Veenstra
Familie Foitzik

6161 CT Geleen. 21 mei 1989
Molenstraat 41
De crematie zal plaatshebben woensdag 24 mei
1989 om 11.45 uur in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium om 11.30 uur.
Gelegenheid tot afscheidsbezoek in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maai ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede. dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, onze lieve en zorgzame
vader, schoonvader, opa. overgrootvader, broer,
zwager, oom en neel'

Caspar Joseph Giesen
weduwnaar van

Maria Martha Schmitz
Hij overleed in de gezegende leeftijd van 84 jaar, in
het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van
het li. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: J.W. Giesen
H.H.C. Giesen-Straetemans

Kerkrade: N.J. Giesen
G.M. Giesen-Thevis

Chèvremont: P.H. Giesen
A.M.H. Giesen-Habets

Noorbeek: P.J. Giesen
M.H. Giesen-Cierpek
en zijn klein- en achterklein-
kinderen
Familie Giesen
Familie Schmitz

Kerkrade. 19 mei 1989
Toupsbergstraat 99
Corr.adres: Niersprinkstraat 44. 6461 AS Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 25 mei as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus- Maria ten Hemelopne-
ming te Chèvremont, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van woensdag 24 mei om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145te Kerkrade-Chcvre-
mont. dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam leven is vrij plotseling van ons
heengegaan, op de leeftijd van 77 jaaren voorzien
van de h. sacramenten, mijn dierbare man, onze
zorgzame vader, schoonvader, onze lieve opa,
broer, schoonbroer, oom en neel'

Hubertus Johannes
(Hub) Decker

echtgenoot van

Anna Maria Ummels
Beek: A.M. Decker-Ummels

Eindhoven: Fien IJzermans-Decker
Gerard IJzermans
Inge en Bernie
Kurt

Spaubeek: Fer Decker
Henny Decker-Boogaers
Astrid

Stem: Jo Decker
Riet Decker-Visser
Desiree
Familie Decker
Familie Ummels

6191 XE Beek Lb.. 21 mei 1989
Klinkeberglaan 3
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 24 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
St. Martinus te Beek, waarna aansluitend de begra-
fenis op de begraafplaats de Nieuwe Hoi.
Dinsdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen in voor-
noemde kerk.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn.. Prins Mauntslaan
5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

Met verslagenheid vernamen wij het plotseling
overlijden van ons geacht bestuurslid, de heer

Hub Rutjens
In hem verliezen wij een stuwende kracht en
geacht bestuurder van onze vereniging.
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten
aan onze vereniging bewezen.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blij-
ven voortleven.

Bestuur en leden
S.V. WilhelminaLandgraaf

Dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor
onze familie, onze congregatie en voor allen die in
Nederland en Duitsland aan zijn zorgen waren toe-
vertrouwd, geven wij met leedwezen kennis van
het overlijden van

pater Leopold Boers
Oblaat van Maria

" 30 - 08 - 1908 t 19 - 05 - 1989

Namens de familie: Namens zijn confraters:
Mej. C. Boers L. van den Berg omi
v. Eijnattenstraat 27 Provinciaal Overste
6269 CG Margraten Ravensbos 1

6301 PR Valkenburg a/d
Geul

De plechtige eucharistieviering, waarbij wij zijn af-
scheidvieren, zal gehoudenworden in de kapel van
het klooster van de Missionarissen Oblaten te Val-
kenburg, Ravensbos 1, op woensdag 24 mei as. om
11.00 uur, waarna de begrafenis op het kerkhof al-
daar.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
deVerpleegklinieken te Heerlen.
Bezoekuren dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.

|

I t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij plotseling af-
scheid moeten nemen van onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Math Baur
weduwnaar van

Anna Hendriks
Hij overleed op 79-jarige leeftijd in het St. Grego-
riusziekenhuis te Brunssum, voorzien van het h.
sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kinderen en kleinkinderen
Familie Bauer
Familie Hendriks

6451 GD Schinveld, 20 mei 1989
Kern 26
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 24 mei a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Eligius te Schinveld. waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het
r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondwake dinsdag 23 mei om 18.40 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
te Schinveld, dagelijks van 18.30 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een leven van liefde en eenvoud is na een kort-
stondige ziekte kalm en vredig van ons heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd
van 50 jaar. mijn lieve zoon, onze broer, schoon-
broer, oom en neef

Sjef Gulpen
Valkenburg: Mevr. M.C. Gulpen-Delarosetta

Hulsberg: Harie en Wilma
Mechelen: Mia en Hub

Nieuw-Her- Hub en Betsie
ten: Annie en Hub

Gulpen: Familie Gulpen
6301 RH Valkenburg ad Geul. 19 mei 1989I Hekerweg 36
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 24 mei om 11.00 uur in de kerk van de H.
Clemens te Hulsberg, gevolgd door de begrafenis
op de algemene begraafplaats Wissengracht. Huls-
berg.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis dinsdag
23 mei om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
bejaardencentrum 't Panhuys te Hulsberg, alwaar
bezoek dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Papa is thuis gestorven na een geduldig gedragen lijden.
Vol stilte heeft hij temidden van zijn gezin afscheid geno-
men van het leven, na liefdevol door zijn echtgenote en

"~"~ kinderen te zijn verzorgd

Frits
G.G. van Heur
echtgenoot van

Jessy A.M. Beckers
Hij overleed op de leeftijd van 63 jaar.

Heerlen: A.M. van Heur-Beckers
Heerlen: Sonja Knubben-van Heur

Huub Knubben
Chandra, Chislaine

Heerlen: Frans van Heur
Lorraine van Heur-Wesselink
Jeanine, Leanne
Familie van Heur
Familie Beckers

19 mei 1989
Kerkraderweg 127. 6416 CG Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op woensdag 24 mei 1989
om 11.00 uur in de parochiekerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd
te Molenberg-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op de algemepe be-
graafplaats aan de Akerstraat aldaar (ingang Groene Boord).
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40 uur achter in dekerk.
Rozenkransgebed, gevolgd door de h. mis, op dinsdag 23 mei om 18.45 uur
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum
v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, heden maandag en dinsdag van
17.30 tot 18.00 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van ons zeer ge-
waardeerd bestuurslid, onze vice-voorzitter

Frits van Heur
Zijn streven en inzetvoor de vereniging zullen steeds in onze herinnering
bewaard blijven.
Wij wensen Jessy en dekinderen veel sterkte met dit smartelijk verlies.

Bestuur en leden vereninig van
Rheumapatiënten regio Heerlen

Jaarlijksworden 4-O.u"1
Nederlanders getroffc"
dooreen hartinfarcten n<>8.
eens 20.000 door een her
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen. re*'r
Udatiecentra en op vele8|r

dere plaatsen wordt h*^
gewerktom ditonvoorsW1'
bare aantal van 60.W"
slachtoffers terug te dru1"
gen.

Al ditwerk is gebaseef
i>p wetenschappelijk oir
derzoek.Het bezuiniging8"
beleid van de overhe'"
biedt voor dat onderzo**
echter steedsminderrui" 1"

te. Uw gift zorgt er voord*1

dit levensreddende «*"*
kan doorgaan.

Geef aan de collectal"'
of stort uw bijdrage op g1"
ro 300 of bankrekenW
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
LAAT UW HART SPREKEN
(¥)rM_artand_» hartsbch*'
VJX vnenden van de hartstichtiie

1
t

,2-ijn plek is leeg. zijn stem is stil,
wij zwijgen Heer. het is Uw wil."

Heden overleed na een langdurige ziekte, op de
leeftijd van 69 jaar, mijn inniggeliefde man. onze
broer, zwager, oom en neef

Antonie Johannes
Sluijmers

echtgenoot van

Pieternella Maria Wagenaar
In dankbare herinnering:

Heerlen: P.M. Sluijmers-Wagenaar
Heerlen, 19 mei 1989
Varenerf 102
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 24 mei
a.s. in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Vooraf een rouwdienst in de aula aldaar om 15.30
uur.

Enige en algemene kennisgeving
In de hemel wacht mij een thuis.

Wij geven u kennis, dat op de leeftijd van 73 jaar,
onverwacht is overleden, mijn lieve man, mijn
zorgzame vader en onze opa

Joep Greskowiak
echtgenootvan

Marietje de Groot
Heerlen: Marietje Greskowiak-de Groot

Kind en kleinkinderen
6412 WE Heerlen, 20 mei 1989
Molenwei 304
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 24 mei om 13.15 uur in de Nieuw
Apostolische Kerk aan de Oude Kerkstraat te
Schandelen-Heerlen, waarna om 14.30 uur de cre-
matieplechtigheid is in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Joep is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela.
Grasbroekerweg 20 te Heerlen. Bezoekgelegenheid
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

I 1 2f
T <e

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mofh-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheidt'"1'
delen wij u mede dat het de Almachtige God heel' irj
behaagd in Zijn grote liefde tot Zich te nemen. onZe ftr
lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder. oma' (mr.
overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Maria Mathilda ï
Bernardina Scheuven I

weduwe van ijr
Pieter Jozef Dohmen

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 94 jaaf>
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Trees Kokkelkorn-Dohmen
Jan Kokkelkorn

Schaesberg: Theo Dohmen
Tiny Dohmen-Vanderheijden

Nieuwenhagen: Leo Dohmen
Gusta Dohmen-Leiterman

Schaesberg: Jo Dohmen
Rienie Dohmen-van Tillo

Brunssum: t Maria Wetzels-Dohmen
Frans Wetzels ft

Schaesberg: t Gerda Jeurissen-Dohmen L
Theo Jeurissen
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Scheuven l<„
Familie Dohmen

Schaesberg. 19 mei 1989 4
Bejaardenverzorgingstehuis De Dormig k:
Corr.adres: Stationsplein 42, 6372 GR Landgraaf %
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worde" *t
op donderdag 25 mei a.s. om 11.00 uur in de deke-
nale kerk van de \l.ll. Petrus en Paulus te SchafS'
berg-Hoofdstraat, waarna de begrafenis zal plaats' Jil
vinden op het r.k. kerkhof aldaar. (
Bijeenkomst in de kerk. alwaar gelegenheid is to
schriftelijk condoleren. 'o
De gebedsdienst wordt gehoudenop woensdag '" %
mei om 18.15 uur in het bejaardenverzorging^" 't
huis De Dormig, Op de Heugden 100 te Schaf'-
berg. I*|
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkup1' *i
van Lindeman Uitvaartcentra. Beuteweg 32 'c 1«
Nieuwenhagen. dagelijks van 18.45 lot 19.00 uur- 0*
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen. £ l"
lieven deze annonce als zodanig te willen beschot' (,
wen. I.

Maandag 22 mei 19894

(ADVERTENTIE) .
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Onderzoek naar rekenvergoeding slantriool

RaadslidMeerssen
stapt naar justitie

ir^SSEN - Het PvdA-raadslid
it(,e van Druenen van de gemeente
tir . ssen wil dat officiervan justitie
'st urnen onderzoekt in hoeverre
'SrK or aannemers kunstmatig
Ir, "gen van de inschrijvingen bij

nleS van het stamriool in
b;ts Ssen strafbaar is. Van Druenen
«H *jrt opconcrete uitlatingen

nk| '£etct betrokkenen, zo heeft hij
i(.t JHficier Laumen laten weten.I;*adslid wijst er verder op dat

%„ v°caat van de gemeente, mr
mans' 'n een offie'eel docu-

t ri dj het woord „illegaal" gebruiktC rband.IK$ ,cle aajileg van het stamriool
io^ gemeente 2,9 miljoen be-

" Door voorwetenschap - er
Ifcj, °vs een lek - konden de betrok-

-1 ilnnemers met dat bedrag re-
V'h^-houden en verhoogden hun
l'J(.nariJvingen van 2,5 naar 2,9 mil-

Wf....tó- lJdig met zijn verzoek aanjH-ti le heeft raadslid Van Druenen
J^.Ppen brief aan burgemeester
k^ Majoor gestuurd. Het raadslid
.y* burgemeester absoluut niet
I*l'I *an volgen in zijn handelswij-
|s- de stamrioolaffaire, zo schrijft

hij. Hij wil van Majoor weten waar-
om deze de raad niet meteen heeft
ingelicht en stappen heeft onderno-
men toen hij de 'memorie van grie-
ven' in de huidige vorm onder ogen
kreeg.

Van Druenen vindt het onjuist dat
het accent is komen te liggen op het
lek uit de besloten vergadering
waarin de kwestie aan de orde is ge-
komen in plaats van op het illegaal
verhogen van de rekenvergoeding
zelf. Van Druenen zegt toe zijn volle
medewerking te zullen verlenen aan
het onderzoek van de recherche
naar het verstrekken van de infor-
matie aan de aannemers. Wat het
onderzoek naar de veronderstelde
schending van de geheimhoudings-
plicht betreft zegt Van Druenen ook
daaraan medewerking te willen ver-
lenen, mits bij dat onderzoek ook,
behalve hijzelf en Lamers, raadslid
Giel Dolmans en de burgemeester
zelf als 'lijdend voorwerp' zullen
dienen.

Politie houdt
Messentrekker
onder schot

(I . Van onze verslaggever
| D̂GRAAF - De politie van

Ja raa^ heeft vrijdagnacht een
6ariuri Se inwoner van Landgraaf
ta s."°uden, nadat de man het eer-
fre g avond aan de stok had ge-
TO^f1 met een taxichauffeur. Die
N v e'dde bij de 31-jarige man tot
'(-'rnielen van de taximeter, de
'^Hiri' 1 en een binnenspiegel. Na
\-£,te door de taxichauffeur
\ de politie de man in zijn wo-

(tb ■ °P- Toen de patrouille arriveer-hi^ *am hij echter tevoorschijn
1,1 $ij^ee grote vleesmessen, die hij[^'JPend voor zich uit stak. De

dPOrv r eageerde niet op herhaalde> l)^.j.[r'aties van de politie om de
1-f^H n weg te gooien. Daarop trok
( a n de agenten zijn dienstpi-
pPr^j ' aangezien de situatie steeds
Wt werd. Bij het zien van'Nsx oo' ëOo'de de Landgraver de
robieri Weg'Daarna kon hÜ zonder
kJ etnen worden ingerekend.

Brand in binnenschip
Van ónze correspondente

LUIK - In het wooncompartiment
van het Nederlandse binnenschip
'Wilgaco-F3', dat gemeerd lag in de
buurt van de sluis van Petit Lanaye
in het Julianakanaal in Luik, is vrij-
dag in de late avond brand uitgebro-
ken. De machinekamer bleef ge-
spaard, maar het vuur vernielde een
gedeelte van de boven- en beneden-bouw van de lichter. De eigenaar
van het schip,Maurits Fransberg uit
de Hovenstraat in Maastricht, kon
zich met zijn gezin in veiligheid
brengen. De schade die door de
brand werd aangericht wordt op
ruim 55.000 gulden geraamd.

'Stapje naar ecologisch herstel waterwegen '
Van onze correspondent

NEER - „Het is vandaag een be-langrijke dag voor de sportvisserij.
Er wordt weer een stapje gezet opweg naar het ecologisch herstel van
de Nederlandse waterwegen." Dat
zei demissionair minister van land-
bouw en visserij, ir G. Braks, zater-
dagmorgen in Neer. Braks was naar
Neer gekomen om enkele vispassa-
ges in de Neerbeek in gebruik te
stellen en tevens een aantal zeefo-
rellen, die door de Organisatie ter
Verbetering van de Binnenvisserij
uit Nederlandse ouderdieren waren
gekweekt, uit te zetten in deze beek.
Met de aanleg van de vistrappen in
de Neerbeek werd een onbereik-
baar paaigebied voor een aantal bij-
zondere vissoorten vanuit de Maas
ontsloten. Daarmee kan een volle-
dig herstelvan de visstand van start
gaan. De vismigratie in de Neerbeek
wordt via deze experimenten weer
hersteld van de monding van de
Maas tot aan de middenloop, die ge-
vormd wordt door de Tungelroyse
beek en de Roggelse beek.

Braks: „De Neerbeek heeft daarmee
een unieke positie verworven in Ne-

" Geassisteerd door burge-
meester J. Peeters van Neer zet
demissionair minister ir G.
Braks een duizendtal zeeforel-len uit in de Neerbeek.

Foto: JEROEN KUIT

Braks opent
vispassages
in beek Neer

derland. Maar niet lang, naar ik
hoop. Ik overleg op dit moment metmijn collega van verkeer en water-
staat over het vaststellen van een
meerjaren uitvoeringsprogramma
over de aanlegvan vispassages in de
Rijn, Maas en Overijsselse Vecht. Ik
zal daarvoor de benodigde gelden
ter beschikking stellen. En ik heb
goede hoop dat verkeer en water-
staat daarbij niet zal achterblijven".

Evenwicht
Scheepvaart, delfstoffenwinning,
waterstandsregulering en achteruit-
gang van de waterkwaliteit hebben
het ecologisch evenwicht in onze
wateren verstoord. Braks: „Ecolo-
gisch herstel van de rivieren vereist
nauwe samenwerkingmet de water-beheerders. Het streven is naar het
weer inheems worden van de vroe-

ger aanwezige hogere vissoorten als
zalm en zeeforel. De aanleg van vis-
passages heeft daarbij ook nog de
rol van de zogenaamde natte-infra-
structuur, wat de otter ten goede
komt".

Op bedevaart
voor goed weer
tijdens WMC

KERKRADE/WIT-
TEM - Hoewel het
zaterdagmiddag
eigenlijk te warm
was voor een fikse
wandeling, gjng het
organiserend comité
van het Wereld Mu-
ziek Concours
(WMC) toch op bede-
vaart naar de 'paters
van Wittem'. Deze
voettocht werd on-
dernomen met als in-
tentie goed weer tij-

dens de drie WMC-
weken in juli. De 18
kilometer tussen
Kerkrade en Wittem
waren zwaar, maar
de meerijdende be-
zemwagen bleef
leeg. Drs Jaminon,
directeur van Brand
Bier en hoofdspon-
sor van de neven-
evenementen tijdens
het WMC liep derou-
te ook mee. „Wij heb-
ben hiermee een

oude traditie in ere
hersteld. En volgens
mij hebben wij, wat
de zon betreft, van-
daag al een voor-
proefje gekregen van
hetgeen ons in julite
wachten staat."

" Het vermoeide
gezelschap arri-
veert in Wittem,
met op de achter-
grond het klooster
van de paters Re-
demptoristen
waar ook zater-
dag menigekaars
werd aangesto-
ken...
Foto: WIDDERS-

HOVEN

provincie

Ondanks wind weinig verandering in luchtvervuiling
Limburg bleef in staat

vanparaatheid voor smog
Van onze verslaggevers

- De waarschuwingsfase, die vooraf gaat aan
ian ,Smogalarm, is in Limburg in het voorbije weekeinde ge-
qJ?haafd. In de mate van luchtvervuiling kwam zaterdag en
ira

aë, ondanks de wind, weinig verandering. Vrijdag was de
ioor^ Criuwingsfase afgekondigd toen in de provincie een ver-

fde mate van luchtvervuiling werd geconstateerd.
■Ek rn et°eSenomen concentraties van
m- 'add nam^ ozon en stikstofoxide
i Ie en vrijdagavond tegen vijfuur

c-'hreri"^316 hoeveemeden over-

** 1 L n' e meetpunten verspreid
rurji^hurg gaven toen een dagge-

ntl In stit van 160 microgram ozon■ 'tn l^ofoxide per kubieke meter
Ne 's en^eie malen meer dan

«i / Oorri Bewone omstandigheden.
lotrit et tot een ecnt smogalarm
ien }' "^oet de vervuiling zijn geste-

'Vl microgram per kubieke
JV , Kr 'ueht.
4 taj, 8 was de luchtvervuiling

T0 bwaar verminderd tot 130 mi-
(j|h am- maar de daling was nog

Wh; (d°ende om de waarschuwingsfa-WKmu lnBaat bij 150 microgram) te
fchp Ven' Die 'ase WOl"dt pas op-

Ven als er duidelijk zicht is op. ei"betering van de situatie en
fet £ Weersverwachtingen gunsti-
f,lt t h rden- Dat was gisteren nog
üste geval. Daarom werd ook

i % rav°nd de staat van paraatheid
{ v °Pgeheven.

c ftrr4'iUatie was echter niet van dien
1 ">de at het 'crisisteam' - van onder

>rov.re milieuambtenaren van de
Isr/ne.ie' milieu- en gezondheids-

Rorr,pC^es en politie - bijeen moest
Wgej " Een deel van dat team had
''S (v°Pen weekeinde wel regelma-

!:ij j "derling contact. Ook volgden
ijn "lensief de meetresultaten die
ümenkwamen via het Rijks-Insti-
ieüL V°or Volksgezondheid en Mi-. k^fi'ëne (RIVM) in Bilthoven.

De luchtvervuiling wordt in Lim-
burg automatisch gemeten. De ge-
gevens worden verzameld vanaf'
vijftien meetpunten. Daarvan staan
er twaalf'(van het rijk) verspreid op-
gesteld in Limburg en drie (van de
provincie) bij het chemieconcern
DSM. Het RIVM, waar een centrale
computer is opgesteld,krijgt het cij-
fermateriaal rechtstreeks van de
meetpunten binnen. Vanuit Biltho-
ven worden vervolgens de gegevens
in een afzonderlijk Systeem binnen
de telefonische informatiedienst Vi-
ditel verspreid, dat voor een be-
perkt aantal mensen toegankelijk is.
Het is twee jaar geleden dat Lim-
burg werd geconfronteerd met een
smogalarm. Toen ging het - in win-
terse omstandigheden - om een an-
dere vorm van vervuiling, namelijk
van zwaveldioxide (naast stikstofo-
xide).
De luchtvervuiling heeft niet geleid
tot een stormloop op de ziekenhui-
zen. Bij de eerste hulp van het Maas-
landziekenhuis in Sittard klopten
niet meer mensen dan normaal aan
met longklachten. Ook bij het De
Weverziekenhuis bleeft de stroom
van patiënten uit, hoewel gistermid-
dag toch enkele mensen met adem-
halingsmoeilijkheden werden opge-
nomen. Volgens longarts Van de
Burg - die weleen grotetoeloop had
verwacht - viel de vervuiling van de
lucht mee en speelden ook andere
factoren als hitte een rol bij enkele
opgenomen patiënten.

Vier nieuwe
priesters

in Roermond
ROERMOND - Zaterdagmorgen
heeft mgr dr J. Gijsen in de ka-
thedrale kerk van Roermond
vier diakens uit zijn diocees tot
priester gewijd. In de zeer goed
gevulde kerk begroette hij de
toehoorders in drie talen. Naast
het Nederlands sprak hij Duits
voor de familie van twee uit
West-Duitsland afkomstige neo-
misten en Frans voor een missie-
bisschop uit de Afrikaanse staat
Burundi.

Verder woonde Karel Kasteel
van de Congregatie van de
Voortplanting van het Geloof de
stijlvolle plechtigheid bij.

De vier neomisten beloofden ab-
solute gehoorzaamheid aan bis-
schop Gijsen en diens opvolgers.
Voorts stelde hij de maagd Maria
voor als de 'dienstbare' in wie zij
hun volle vertrouwen kunnen
stellen.
De nieuwe priesters zijn: Gero
Weishaupt uit Aken; Bernhard
Clemens uit Gerolstein; Hans
Janssen uit Velden en Ger Mes-
ters uit Bunde. Zij zijn als diaken
al ruim eenjaar inLimburgse pa-
rochies als pastoraal werker aan-
gesteld.

" De vier neomisten, die za-
terdag door mgr. Gijsen
werden gewijd. V.l.n.r.
Bernhard Clemens uit Ge-
rolstein; Hans Janssen uit
Velden; Ger Mesters uit
Bunde en Gero Weishaupt
uit Aken.

FOTO: JEROENKUIT

Traag verloop wedvluchten
Van onze medewerker

FONS VAN OPHUIZEN

HEERLEN - De droge oostenwind
en de hitte zorgden er gisteren voor
dat dorstige duiven op de hokken
arriveerden van de wedvluchten
Provins en Troyes. De concoursen
verliepen daardoor vrij traag. Jan
Hensen uit Eijsden had de snelste
duif van het CLBvP-convooi en J.
Ghijsen uit Bunde klokte de snelste
duif van de Phoenix. Giel Smeets
was in het Samenspel Maastricht
oppermachtig met een en twee.
Uitslagen:
CLBvP: Eijsden: 1. J. Hensen 10.49 uur,
snelheid 20.52.97; 2. Boechoms; 3. Bruls-
Ducenne. Sittard: 1. P. Creemers 11.20. s.
199803; 2. Zeegers-Meeuwissen; 3. J. Gruy-
sen; 4. C. Konings; 5. W. Pheii'er. Roder-
land-Simpelveld: 1. Hendriks-Degens
11.12. s. 201472; 2/34. J. Rasing; 4. Boon-
Pluymen; 5. Mohnen-Bauer. Landgraaf: 1.
en 5. J. Hofman 11.15, s. 202680; 2. G. Er-
kens; 3. H. Nievelstein; 4. mevr. Frolichs.
Heerlen: 1. Gebroeders Schijnen 11.13, s.
200714; 2. W. Lemmens; 3. W. Roeks; 4. T.Gielkens; 5. Jeuken-Pluymen. Vaals: 1. A.
Gehlen 11.06, s. 201317; 2. W. Oppen; 3. W.
Kohnen. Oude Mijnstreek: 1. De Jong-Har-
ren (Heksenberg) 11.18. s. 199394; 2,4. A. v.
Erp; 3. G. Habets; 4. Th. Hartogs. Valken-
burg: 1. P. Hendriks 11.07, s. 200612; 2. W.
Thoma; 3. H. Curvers; 4. P. Voncken; 5. J.
Wolfs. Zuidoosthoek en het Zuiden: 1. J.Hendriks 11.04. s. 202580; 2. R. Botterweck
3. P. Gelen; 4. M. Hecht; 5. A. Dusch. Beek-
/BUG: 1. W. Cleuskens 11.04, s. 204457; 2.
Wolters en Zn; 3. J. van Oppen; 4. G
Smeets; 5. H. Ehrens. De Wester: 1. J. Hen-
sen (Eijsden) 10.49, s. 2052; 2. W. Cleuskens;
3. Hermans en Zn; 4. S. Wetzels; 5. J. vanOppen. Geleen Middenrif: 1. H. Martens en

Zn 11.lb. s. 199523: 2. Baggen (1); 3. Bruls-
De Raay; 4. B. Ritzen; 5. J. Neis. Maas-
tricht: 1/2. G. Smeets 10.58. s. 202155; 3/4. J.
Dinjens; 5. H. Cortenraad. Roermond: 1. C.
Cremers 11.37, s. 197872; 2. H. Stevens; 3. J.
Willems. Echt: 1. J. Bougie 11.28, s. 198964;
2. J. Cranssèn; 3. G. Verstraten.
Phoenix.
CC Zuid: 1. J. Ghijsen (Bunde) 11.53, s.
199296; 2/3. Th. Bours (Elsloo); 4. L. Meijers

en Zn (Elsloo); 5. H. Broekmans en dochter
(Brunssum). Verenigde Vrienden: 1. A. de
Jong (Heerlen) 12.03. s. 194066: 2. A. Vel-
raeds; 3. S. Alders; 4. H.Romer; 5. Hermans-
Soomers. Maaskant: 1. H. Moors (Stem)
11.58, s. 199174; 2. H. Jansen en zn.; 3. Dnkx-
Bosma; 4. W. Maesen; 5. M. Driessen. Leu-
dalkwartier: 1. J.Vullens 12.35; 2. Klassen;
3. P. Verheijden; 4. W. Ververs; 5. M. Sou-
ren. Echt: 1. J. Hoovens 12.17, s. 115757; 2
M. Bonnë; 3. E. Goldstein; 4. L. Sampers; 5
H. Klerx.

Mijnwerkers
naar Brussel

Van onze correspondente
HASSELT - Vandaag trekken de
Belgisch-Limburgse mijnwerkers
naar Brussel om daar te gaan beto-
gen. Ze vertrekken vanuit het sta-
tion in Hasselt met vijf treinen naar
de Belgische hoofdstad. .
Om 17.00 uur wordt een delegatie
van de mijnwerkers ontvangen bij
de partijvoorzitters van de vier gro-
te Vlaamse partijen. Later op de
avond zijn er ook gesprekken ge-
pland met de Vlaamse minister van
economische zaken De Batselier en
met de voorzitter van de Vlaamse
Executieve Geens. Het is vrijwel ze-ker dat er nog voor 1 julieen defini-
tieve beslissing zal vallen omtrent
het KS-dossier.

Ten bate van politieke vluchtelingen

24-uurs zwemmarathon
voor studiebeurzen

MAASTRICHT - Een kleine vijf-
honderd zwemmers hebben tijdens
een 24-uurs marathon in het Maas-
trichtse zwembad De Dousberg bij-
na genoeg geld ingezameld voor
twee studiebeurzen voor politieke
vluchtelingen. De studiebeurzen,
ter waarde van 8.000 gulden, wor-
den toegekend door de Stichting
Beyers Naudé. Deze stichting had
de zwemmarathon samen met de
Rijksuniversiteit Limburg georga-
niseerd.

De 472 zwemmers zwommen om
precies te zijn 6.264 banen van 50
meter. Voor elk baantje stelden in

totaal dertien sponsors geld be-
schikbaar. De stichting Beyers Nau-
dé zet zich in voor de strijd tegen de
schending van de rechten van de
mens. Volgens een woordvoerder
was de deelname boven verwach-
ting, ook van mensen buiten de uni-
versiteit. De meeste baantjes wer'
den gezwommen door de heerDieu-
donnee. die in de stille uren van de
nacht 102 baantjes zwom.

Staking bij
Alken-Maes
Van onze correspondente

ALKEN - Vandaag legt het perso-
neel van de brouwerij Alken-Maes
het werk neer omdat de 300 werk-
nemers een winstpremie willen.
Daarnaast heeft het conflict betrek-
king op de toekomst van de brou-
werij, die een tijd geleden door de
groep Maes werd opgeslorpt.

Het gemeenschappelijk vakbonds-
front zal aan de ingang van de brou-
werij stakerspiketten opstellen. De
vakbonden zijn van mening dat de
laatste tijd niet alles even vlot ver-
loopt in de brouwerij. Dat heeft vol-
gens hen mede te maken met het
feit dat de administratieve diensten
sinds de overname niet meer in Al-
ken maar in Waarloos zijn geves-
tigd.

Onderzoek SPD Aken wijst uit:
Kwaliteit water

grensbeken goed

■——■—^^—«

veïiagïever
heerlen -De
kwaliteit van de An-
stelderbeek en de

ïS~ttJz^bliek ons land bin-
nenstromen is rede-
lijk goed. Dat heeft
een biologisch on-
derzoek van de SPD
Aken gisteren uitge-
wezen. De SPD
Aken hield een mi-
lieu-actie om op het
belang van een
grensoverschreiden-
de bescherming van
het water in de hele
EG te wijzen.
In gezelschap van
onder andere Euro-
parlementariër Die-
ter Schinzel en dr
Jürgen Linden, bur-
1 —̂———_

gemeester van Aken
werd de waterkwali-
teit van drie grens-
overschreidende be-
ken onderzocht. Als
beste kwam uit de
bus deAnselderbeek
die bij Kerkrade ons
land binnenstroomt.
In deze beek werden
de meeste diersoor-
ten aangetroffen die
behoren tot de (Duit-
se) waterkwaliteits-
klasse 11, de op een
na beste. Enige slak-
kensoorten en larven
van de eendagsvlieg_________

werden aangetrof-
fen. In de Selserbeek .
die bij Vaalsons"
landbinnenstroomt!
werden iets minder
diersoorten aange-
troffen maar desai-
niettemin behoort
ook deze beek nog
tot de klasse 11.
De derde beck, de
Iterbeek stroomt
vanuit België Duits-
land in. Deze beck
was het minst ge- '
zond en balanceerde
op de grens van de
klasse II en 111.

_^__________

fc|w (ADVERTENTIE) " ""

«EDRIJFSHOGESCHOOE KATHOLIEKE LEERGANGEN \~T~
*+ fl/\rr_ff* /VéH We'k^Plüm,f. haduwillenhalf n,AMßl.HE\O.MßA.NlMA.SPD'.'Ofgaal tempo metanderen, die hetzelfde doel hebben: binnen een afzienbare tijd Hanatls^tenschappenen de ODldoin^n Inlormabca en M»rfc-ina«.„*K»*ni-..iw _lr**~K l nOgCr %J§J "w belangstelling uit naar Bas.skennis boekhouden ofAccountantAdministratie een'waardevol diploma halen. U krijgt les van ervaren docenten L«n_m_nJ3elUED^^ _F 1ftf* *S _- ' ■■.

DeßEDßJJFSHêGESCHOOLKa^liekeUergangenisdeenigeHßO- -^55-ff__ï__-SÏÏÏS^V/< OJLQJL.A C BEDRIJFSHOGESCHOOL Kathoheke Leergangen biedt u alle mogelijk- opleiding,dieu iederjaarresultaat kan bieden. De opleidingenzijnin modulen 's-Hertogenbosch. Maastricht. Venlo Roosendaaeria_S^^in"debTritook —P W'O - JOOOtJ heden om he gewenste diploma te halen. Met resultaatgenchte mondelinge opgebouwden leidenopvoorveel bekendestaatsexamens. Met staatsdiploma's een srudiesteunpuni Bel nvoo£n^^smdiem^T ~ ~■_■*'<k ht
■rf'WWW-r** opleidingen. Dat kan vlak bij vin de buurt. Studeren is investeren in jezelf. als MBA SPD cd krijgt u vervolgens vrijstelling voor het betreflende vak

punt, nei nu voor een gratis studiegids. 013 368645 ▼ —| %J
%TDRIJFSHOGESCHOOL Katholieke 'nvesteer daarom in zekerheid Studeer bij de BEDRIJFSHOGESCHOOL bij de HEAO. Dat is investeren in studeren!De BEDRIJFSHOGESCHOOL BEDRIIFSHOGESCHOOL [jTI r^TookArT-fö,1Ben werkt samen met deKoninklijkePBNA. Kalholleke Leergangen .Dan benjezeker van jetoekomst. U studeert ineen straf Katholieke Leergangen omvat deAvond-HEAO Tilburg, de Opleidingen KATHOLIEKE LEERGANGEN Maastrichten S'ttard

V Volledig
hülsta SS
programma

Dealer voor geheel Limburg.
Verkoop met prijsgarantie.

Mvan /loun
interieur

k Sittard-Geleen A
Hl Valkenburg-Roermond JSk
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(ADVERTENTIE)

STAAT DER NEDERLANDEN

"7>É% LENING 1989
PER 1999
inschrijving op 23 mei a.s. van 9 tot
15 uur via banken en commissionairs
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r JËk © *% Runner-sets &**» I
t W in vele kleuren | Q Ql ._ ___ -—-fe- Compleet IjijU |

. w .--W— .ssè Dames-
. W WH Eg zomerpakjes

_L 4f ~18 I ¥"" I 4 iss ,o">) 59.50 1 igW . ■

Herenkolberts Trimpakken Katoenen en HENDRIKS '"''o3^lï.«r 12g en spijkerpantalons TEXTIEL *&_HH
Allematen IfavivU en dessins in vele kleuren en >i ft AA Bi ■HMII JèVWÊL Hhbl J| I 1
Bijpassende 2?"! 1"-"U gigantisch groot in kwaliteit en lage prijzen; __^fcs|Rßi j
„-„i.. „ CO Of, M«-«#„M# RQ R|| Hemden QQR HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18 00 uur, dond. koopavond PARKEREN j\
paniaiOn tjiUU OUperSlUni VJiVU met KOrte mOUw vanaf JiWU S,TTARD ' BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond *cm"* JÊM '{

' HASSELT (B), GENKERSTEENWEG 245, tel. 09-3211212686. Zondag geopend ' ' '

BOWLING «PARTYCENTRUM
HOEVE DE AAR

BOWLEN IS
NIET DUUR!

Bowlen is in ons land een populaire
recreatiesport. De combinatie

bowlen en gezelligheid spreekt de
Limburger zeer aan.

In groepsverband valt er gemakkelijk,
met zes personen op één baan te 'spelen.

Ook kunt u bij ons terecht voor
recepties, parties, etc...

Tot 19 00 uur: f2-p. uur p. baan
Na 19.00 uur: f 29- p. uur p. baan

's Zondags: f 29- p. uurp. baan
(Met 6 personen is dit nog geenf 5,

*" - p.p. per uur per baan).

; B knt hartelijk loeffiom!

80WUItéfr§
DEAKTIEVE SPORT VOORlEDEREEN w

Welterlaan 45,6419 CN Heerlen,
\ telefoon: 045-714432 , I

I

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

" niIHMHIWf ' | j
Wij geven uw woning binnen een I
dag een nieuw aanzien

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 ranu

Bunde 043-647833 a JB

aaaa sittycar mei-voordeel
Voordeel A: koop nu, betaal pas mei 1990*

of tot mei 1990 gratis benzine*
* (vraag onze voorwaarden)

Voordeel B; 10 showroomauto's, 0 km, met kenteken

’ 1000- tot ’ 3000,- korting
of ’ 2000,-boven ANWB-inruilwaarde

Deze aanbiedingen gelden t/m dinsdag 23 mei.

aaaa Sittycar Sittard
Pres. Kennedysingel 8/12. 04490-17544 lwm_ YSKECIALE AANBIEDINGt*V \\ j\ y 6-ladenkast A1-en

V^IWL^ AO-formaat normaal ’ 1595-

Stalen ladenkast voor AO-formaat
Lichte transportschade 140x95x57,5 cm
ex. BTW <zeer llch,e lakschade) ’ 695.-
-1500 m2toonzaalruimte Al-formaat. 6 laden met slotvoor elke beurs 113x83x58 cm ’675.-- niet voordat u tij Van Dooren bent geweest!

VCI Van Dooren Kantoormeubelen
Handelstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard
tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur

's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uurPrijzen excl. BTW. Franco levering door heel Nederland en België
LET OP HET JUISTE ADRES!

Niet voer iedereen
zijn gezondheidszorgen

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYNPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
TeL 030-281822

Giro
55055

Astma Fonds

_______________________
Wij verstrekkenanê;
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

84 x 60x 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

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

mcl. rente theo- 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

MEDEDELING
Betreft: stagnatie telefonische
bereikbaarheid op 23 en 24 mei as.
In verband met vervanging van
onze telefooncentrale op
bovengenoemde data zal het
telefonisch verkeer met
Homerheide wellicht enige hinder
ondervinden.
Wij verzoeken u dan ook
telefonische communicatie op
beide dagen zoveel mogelijk te
beperken. Voor de hieruit
voortvloeiende ongemakken vragen
wij uw begrip.
Vanaf 25 mei is ons nieuw
telefoonnummer: 04758-7272
telefaxnummer: 04758-2691
Verpleeghuis en Astmacentrum
Stichting Homerheide
Hom

Netto in Terugbetaling (rente + all.)
handen 96x 72x 60x 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-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999-

Ettect. 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.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
laar. ggfjgg

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd)kredietintermediair __

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

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

I 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

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII" 1^

Vanaf nu wordt elke tuinklus een
kluitje van een cent! */
Aanleg of onderhoud van uw tuin staat of valt I f"^l Vgj
vaak met de kwaliteit van het materiaal ' , —^J^^y
waarmee gewerkt wordt. T ff
Wij hebben die VimiJl J *f ' _Klt__ '*>■ moderneen efficiënte TAfMn-, L^l/

'; middelgrote «n
■1 _, \ kleinere tuine*l-

-_^^^^^"n '-__.! \ s_P_^|■_A I
fcoiusm-rö kCOIICÉ_1 voorverkoop, l # Tuintrekker» / C~■ 311 »ervice«n l # Gizonmaalar» ~_*£-■ SITTARDjI

1 * Molorz-gan ) Hh.et.-w, „ ,in- p.,kW JP
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De SuzukiAlto Automaatis devoordeligste automaat, hij ook heel comfortabel I _-_ ■■». -^-i
S

die er te koop is.Want hij heeft alle goedeeigenschap- rijdt dankzij zijn door- SUZUId
pen, diede Alto GA, GL en GLX zoraaazend populair dachte achterwielophan- I »*«' .__3
maken. Zuinigheid, betrouwbaarheid en de zeker- ging. Bovendien krijgt u voor een Alto najaren zorge'
heid van lage aanschaf- en onderhoudskosten. En als loos rijden nog een bijzonder hoog bedrag terug. E* 1

u die raaazend makkelijke Alto Automaat niet kent, dat is een extra comfortabel gevoel als unu overscha'
moet u zeker eenproefrit maken. Dan ontdekt u, dat kelt op de voordeligste automaat van Nederland. H______________ Sl

s2mwL y^Êr 'mi il

I^BHj^^V^^^^B -■T^—lS^:v _^_rY^>^!B_lP^

Alto 3-deurs Alto 5-deurs (
&> De Suzuki Alto Automaat. Raaazend makkelijk. Alvanaff 15.495,^ »*Prijs is excl. aflevcringskostcn-

Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244
Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroekerweg 9, Heerlen, 045724545
H.LM. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215
Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-81917



Schouwspel
Brandt is nog net te verstaan bo-ven deritmische bas uit, die in de
stevige en soms opzwepende
muziek de boventoon voert. De
meest uiteenlopende en vreemd-
soortigste kapsels deinen mee
met vloeiend bewegende hjven
en zorgen in het van kleur veran-
derende, gedimde licht voor een
wonderlijk schouwspel. Eén datde aandacht trekt en vasthoudt.
Ook in deze kroeg is het stra-
mien: kijken en bekeken wor-den.
Het New Wavecafé is in beginsel
een besloten gelegenheid. Elk
lid, het zijn er zon 450, mag twee
entree betalende introducés
meenemen. „Toch laten we ook
wel niet-leden binnen. Het feit
dat men moet betalen werkt al
als een drempel voor herrie-
schoppers", vertelt Brandt. „Als
er iets gebeurt in de Akerstraat
krijgen mensen van ons altyd de
schuld. Terwijl het meestal lui
zijn, veel omwonenden bevesti-
gen dat ook, die uit de stad ko-
men. Vaak zijn het ook mensen
die wij niet binnen laten omdat
ze ruzie zoeken."

Alcohol
De consumpties in het café zrjn

goedkoper dan elders. Bier kost
anderhalve gulden en limonade
een kwartje minder. „Bier heb-
ben we expres duurder gemaakt
om alcoholmisbruik in te dam-
men. Alcohol blijft noodzakelijk
om de mensen te trekken. Maar
dat geldtvoor alle kroegen. Als je
alleen Spa rood schenktkomt er
niemand. Op onze manier hou-
den we deze groep jongeren van
de straat en geven ze tegelijker-
tijd een plek waar ze hun eigen
specifieke ei kwijt kunnen."
Dat de jongeren, de meesten zijn

tussen de zestien en de twintig,
het naar hun zin hebben is duide-
lijk. Van heinde en verre, dus
ook van buiten Heerlen, komen
er elke vrijdagavond zon twee-
honderd om te dansen, te klet-
sen, om zich uit te leven. De sfeer
is gezellig, ondanks de lange rij-
en voor het toilet (er is er maar
eéh voor jongens en één voor
meisjes, die bovendien nog gam-
mel zijn ook). „Het laatste drank-
jewordt om kwart voor twee ge-
schonken. We moeten wel, want
als wij last krijgen met de politie
hebben we het dubbel gedaan.

We kunnen ons geen misstap
veroorloven," zegt Brandt.

Als dewoorden valse concurren-
tie vallen begint hij smakelijk te
lachen: „Wat een onzin. De men-
sen die hier komen worden el-
ders geweigerd. Dus daar verdie-
nen ze toch al niets aan. Nu het
bij ons goed loopt, beginnen die
andere kasteleins te zeuren over
valse concurrentie. Het lijkt wel
de omgekeerde wereld."

sigrid de vries

" Jongeren in hun eigen wereldje: het New Wavecafé aan deAkerstraat in Heerlen.
Foto: FRANS RADE

Na uitvoering bodemonderzoek in Zeswegen:

Geen opheldering over
gezondheidsklachten

Vervolg van pagina 1
HEERLEN - Na zeven maan-
den van onderzoek door het
Projectßureau voor Indu-
strieel afval (PBI) uit Sittard is
er nog steeds geen duidelijk-
heid over de oorzaak van ge-
zondheidsklachten in Zeswe-
gen. Gebleken is namelijk dat
het merendeel van de bodem
in de op mijnafval gebouwde
wijk gezond is. Aangetroffen
PAK-gehalten zitten op enkele
plekken weliswaar boven de
gangbare normen, maar vol-
gens het Rijksinsituut voor
Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne (RIVM) zijn die concen-
traties nauwelijks of helemaal
niet schadelijk voor mens en
milieu

Ook het voorkomen van zwavelver-
bindingen in Zeswegen heeft de ge-
meente Heerlen nader laten bekij-
ken. Bovendien is onderzoek ver-
richt naar stralingsintentie en kwa-
liteit van drinkwater en lucht in de
wijk. Al deze onderzoeken hebben
geen verhoogde concentraties scha-
delijke stoffen of andere voor mens
en milieu gevaarlijke zaken aan het
oppervlak gebracht. Prangt op-
nieuw de vraag, waar in maart van
het vorig jaar alles om begonnen is:
waarom hebben de mensen in Zes-
wegen meer klachten over hun ge-
zondheid dan mensen in andere,
vergelijkbare wijken?

De vraag werd zoals bekend actueel
naar aanleiding van een rapport
door de Wetenschapswinkel, ver-
bonden aan de Rijksuniversiteit
Limburg in Maastricht. De Weten-
schapswinkel wees duidelijk in de
richting van een slechtere gezond-
heidsbeleving bij een deel van de
bewoners, maar deed de Zeswege-
naren en de gemeente Heerlen daar-
voor evenmin een oorzaak aan de
hand.

Het wetenschappelijk rapport zettezodoende tot speculaties aan. Doormedici van de BaGD werd ondermeer gesuggereerd dat psychoso-
matische verschijnselen (het on-staan van lijfelijke ziekten onder in-vloed van de geest) een oorzaak vande klachten kon zijn. Het rapport

van de Rijksuniversiteit Limburg
kwam daardoor in een verdom-
hoekje te liggen. Maar evengoed
bleef de vraag naar een duidelijke
oorzaak voor klachten in Zeswegen,
als huidirritaties en luchtweginfec-
ties, open.

Nu het bodemonderzoek bijna is af-
gerond (zoals gemeld volgt er nog
een onderzoek om PAK-vervuilin-
gen nader te localiseren, terwyl die
PAK's volgens het RIVM niet scha-
delijk zijn) en er nog steeds geen
oorzaak voor de klachten op de
proppen is gekomen, blijft het gis-
sen naar wat er precies in Zeswegen
aan dehand is. De onderzoekers van
de Wetenschapswinkel staan in
ieder geval nog achter hun eerder
geconstateerde bevindingen over
de gezondheidsklachten.

Mogelijk dat komende woensdag,
wanneer de raad van Heerlen voor
de maandelijkse zitting bij elkaar
komt, meer opheldering verschaft
wordt. De problematiek van Zeswe-
gen staat dan na een relatief lange

periode weer op de agenda. Vanui
de wijk zal woensdag in ieder geva
worden aangedrongen op meer dvi
delijkheid, dan het onderzoeksre
sultaat momenteel verschaft.

Leden van bewonersvereniging Het
Fundament hebben al laten weten
dat het hoog tijd wordt meer des-
kundigen in te schakelen, teneinde
een oorzaakvoor de klachten te ach-
terhalen. Anderzijds wildeHet Fun-
damentgistermiddag nog geen hard
standpunt innemen omtrent de on-
derzoeksgegevens. „De wijkbrief
van de gemeente over het onder-
zoek is te summier. Onrust voert op
dit moment dan ook nog de boven-
toon," heette dereactie.

Overigens bleek het gisteren onmo-
gelijk om de politiek verantwoorde-
lijk wethouder Huub Savelsbergh
aan zijn jas te trekken voor com-
mentaar. Wellicht reageert de wet-
houder morgen, tijdens de info-
avond voor de bewoners in het ge-
meenschapshuis van Zeswegen, die
om acht uur begint.

Ruim 38 mille voor speeltuinwerk Kerkrade

Nieuwbouw
Prickbosch

geopend

!^bjyan onze correspondent
%riRADE " »Een noodzakelijk

k^'Jk Vooral in een kinderonvrien-
'rJ p°mgeving," zei vice-voorzit-
\in ats van Provinciale Ver-
*Og v°or Speeltuinwerk en
toen creaüe (voorheen NUSO),

de opening van het nieuwe
'n de Kerkraadse speeltuin

i?scn te Bleijerheide-Nul-
*i<J e "" bedoelde niet dat Bleijer-
*ten Zo onvriendelijk is voor kin-

rooi 1' maar dat in het algemeen
"ue kinderen vaak alleen nog maar aangewezen zijn op de gesub

sidieerde speeltuinen met toezicht.

Het speeltuinwerk zit in onze pro-
vincie duidelijk in de lift. „Het aan-
tal bezoekers neemt evenals het
aantal speeltuinen toe," liet de con-
sulent voor het regionale speeltuin-
werk, Lex van Marcke, weten. De
oorzaak hiervan is volgens hem dat
de toegangsprijzen van de commer-
ciële pretparken voor een doorsnee
gezin niet al te vaak in éénvakantie-
seizoen zijn op te brengen. Het be-
stuur van de Prickbosch heeft de
behoefte aan een goedkope speel-
voorziening, voor zowel een buiten-
als binnenaccommodatie vroegtij-
dig onderkend. Het vroeg in 1982 bij
de gemeenteKerkrade een subsidie
aan voor de bouw van een onderko-
men, zodat bij slecht weer niet alle
kinderen direct huiswaarts behoef-
den te keren.

Bijdragen van het ministerie vanWVC, VROM, Jantje Beton, de ge-
meente Kerkrade en de provincie
leverden een bedrag op van ruim
170.000 gulden waarmee het ge-
bouw aan de Pricksteenweg in kor-
te tijd gerealiseerd werd. Wethou-
der Cap Schröder liet tijdens de
opening weten dat GS onlangs een

begrotingswijziging bij de gemeen-
te Kerkrade goedkeurden. Hierdoor
komt er 38.000 gulden extra vrij
voor de veiligheidvoorzieningen in
alle dertien speeltuin die de ge-
meente telt.

" Wethouder Schröder bij de
opening van het nieuwe ge-
bouw. Deputé Kockelkorn (met
zonnebril) hoort aandachtig
toe.

Foto: FRANS RADE

Brochure
Deputé G.Kockelkorn tenslotte
mocht de eerste brochure over de
speeltuinen in zowel Nederlands-
als Belgisch-Limburg in ontvangst
nemen. Uitgegeven door de NUSO
en de Dienst voor de Jeugd uit Bel-
gisch Limburg en betaald door de
beide provincies. In de vijfduizend
exemplaren staan gegevens over
zestig speelvoorzieningen aan de
oostelijke als westelijke Maaskant.
De bochure is verkrijgbaar bij de
NUSO-consulent Lex van Marcke,
telefoon 04703-2279, of bij de VW-
kantoren.

Meisje uit Nuth
licht gewond

'^%j^an onze verslaggever
'fr4ay - Een meisje uit Nuth is za-
rofrifav°nd als passagier op een
*t yj'ets licht gewond geraakt, na-

ln een Docnt met haar been
*r*eiLde kettinë en het tandwiel
*f, e raakte en met de bestuur-
den nn jongeman uit Brunssum,
Vu grondsmakte. Het ongeluk
'i\Jb :rde niet ver van de IJzeren-«lil'n Nuth. Na een korte behan-
%J?'n het ziekenhuis kon het on-K'ge paar weer naar huis.

Erevlag van
Europese Raad
voor Brunssum

Van onze
verslaggever

BRUNSSUM - De
commissie voor mi-
lieu, regionale plan-
ning en plaatselijke

overheden van de
Raad van Europa
heeft de erevlag dit
jaar toegekend aan
de gemeente Bruns-
sum. De onderschei-,
ding ging naar de

oud-mijnstad voor
geleverde inspan-
ningen, waardoor
meer eenheid en be-
grip tussen Europe-
se volkeren werd ge-
kweekt (denk aan de
Internationale Folk-
loristische Parade).
De erevlag zal op een
nader te bepalen da-
tum door een afge-
vaardigde van de
Raad van Europa
aan de gemeente-
raad van Brunssum
worden aangeboden.

oostelijke mijnstreek

Wij kunnen ons geen misstap veroorloven'

New Wavecafé Heerlen
kort leven beschoren

avon? N ~ Een zw°ele vrijdag-
gen 0p straat lopen een jon-
jaek een meis Je 'n zwartsuède

ks met franjes en zilverkleuri-
-11 °ppen- Een zwarte broek enrerfu Puntschoenen complete-
Wri in outflt °P de zeer opval-
düiHr apsels na natuurlijk,waarVl'^lijk uren aan besteed is.
cent het Heerlense uitgaans-
twl m aangekomen, slaan de, cc meens rechtsaf, weg van
ui

l centrum. De verkeerde kant
het' mU e zeëgen-»We gaan naar
JonD

W wavecafé", reageert de
'gen echter desgevraagd.

et New Wavecafé ligt aan de
rjj erstraat. Het is alleen op vrij-
Jon open en bedoel° voor
rechfren die nergens anders te-
stan *unnen voor een avondje
tünt n' "Hier draaien ze ten-
den muz'ek die wij mooi vin-

-0n« fl er zrJn mensen bij wie we
ge * lekker voelen," zegt de jon-
ty ""'"-het-zwart. Het café is zeer
leVpSchrjnlijk nog maar een kort
ZuiJi 1 beschoren. Wethouderu'ageest van Heerlen met on-
feuiimeer cultuur in zijn porte-
zuin■ft in verDand met be-
rgingen namelijk besloten
WavPand af te stoten. De 'New
ververs moeten zelf voor een
doo ngenderuimte zorgen. Alle
alter de gemeente aangedragen
Voi„ ieve vestigingen liggen
ceru nS de sticnting te ver uit het

Toen de stichting New Wavecafé
het pand aan de Akerstraat be-
trok, bleek al snel dat het ge-
bouw niet geschikt was, in ver-
band met geluidoverlast en
slechte sanitaire voorzieningen.

Daarom werd meteen een plan
voor een rigoreuze verbouwing
ingediend bij de gemeente. Pro-
bleem was dat daarvoor het be-
stemmingsplan gewijzigd moest
worden. Een voorstel daartoe
van burgemeester en wethou-
ders werd door de raad verwor-
pen.

Belangrijke reden voor de afwij
zing was de drukvan de stichting
Rust en Orde, die, volgens hen
namens alle bewoners van de
Akerstraat, klaagde over over-
last. „Dat is nou het gekkevan de
hele situatie," zegt Ron Brandt,
een van de medewerkersvan het
café. „Wij willen zelf de overlast
zoveel mogelijk beperken, heb-
ben daarom de plannen voor ver-
bouwing ingediend, die worden
vervolgens door de gemeente-
raad verworpen, waardoor de
overlast blijft bestaan en men-
sen, logisch, gaan klagen." In-
middels heeft huurbaas Zymose
het huurcontract eenzijdig ver-
broken. Waarop de stichting
New Wavecafé een juridische

procedure in werking heeft ge
zet.

Verhuizingen
verenigingen
in Voerendaal

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - In verband met
de start van de openbare basis-
school Voerendaal in het gebouw
van de Dammerichschool, moet een
drietal verenigingen verhuizen.
Deze clubs, waaronder de scouting
Voerendaal, de filmgroep '70 en de
stichtingMensen zonder Werk, heb-
ben een tijdlang gebruik kunnen
maken van leegstaande lokalen in
het Dammerichgebouw. Ze zullen
respectievelijk verhuizen naar het
pand Hogeweg 2, de Muziekschool
en het Advies- en Studiecentrum.
Twee andere verenigingen, het IVN
en het koor 'The Young Voices',
kunnen voorlopig nog van enkele
lokalen in de school gebruik blijven

maken. De verhuizing van de drie
bovenstaande verenigingen con-
fronteert de gemeente met een on-
kostenpost van 75 mille. Het college
heeft de raad gevraagd hiervoor een
krediet te geven.

Kunderhoes
Het college van Voerendaal heeft bij
de raad bovendien aangedrongen
om een duidelijk standpunt inzake
de verbouwing van het Kunderhoesin te nemen. Zoals bekend zitten tal
van verenigingen in dit trefcentrum
verlegen om vergaderruimte. In ok-
tober van het vorig jaar reserveerde
de raad 100.000 gulden om extra
ruimte in het trefcentrum te realise-
ren, maar sindsdien is de verbou-
wing van het Kunderhoes amper
aan de orde geweest. Het college wil
nu dat de raad een standpunt in-
neemt, aangezien er al plannen ont-
worpen zijn en de behoefte aan
meer ruimte in het Kunderhoes
steeds groter wordt.

Insluiper
aangehouden

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De politie van
Brunssum heeft gistermiddag een
28-jarige man aangehouden op ver-!
denking van insluiping en diefstal
van geld. De politie had de man al
langer in de peiling, omdat hij afge-[
lopen week openstaande huizen!
binnenstapte met de bedoeling geld
of waardevolle spullen te stelen.

Afgelopen week waarschuwde de-
politie de inwoners van Brunssum
dan ook voor de insluip-tactieken
van de aan drugs verslaafde jonge-
man. Dat leidde gistermiddag tofc
een tip van bewoners, die de jonge-
man gezien hadden. Door het na-
trekken van de tip kwam de politie
op het spoorvan de insluiper, die by-
aanhouding 140 gulden in zrjn zak
had. Onderzoek bracht aan het licht
dat deman het geld had gestolen uit
beurzen van enkele tennissende Af-
cent-militairen, nadat hij zich toe-
gang had verschaft tot hun kantine.

Zevental slaat
Kerkradenaar
ziekenhuis in

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf is intensief op zoek naar
zeven jongens van rond de twintig
jaar, die in de nachtvan zaterdag op
zondag zonder de geringste aanlei-
dingeen 27-jarigeKerkradenaar het
ziekenhuis insloegen. De Kerkrade-
naar werd gezienzijn toestand op de
intensive care-afdeling van het zie-
kenhuis in zijn woonplaats opgeno-
men. Artsen consteerden daar on-
der meer een gebroken rib, talloze
kneuzingen aan hoofd en rug, als-
mede een lichte hersenschudding.

Volgens de politie, die deze affaire
hoog opneemt, moeten passanten
en automobilisten in de bewuste
nacht omstreeks 02.00 uur iets van
de mishandeling gezien hebben.
Getuigen worden verzocht contact
op te nemen: 045-328333.

Ongeluk
jongelui

LANDGRAAF - Uit de bocht vlie-
gen, in een tuin terechtkomen, daar-
na doorrijden en vervolgens dertig
meter verder nog een hekwerk ram-
men. Zo besloten een stel jongelui
uit Landgraaf afgelopen zaterdag-
avond hun dronkemansritje. De be
stuurder werd in de Marijkestraat
aangehouden, maar ontkende dat
hij gereden had. Op het bureau wei-
gerde de 25-jarige Landgraver ver-
volgens de ademanalysetest. Toch
werd hij diezelfde nacht, weliswaar
met een proces verbaal rijker, op
vrije voeten gesteld.

Merkelbeekse
gewond bij

auto-ongeval
Van onze verslaggever

MERKELBEEK - Bij een verkeers-
ongeval op de tertiaire weg T 41
tussen Doenrade en Schinveld ter
hoogte van de afslag Jabeek, is een
inwoonster van Merkelbeek vry-
dag-namiddag ernstig gewond ge-
raakt. Het ongeluk werd veroor-
zaakt doordat een automobilist zon-
der voorrang te verlenen de krui-
sing richting Bingelrade overstak,
waarna in totaal drie personenau-
to's met elkaar in botsing kwamen.

Behalve de Merkelbeekse, die met
een bekkenscheurtje naar het zie-
kenhuis in Brunssum moest wor-
den overgebracht, raakte niemand
van de inzittenden gewond. Vol-
gens een woordvoerder van de
Schinnense politie was er wel spra-
ke van een grote materiële schade
aan alle drie de voertuigen.

Vraagtekens
bij ongeval
Voerendaal

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Een 28-jarige
man uit Voerendaal is in de nacht
van zaterdag op zondag zwaar ge-
wond geraakt, na een inhaalma-
noeuvre op de Bergseweg in die ge-
meente. De man raakte na het inha-
len van een voorganger met zijn wa-
gen van de weg af, vloog over de
kop en kwam in een weiland tot stil-
stand. Door de klap verloor de
chauffeur zrjn bewustzijn. Nadat
een passant eerste hulp verleend
had, werd hij zwaar gewond naar
het ziekenhuis overgebracht. Over
zijn toestand werd gisteren niets be-
kend gemaakt. Over de juiste toe-
dracht van het ongeluk tast de poli-
tie nog in het duister.

Het bodemonderzoek in Zeswegen heeft aangetoond dat
de PAK-concentraties boven de B- en C-waarde vooral
voorkomen onder de deklaag ter hoogte van een deel van
het voormalige overslagterrein van de steenkolenmijn
Oranje Nassau-1. Volgens de onderzoekers hangen de ver-
hoogde gehaltes ook samen met voorkomen van pek op
plaatsen langszij de Delfstofweg, de hoek Mijnzetellaan-
IDelfstofweg en de hoek ZeswegenlaanlMijnzetellaan. De
PAK's zijn echter nauwelijks schadelijk voor de gezond-
heid, of jezou de giftigste onder de koolwaterstoffen al kilo-
gewijs moeten nuttigen, zo stelde het RIVM eerder. Toch zit-
ten veel mensen in de op mijnafval gebouwde wijk, waar
nog steeds gebouwd wordt (zie foto) met gezondheidsklach-
ten, waarvoor tot op heden geen oorzaak kan worden aan-
gewezen.

Archieffoto: CHRISTA HALBESMA

(ADVERTENTIE)

'*¥^L,evenslijn
ma t-'m vr van 14.00lot 22.00uur
eengesprekvan harttothart.

(ADVERTENTIE)

"Mlm vr van 14.00lor 22.00uur
-cc" gesprekvan hart tot hart.
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i openbare i■verkoping!
Gerenommeerde fabrikanten, die te maken hebben met een stagnerende binnenlandse afzet en

geannuleerde export-orders blijven met gigantische voorraden zitten en komen daardoorin
liquiditeits-problemen. Zij gaan in samenwerking met het in Limburg zeer bekende kledingconcern

KONFEKTIESUPER/ELMO/FAVETEX hun overtollige voorradenrechtstreeks aan het publiek
I verkopen.Het gaat om een enorme sortering hoogwaardige dames- en herenkleding (voorjaarl9B9), I

die voor absolute stuntprijzen OPENBAAR VERKOCHT worden in
HET STREEPERKRUIS te SCHAESBERG

I p ENKELE VOORBEELDEN VAN DEZE SPECIALE KLEDING-VERKOOP _.
KOStUlimS van 1 50j" tot 298,-

Kolberts van 39,- tot 169,-- van 29,- tot

JaCkS van 39,- tot 98,-

Regenjassen van 79,- tot 169,-

-■■ Dames-pakjes 29,- tot

Jogging-pakken 29,- en om duurder

OOK EEN ENORME KOLLEKTIE JAPONNEN, TRUIEN,
SWEATSHIRTS, REGENMANTELS ETC.

VER ONDER DE NORMALE WINKELPRIJZENÜ!

Deze unieke verkoop vindt plaats in: HET STREEPERKRUIS
STREEPERSTRAAT 66
SCHAESBERG (GEM. LANDGRAAF)

OP DINSDAG 23 MEI EN WOENSDAG 24 MEI
Beide dagen van 10.00 uur -18.00 uur| ruime parkeergelegenheid B

—— . 1

GUNSTIGE LENINGEN
Jf HUISBEZITTERS; | PERSOONLIJKE LENINGEN DOORLOPEND %# EXTRA LAGE LASTEN l.ll.l.U.l^.l^TUWMf.l KREDIET

IC, eB cH «J6nïrUln. H Persoonlijk* leningen zonder onderpand
70nHpr taYatlP.knQtPn I verstrekbaar en meestal kwijtschelding Krediet- p.mnd Rente Theor.-.UIIUCI U3ACUIC rVUiieil H bi| overladen beoteg md. ren» permnd looot■ KREDIET LOOPTUOIN I NETTOINBEDRAG MAANDEN I HANDEN 72X 54X 42x 5000- 100- 0,89% 67

g' «IT iB0hxYP|l 3.000, - 75,- 91,- 11-00°.- 220>- °-89% 67
10.000,- 72,- 103,- 113,-1 6.000,- 124, 143, 175, 20.000, 400, 0,89% 67
15.000, 107, 155, 170,1112.000, 225, 280, 343, JO.OOO, 600, 0,89£ 67
25.000, 179, 258, 283, II 18.000, 338, 419, 514, 40.000,- ö00'" O,Ö7A be
40.000, 285, 414, 453, II 24.000, 450, 559, 685, ■■■■■■■■■■■■■■■■■Ma
75.000, 535, 775, 850, II 36.000, 674, . 839, 1028, I FINANCIERINGSKANTOOR

m\ Andere bedragen/looptijden óók mogelijk. A\ 50.000, 936, 1165, 1427,-1 ["[WT] _^_Vfll__kPJI |r^IATfli Afhankelijk van de waarde van uw woning _^_^_k „„ r„ , , _ ÜVJ Ifl H_N _3 klfl^ kunnen de tarieven variëren. M fl \Kh IflMm Wl\
VVH^PV|^HBSH Ischarnerweg 108 Maastricht

ryfl^sll _*,_■' ri | ] | [*I * M tel. 043-636200B^^^^^flK^QKflflMeVflflV^flfJ I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroekf^^yiU^^y|j^^uj^^^d Tel. 045-225000van 11.00 - 20.00 uur

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
| Tel- 045-721658

klein grondverzet

BOWLING & PARTYCENTRUM
HOEVE DE AAR

Ook in de misschien
warme zomermaanden
is het goed toeven in

Hoeve De Aar
Openingstijden

juni, juli, augustus
Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 14.00-24.00 uur
Donderdag 16.00-24.00 uur
Vrijdag 16.00-01.00 uur
Zaterdag 14.00-01.00 uur
Zondag 14.00-23.00 uur

ü tenf hartelijk welkoÉ

DEAKTIEVE SPORT VOORlEDEREEN^
Wellerlaan 45,6419 CN Heerlen,

% telefoon: 045-714432 j r

W'■ Tw^l _PTP
Rf TIJDELIJK l^P %J4| M|
|k6/2%Mn^A* K JiBSSj

WÉ3I w JM

IRlié.r m Ra yf-1

Tot eind mei kunt u bij de CVB Het spaarbankboekje vormt ooke«yj ]
nog profiteren van een eenmalige prima cadeau. Voor uw kinderen of
hoge rentevergoeding van maar liefst kleinkinderen bijvoorbeeld.
b'/j°/oop on/e Depositorekening met Maar denker wel aan, dat u alleen
een vaste looptijd van één jaar. tot eind mei kunt profiteren van dit
De minimale inleg bedraagt sier hts aanbod.
f 100,-*. Na één jaarkunt u het inge- Kom dus snel langs bij het CVB filiaal
legde bedrag, plus de rente uiteraard, ■ bij vin debuurt. Voor iedere bezoeker
vrij opnemen. Bij openingvan een ligt bovendien een fleurige .^a^.Depositorekening ontvangt u het verrassing klaar. (s*-*tm
vertrouwde spaarbankboekje, waarin CV»
het tegoed wordt bijgeschreven. 'De maximale inleg raNKJ'h bedraagt I 500.000,- p.p.

De Centrale Volksbank;daarvoelt u zich thufr
Meer dan 600 vestigingen in heel Nederland.

De adressen vindt u in de Gouden Gids of het PTT-telefoonbo^U kunt ook bellen: (04490) 45832. I

NU OOK IN KERKRADE
roTOPMMtEXPRES

Kleurenfoto's in 27 r ~~ # -_r_*%föSSl luit zorgt ervoor dalklcurenkorrekue 5 I
minuten* klaar! Zo snel I f""'£ . Df||m C'^'f1' . J m jMgB'rTI l^entueel per foto kunnen worden I
heeft u nog nooit uw kleur- I I fo"** I ' "''~*!£ïam*ammwk \ I Semaakt. Uat ls nOB eens maatwerk- I
enfoto's kunnen bekijken. I ~~*~-rzZ^amawil£SSÊÈ^A I ('aran,ie- Kamera bewogen.' VingC 1
Foto Print Express' unieke I m/ogm flflflMpPT' 1 voorde lensgehad? Geen probleem- I
systeem /ort ervoor dat uuw I WÊÊ BtSßïfil 1 I Bij Foto Print Express betaalt ualeen I
kleurenfoto's al binnen een I t Ide geslaagde foto's. Dus geen extra I
half uur kunt afhalen. 1 I kosten voor onderbelichte of wj- I
Zonder dat u daarbij konses- I H fl 1 I 7jge foto's.
sies hoeft te doen aan de I flf fl II Dat is eigenlijk fotograferen me'

BH E flfl ü flfl Hl fIH Hfl^fll sflL _è_MßiMBßBs> 2 1kwaliteit, want die staat IHg \ Kflß >fl 1 I Perfekt - resulaat - garantie-
voorop. Kom dus altijd met I Vvj d I Advies. Foto- of filmvragen'-'
uw kostbare foto-herinner- 11 ■Q^F 1 k^f I De Foto Print Fxpress vakmensen
ingen naar de Foto Print I Wmf Ë fl fl ,1 II adviseren u graag bij de keu/e van |
Express vakmensen. flflflr -H I luw ''lms' °ok kunt v bi> hen V°of
Zij werken niel alleen snel, I Jfl B^:"| I I loU)"liPs lerecnl. zoual uw vol' \maar lettenspeciaal, foto-voor- I» WÊÊÊÊÊÊËËÈm J» «hHHBNH : LkhhJl gende foto's nog mooierworden-
foto op de kwaliteit. Een betere I « ■'garantie is er niel' I | f -, Wsmak I Hiernaast onze nieuwste 1q

D€ UNIEKE -^fesi^ï I vestiging gemakkelijk bij uom d£ i
FOTOPRINTEXPRESS h k Lh k"^ k

\VvnJßriElctl 1 ' onze mascotte. Piet Print, die >Pu OYvH/Kl/tLUIZ ___~ instaatvoorsnelheidenkwaliteil! \vv_l
Snelheid.On/e ultramoderneontwikkelmachines hebben maar 27 minu- _^É»Jr_Jf //TItTL 'ten nodig om uw kleurenfilm te onwikkelen en af te drukken. _FTWWWI «JflV~—■■ Tot uw dienst! £ [VS
Kwaliteit. Er worden alleen hoogwaardige materialen gebruikt. Tevens Fiji* iTMii Jli.j,^i. ]l f\ \*"v^-\
wordt elk negatief apart bekeken, alvorenshet afgedrukt wordt. 'I 1"Jitllt I'llHt M.<':':llJl V\ \mJ~~ j

foto print express J^^cKerkrade, Niersprinkstraat 9. Telefoon 045-452565. \W I
Vestigingen In: Amsterdam Zuid-Oost-Beverwijk-Den Bosch Centrum-Oen Bosch Rompertpassage-Breda Centrum-Breda Hoge Vucht-Delft-Ooetinchem-Drachten \ ’ ,'/
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

rieerd magazine gepresenteerd door
Catherine Keyl, Amanda Spoel en Ti-
neke de Groot.

17.25 Chinese chef. culinaire serie.
Afl. 31: Duizend jaren eieren.

17.55 " «Ontdek je plekje. Vandaag:
Ameland.

18.05 Foofur. Tekenfilmserie.
18.18 The real ghostbusters. Teken-

filmserie.
18.45 Wordt vervolgd. Stripmagazi-

ne. Presentatie: Han Peekei.
19.10 AVRO Sportpanorama. Recht-

streeks vanuit Almere.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 North and South. Amerikaanse

serie naar deroman van John Jakes.
Afl. 5. (herh.). Justin sluit Madeline op
en laat haar verdovende middelen
voorschrijven. Als Orry haar tijdens
het huwelijk van Ashton en James
Huntoon weer ontmoet, kan hij nau-
welijks contact met haar krijgen.

22.08 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek gepresenteerd door Ria Bre-
mer, Karel van de Graaf, Pieter Vare-
kamp en Cees van der Wel.

22.50 Jonge mensen op het con-
certpodium Special. Delen uit ope-
ra's uitgevoerd door het Radio Sym-
fonie Orkest 0.1.v. Horia Andreescu.
Solisten: Nuccia Focile, sopraan;
Vesselina Katzarowa, mezzo-so-
praan; Luca Canonici, tenor en Mark
Glanville, bas. Presentatie: Cees van
Drongelen.

23.35 European Business Weekly.
Wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen. Presen-
tatie: Marcella Mesker.

00.06-00.11 Journaal.

Duitstand 1
■a.4S

■

1. w 7RD-Ratgeber. Tips. Vandaag:
/istl ântigeld. 2. Huurauto. 3. Toe--o.oo*r nieuws-
0.o3 .r^9esschau.
Serie TT)Rivalen der Rennbann-
Ltofirrn A"' Das Zukunftsrennen.

.% ot
Hol|ywood Boulevard. Wem

2'lSüume tenten, (herh.).
P.Ss e|tspiegel.
1Oo T.ersoverzicnt-<,40 .Ia 9esschau.
5oo "[eletekstoveraicnt-. ra9esschau.

15.05 Sinha Moca - die Tochter des
Sklavenhalters. Braziliaanse serie
Af1.136.

15.30 Allerhand Leute. Documentai-
reserie. Afl.: Simone, Petticoat Berlin.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Die Sendung mit der Maus.
16.45 Piano, Piano. Australische

jeugdserie. Afl. 2: Die grosse Gabe.
17.15 Tagesschau.
17.25 Auf Achse. Serie. Afl.: Tödliche

Dosis.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Forstinspektor Buchholz. Se-

rie. Afl.: Abschuss.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.

20.15 (TT)Reporter. 9-delige serie
met Renan Demirkan, Walter Kreye,
Jürgen Holtz e.a. Afl. 6: Das Attentat.

21.00 Boulevards dieser Welt. Mos-
kau - Arbat.

21.15 Die andere Halfte. Serie repor-
tages over de positie van de vrouw.
Afl. 1: Götter wir kommen.

22.00 Chicita. Magazine met Marga-
rethe Schreinemakers en Matthias
Beltz.

22.30 Tagesthemen.

23.00 Glasnost im sowjetischen
Kino. Abschied von Matjora, Russi-
sche speelfilm uit 1983 van Elem Kli-
mov, met Steranija Stanjuta, Lev Du-
rov, Alexej Petrenko e.a.

00.50 Tagesschau.
00.55-01.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

I . ——————————*—...-.^s...—————— .erbert Herrmann, WilfriedHerbst, Heide Keiler en Edgar Bessen in 'Lukas + Sohn'.Uuitsland2- 17.45 uur)

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN

VOovOor KaenCAl-abonnees:analen zie schema exploitant

»» programma
cc r stereo geluidsweergave
Tf ~ weetalig bij stereo-app.- 'eletekst ondertiteling

TELEVISIE
S ând 1: 5, 26, 29. 46, 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37

1 Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56.
België TV 1: 10 en 44
BelgièVTV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België Tëlé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1

'4'°oZr
v°6di n°°'televisie. Verkeersop-
Pad- o9: Met Tut en Tat op het goede
&n Ta , " De fiets- (herh.). Met Tut

i^rj -."P net goede pad; Het zwem-
'°o st ''scoman- (hehr.).

Eer, g J^k-er-wat-van-op-show.?2 jaa ndicaPte is ook een mens;
,'WJna de tornado in Oostmalle.Sri„branri„ °ndheid. Bruinen zonder5-ïs _Jn-(herh-)-
-'"Oo ci?de '89- Blikvanger, (herh.).
„[ie a„"PPer. Amerikaanse jeuqdse-foti _6: Agent Bud.
>.30 J*e Box.

">'
e Afl

o,t'" Amerikaanse jeugdse-
s 5 ui-53: De voorvader.(herh.).8 0rj »-leuws-

Herh Tak- Animatieserie. Afl. 177.
yS p

% ostbus X. Jeugdserie over
$atie sterieuze weldoenersorgani-
«"3s _*"" 11: de Scanfax-deal.
j<W;Vonturenbaai. Canadese
NV ?[ le- Afl. 14: Een briljante re-
>her o Donr|elly Rhodes, Christ--800 w abb' °cean Hellman e.a.
lr'tse dCnten voor onze planeet.
i 'rist ntairesene over de ,oe"

vino Van onz 'eefmilieu en de over-
S:Van onze planeet. Afl. 6: Men-
T bc'angrijk.

Nr>uulededelin 9en. programma-
ls £? en Paardenkoersen.c*tra politieke tribune.

19.30 Nieuws.
20.00 De Drie Wijzen. Quiz waarin

twee kandidatenduo's moeten raden
wie van de drie panelleden een juist
antwoord geeft. Panelleden: Frank
Dingenen, Jaak Vermeiren en Eric
Melaerts. Presentatie: Daniël van
Avermaet.

20.40 Na de oorlog. Britse serie van
John Glenister en J. Madden, met
Adrian Lukis, Anton Rodgers, Clare
Higgens e.a. Afl. 2: Vaders en zonen.
Samuel Jordan moet twee jaarna de
oorlog de oorlogsactiviteiten van een
Duitse bankier onderzoeken. Hij ont-
moet Manfred Hirsch.

21.30 Kijk uit! Verkeerestips. Van-
daag: Hard rijden op grote wegen.

21.35 Ommekaar. Ontslagen en dan,
twee initiatieven die mensen na ont-
slag opvangen en naar een nieuwe
baan loodsen: een overheidsinitiatief
en een privé-initiatief. Presentatie:
Mie Billet en Bea Matterne.

22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Horizon. Wetenschappelijk ma-

gazine. Presentatie: Bert Geenen en
Liliane De Wever.

23.15-23.20 Coda. Ik heb je lief..., van
Hans Andreus.

België/TV 2
-19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn

Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.
745: Craig's speurtocht naar zijn
moeder zorgt voor de nodige span-
ningen bij Beryl en Caroline.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Extra time.
20.30 Tijd is geld. Economisch maga-

zine. Onderwerpen: Interimarbeid als
inzet van een strijd tussen privé-bu-
reaus en de overheid, tussen werkge-
vers en vakbonden; Modieuze linge-
rie; De Kanaaltunnel, de grootste pri-
vé-investering uit de geschiedenis;
Waarom presteerde het Delhaize-
aandeel op de beurs zo goed?.

21.05-21.50 Mijn moederspraak. Afl.
9: de bloemen den de sterren. Pre-
sentatie: Johanvan Cauwenberge.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje, boompje, beestje. Les

23.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30 Engels basisonderwijs. Groep

7. Les 10.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.40 Sesamstraat.
18.00 Gekleurd verleden. Afl. 10:

Doublé.
18.30 Taal van alledag. Les 17.
18.45 Help. Programmaserie over

hulpverlening. Les 7.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 Het waanland. Kinderprogram-

ma over theater en boeken.
19.36 Yvonne van Gennip op werk-

bezoek. Film van het Nederlandse
Rode Kruis.

19.41 Uitzending van de R.P.F.
20.00 Journaal.
20.29 Een relatie met AIDS. Docu-

mentaire.
21.20 Studio Sport.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Een bericht van de Wilde Gan-

zen.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Open Universiteit. Mens com-

puter coöperatie.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden. " Elisabeth Taylor in 'North & South'. (Nederland 2 - 20.29
uur)

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

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 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)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, kinderpro-
gramma met de Smurfen en Popeye.
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerd
informatief programma. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.24 Top 5. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 Contacts, verkeers-
tips. 20.05 Ecran témoin: l'lrlandais,
Engelse speelfilm uit 1987 van Mike
Hodges, met Mickey Rourke, Alan Ba-

tes, Bob Hoskins e.a. Wanneer school-
kinderen het slachtoffer worden van
een bom die hij voor deEngelse solda-
ten bestemd had, verlaat Fallon de IRA
en duikt onder in Londen. Een crimineel
belooft hem aan een paspoort te hel-
pen als hij een gangster vermoordt.
Aansl.: Discussie over 20 jaar burger-
oorlog in Ulster. 23.10 Laatste nieuws
en weerbericht. 23.45-23.55 Tribune
économique et sociale: Impulsions.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Sylvie des trois or-
mes. 16.30 La Cuisine Des Mousque-
taires. 16.45 Récréation. 17.30 Des
Chiffres Et Des Lettres. 17.55 Brèves et
Météo Européene. 18.00 Le Truquer.
19.30 Papier glacé. 20.00 JournalTélé-
visé. 20.30 Entretien Avec Chantal
Akerman. 20.45 Jeanne Dielman.
00.00 Nord-sud. 00.30-01.00 Entrepre-
neur INC.

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
ilf.rh.3u'os Nie"ws voor doven en

f er Nei9hbours. Australische serie,
larril maakt indruk op Max met haar£rde werken.

" Damiaan. De held van ieder-
9erfri Pr°9rarT"ria nav- de 100-ste
is S Van deze Vlaamse missiona-! 'e de lepralijders op Hawaii hielp.
tenfiim Was eens-het 'even. Te-
neriQ

,serie over de werking van hetenL!llk llchaam. Afl.: De beende--7s e" het skelet.
L A'9emene Loterij Nederland.
»anenamaking van de derde trekking
'j. 00 bankrekeninghouders.
"%> Journaal.
ichot

lndexamenjoumaal. Nabe-
«emrt 9 van de vandaag gemaak-te amens- Vandaag o.a. Schei-
j, = en Frans. Presentatie: Pieter

Mnderkookkafé. Recept: Aard-Ceanr>ekoekies met Flip Flap
:rander resentatie; Marjolein Ma-

Ric°h MuPPetshow. Gast: Buddy
'"*S Pt-,nmmetje Panda. Serie. Afl.:
i.oo dromen
1.19 ioUrnaal-
k «,.e lobbies. Engelse politiese-

Moskou aan de Hudson,
Paul Mnse speelfilm uit 1984 van
Maria r Ursky' met Robin Williams,
rick s e oncnita Alonso, Cleavant De-
bij r,ptaDVladmir 'vanoff is saxofonist

ri Russ'sche Staatscircus, dat
:ioWn A

ew Vork gaat. Zijn vriend, de
Ika n^na,oly' heeft besloten in Ame-
'"4s in asiel aan ,e vragen.
3ver h tnerapie. Informatieve serie
>ie e 'oepassing van psychothera-
pie oG

andaa9: De zaak van de man
!.30 nkt aan zijn hart te bezwijken.UU Ue lift na half elf. Pieter van

Hoof praat met de politicus Hans van
Mierlo.

23.10-23.15 Ave Maria. Het Marialied
Salve Regina, van Poulenc, gezon-
gen door de Sint Bavo-cantorij 0.1.v.
Jan Valkestijn.

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Consumenten-

programma. Vandaag tips voor toe-
risten. 1. Wisselen in het buitenland
vaak voordeliger. 2. Tips voor lenin-
gen in het buitenland. 3. Toeristisch
nieuws.

10.00 Tagesschau.
10.03 (TT)Rivalen der Rennbahn.

Serie. Afl.: Das Zukunftsrennen.
(herh.).

10.50 Hollywood Boulevard. Wem
die Sterne Leuchten. (herh.).

12.15 Tierportrat. RODer Moschu-
sochse, natuurdocumentaire over
de muskus-os.

12.30 Die Sport-Reportage. Tennis-
Wereld-Team-Cup vanuit Düsseldorf.
Verslaggevers: Rainer deike en Her-
mann Ohletz.

16.55 Heute. Aus den Landern.
17.10 Tele-lllustrierte. Programma

met actualiteiten, sport en amuse-
ment.

17.45 Lukas + Sohn. Misdaadserie
met Herbert Hermann, Christine
Schild, Thomas Thouet e.a. Afl.: Rote
Rosen am Tatort - Deel 1.

18.15 Lukas + Sohn. Misdaadserie.
Afl.: Rote Rosen am Tatort - Deel 2.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Das Vermachtnis des India-

ners. Amerikaanse speelfilm uit 1980
van keith Merrill, met Trevor Howard,
Nick Ramus, Serene Hedin e.a.

21.15 WISO. Economisch magazine.
21.45 Heute-journal. Aansl.: Politba-
rometer.

22.15 Rückkehr nach Irland. Docu-
mentaire naar het boek Irisches Ta-
gebuch van Heinrich Böll.

23.00 Die Stillen Stars. Documentai-
re serie over de Nobelprijswinnaars.
Vandaag: de scheikundige Dr. Walter
Gilbert. (Twee kanalen).

23.30 It's Country Time. Country-mu-
sic met de Bellamy Brothers. Presen-
tatie: Freddy Quinn.

00.15-00.20 heute.

België/Telé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaa
met simultaanvertaling in gebarentaa
en weerbericht. 20.00 Retour a Pékin
documentaire. 21.00-23.00 Start, me
o.a. atletiek, autosport, turnen en bok
sen.

Duitsland West
08.00 Tele-Gymnastik. (32)

08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 6. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg II Cursus Duits. Les
33.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport, vanaf
1955 live vanuit Bonn tijdens de Kul-

"turnacht NRW. (19.40-19.55 Raam-
programma's van de regionale stu-
dio's).

20.30 Villa Hammerschmidt. Pörtrat
eines Amtsitzes.

21.00 Harald & Eddi. Sketches met
Harald Juhnke en Eddi Arent.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Medizin-Magazin. Gezond-

heidstips met dr. mcd. Marianne
Koch. Vanavond: 1. Astma. 2. Long-
kanker. 3. Retinitis-Pigmentosa.

22.30 Kulturnacht NRW. Live vanuit
Bonn n.a.v. het 40-jarig bestaan van
de Bondsrepubliek Duitsland. M.m.v.
Musica antigua, Udo Lindenberg, het
circus Roncaslli e.v.a.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33 Hier
en nu. 8.30 Nieuwsoverzicht Hier
en Nu. 8.32 Maandagmorgen ma-
gazine. (9.30, 10.30 en 1130
Nieuwsoverzicht Hier en Nu). 12.06
Boer en tuinder. 12.30 Nieuwsover-
zicht Hier en Nu. 12.32Overkopen
gesproken 12.49 Moment. 12.55
Meded. t.b.v. Land- en Tuinbouw.
13.09 Hier en nu. 14.06 Veronica
Nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20 03 Club Ve-
ronica trend. 21.03 KRO's Jazz
Connection. 22.03 Op de eerste
rang. 22.50 In het teken van de re-
genboog. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVROs nachtdienst. 6.02-7.00
Auto in? Avro aan!

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua). 9 04
TROSGouden Uren. 11.04Óp Vol-
le Toeren. 12.04 André van Duin.
13.04Tros Aktua. 13.15 Tijd voor
Tetske. 14 04 Muziek uit duizen-
den. 15.04 Met muziek het hele
land door. 16.04 Open huis. 16.57
EO-Metterdaad hulpverlening
17.04 Ronduit Radiokrant. 18.04
Tijdsein. 18.25 Kom er 'es uit.
18 50 De wolkenwagen. 19.03Re-
sidentie Pauze Dienst 19 30 He-
melsbreed. 19.45 Begrijpt u wat u
leest? 20.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws 6.02 De
Baas van de week. 9.04 Pinkstervi-
taminen. 12.04 Hollands Glorie.14.04 Toppop Radio. 1604 Top-
pop twintig. 18.04 Dnespoor. 19 03

Het steenen tijdperk. 20 03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-24.00 Droomgeheimen.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

33.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits, les

33. (herh.).
18.00 Sesamstrase.
18.28 Alles klar. Wetenschappelijk

magazine. Vandaag: het geheim van
de beweging.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: Al-

' les hat zwei Seiten. (herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander-Menschen-Abenteuer.

Unter der weissen Wolke, natuurfilm-
serie. Vandaag: Neuseelandse Sü-
den (2).

20.15 Nachtjager. Reportage over de
echowereld van de vleermuizen.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Flexibel ms Abseits. Wieviel
Schutz braucht die Arbeit?

21.45 Marian Rosé White. Ameri-
kaanse tv-film van Garry Rusoff, met
Nancy Cartwright, Valerie Perrine,
Katherine Ross e.a. Regie: Robert
Day.

23.15-23.20 Laatste nieuws.

SAT 1
09.00 SAT.I bliek. 09.05 Mitten in
Europa - Deutsche Gschichte. 09.35
The Real Ghostbusters. Afl.: Gesiter
der Nacht. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05
General Hospital. Afl.: Warum lügt Sal-
ly?. 10.50 Teletip Koehen. 11.00 Pro-
gramma-overzicht. 11.05 Flucht vor
dem Feuer, Amerikaanse aktiefilm uit
1952 van Edward Ludwig met John
Payne, William DeMarest, Agnes
Moorehead e.a. aansluitend teken-
films. 13.00 Telebörse. 14.00 Ihr Ho-
roskop. Afl.: Programma-overzicht.
14.05 Pixi im Wolkenkuckucksheim.
Afl.: Was Vater tut, ist immer Recht.
14.30 ■ Lassie. Afl.: Heuschrecken.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Angst vor Heather.
15.50 Teletip Haushalt. 16.00 «Pat
und Patachon. Afl.: Wirbel am Nord-
seestrand/Ein taktvolles Mutterherz.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Bo-
nanza. Afl.: Die Deidesheimer Story.
17.35 SAT. 1 BLICK. 17.45 Program-
maoverzicht. 17.50 Matt Houston. Afl.:
Eine Tödliche Unterredung. 18.45 SAT
1 Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-Show.
19.30 Max Headroom. Afl.: Nicht-Exis-
tenzen. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30
Hunter. Nieuwe Amerikaanse misdaad-
serie. Afl.: So wie ein Bumerang. 21.25
SAT.I Bliek. 21.30 Klassenkeile. Duit-
sekomedie uit 1969 van Franz J.Gott-
lieb met Uschi Glas, Walter Giller, Anita
Kupsch, Willy Millowitsch, Werner Fink
e.a. 23.05 SAT 1 Bliek. 23.15 News &
Stories. Magazine. 23.55 So gesehen.
Herh. 00.00-00.05 Programma-over-
zicht.

SSVC
12.30 For Schools. Stop, Look, Lis-
ten. Afl.: Days Out, Local Customs.

12.40 For Schools. Landmarks. Afl.:
Live under the Pharaohs.

13.00 Childrens SSVC. The Moom-
ins.

13.10 Playbus.

13.30 Vintage. Afl.: Sipping Stars.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Knots Landing. Afl.: Four, No

Trumps.
15.35 Children's SSVC. Afl.: Allsorts.
15.55 Batty Adventures. Afl.: Batty's

Case of Missing Underwear.
16.10 The Real Ghostbusters. Jeani-

ne krijgt een ghosbuster en redt daar-
mee New Vork en haar collega's.

16.35 When will I be Famous. Nieu-
we serie. Afl.: Getting There.

17.00 The Country Boy. Nieuwe dra-
maserie. Op een warme zomerdag
gaan Ben en zijn hond in een nabijge-
legen beek zwemmen.

17.25 Home and away. Serie.
17.50 The Chart Show. Non-stop vi-

deo's van de top tien singles.
18.40 News and Weather.
18.55 Strike it Lucky. Quizprogram-

ma.
19.20 Coronation Street. Serie.
19.50 Dallas. Afl.: Wedding Bell Blues.
20.40 The Bill. Suspicious Minds.
21.05 And a Nightingale Sang. Nieu-

we serie. Deel1.
22.00 News and Weather.
22.30 And a Nightingale Sang. Ver-

volg van 21.05 uur.
23.15-23.40 World in Action. Docu-

mentaire.

Radio 4
7 00 Nws. 7 02 Aubade (8.00 Nws)
9 30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen. 11 50 Over muziek 12.00 Ra-
dio Vierklank (13.00 Nws.) 13.50
OverKunst en Cultuur. 14.00KRO-
Klassiek op maandagmiddag: Lie-
deren en opera van Korngold
15.50 Over poëzie 16.00 In ant-
woord op uw schrijven - klassiek.
16.45 Zin in muziek 17.00 Werken
van R. Strauss. 18.00 Nws. 18.02
Blazers magazine. 18.30 De Klas-
sieken (20.00 Nws.) 20.02 Moe-
sorgsky 150 jaar geleden geboren
(3): 22.00 Jazz-op-vier 23 00-
-24.00 Liszt-Journaal.

Radio 4
6 30-6 49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9 00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9 30 Kijken in
de toekomst 10 00 Factor 5, met
om 11 00 Berichten van en over
ouderen 12.00 Nws. 12.05 Het
voordeel van de twijfel: Tsjechoslo-
wakije. 13.00Nws. 13.10 Faktor 5,
met om 13 10 Bericht van buiten.
14.00 Moet je horen. 14.05 Het
naadje van de kous 14 25 Radio
Driehoog achter. 14 45 Chips die je
met kunt eten. 15.00 Bericht uit het
koninkrijk. 16.30 NOS Kinderma-
gazine. 1700 Wat een taal. 17.30
De jaren vijftig 17.55 Meded. en

schippersberichten 1800 Nws
18 10 Chips die je niet kunt eten -magazine 18 20 Uitzending van
het GPV 18.30 Progr voor blinden
en slechtzienden 18 40 Program-
ma van de 7e dags adventisten
18.55 Promoprogr. voor buitenlan-
ders. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. 20 30 Het
voordeel van de twijfel: Ik zal u
doorverwijzen. 21.35-22 00 Hobby-
scoop.

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa. Guten Morgen
Deutschland, informatief programma.

08.30 California 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.' (herh.).
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
11.45 Polizeibericht. Amerikaanse

serie. (herh.).
12.05 Gut schmeckt's. Culinaire tips.

(herh.).
12.30 Klassik am Mittag met het

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

tor Gadget, tekenfilmserie. Afl.: Bom-
benalarm.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Der Engel kehrt zurück. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

15.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-
panse misdaadserie. Afl.: Die verzö-
gerte Hochzeitsreise.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.50 Reih und Schön.Amerikaanse

serie.
17.15 Die Preis is heiss.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Spezialisten unterwegs.A-

merikaanse serie. (herh.).
18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 High Mountain Rangers.Ame-

rikaanse serie. Afl.: Geliebter Vater.
20.00 Weerbericht.
20.10 Brust oder Keule. Franse

speelfilm uit 1976 van Claude Zidi,
met Louis de Funes, Michel Coluche,
Julien Guiomas e.a.

22.00 RTL-Spiel.
22.05 Kuit-Tour.
22.10 RTL aktuell.
22.35 Mannermagazin M.
23.10 Kulturmagazin 10 vor 11. Cul-

tureel magazine.
23.40 Bellamy.
00.15-00.20 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijks 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. Dramase-

rie.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Komische serie
17.00 Countdown. Popmuziek.
19.00 Eurosport preview.
20.00 Motorsport.
21.00 Turnen in Brussel.
23.00 Tennis in Rome.
00.30 Ringside. Boksen
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World news. Nieuwsprogram-

ma's.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Chart Attack. Hilrfuziek.
15.00 Cannes Film Festival. Herh.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-.

gramma.
18.30 The New Music Show. Popmu-

ziek.
19.30 Cannes Film Festival.
20.00 Big Valley. Westernserie.
21.00 Special Assignement.
21.45 World News. Nederlands ge-

sproken.
22.00 Life on earth. Natuurdocumen-

taire. Afl.: Rise of the mamals.
23.00 Survival. Natuurdocumentaire.

Afl.: Enchanted isles.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Video's.
12.00 Rempte Control. Spel.
12.30 Week In Rock.
13.00 MTV! Pop(nieuws).
15.00 Yo! Mix. Rap-muziek
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 from 1 At 5. Suzanne Vega.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV Playback.
20.30 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 XPO.
01.00-07.00 Night Videos. Clips.

Omroep Limburg
715 Ochtendmagazine: Limburg
ACtueel. Gast v.d. Dag en Muziek
8.05, 9 02, 10.02 en 11.02 Kort
nws. 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Limburh-Ag en de
Wereld, Agenda en Muziek. 13.05.
14.02, 15 02 en 1602 Kort nieuws
17.02 Regionaal weerbericht.
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nieuws
18 05-18.07 Aankondigingen

BRT 2
0600 Nws 605 De Gouden
Geeuw (6 30, 7 00 Nws 7.30 Nws.
en RVA -berichten). 8 00 Nieuws
8 10 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10 03 Kwistig met muziek.
1155 Mediatips 12 00 Limburg
1989 13 00 Nieuws. 13 10 Joeke-
bokssouvenir 14 00 De eerste
dag 1600 VooruitAchteruit. 17.00
Focus 17 10 Hitrevue. 18.00
Nieuws 20.00 Slowtime 2100
Een plaat voor Margriet 22 00
Nieuws 22.05 Maneuvers in het

donker 23 30-6 00 Nachtradio (om
5 00 en 5 30 uur Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radio Fruhstuck 745 Veran-
staltungskalender 830 Besinnli-
che Worte 905 Musikexpress
10.00Gut aufgelegt 11 05 Gut aul-
gelegt 12.00 Veranstaltungskalen-
der Musik bei Tisch 12.30Presse-
schau. 14.05 Musikzeit Wie
schnebt man das? Ein einlacher
Kniff - 'ff nach kurzem Selbstlaut
14.20 Musikzeit Heute Operette
und Musical. 15 00 Nachmittags-
studio 1705 Oldiekiste 18.40
Jazz: Swing und Balladen. 2000
Nachnchten und Sendeschluss

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treff nachelf 12 00 Is jan Ding! 14.00 Viva
16.00 Entenjagd 17 00 RTL-Mu-
sikduell. 17 50 Sportshop 18 00
RTL-Musikduell 1900 Neunzehn-Vierundzwanzig: Pm-Wand 20 00
Rückspiel 21.00 Aulgelesen
22 00-0 00 Musik Non-Stop

WDR4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12 05
Gestern. heut und morgen 1300
Gut Aufgelegt 14 05 Aut der Pro-
menade 15 00 Cafè-Konzert
1605 Heimatmelodie 1700 Mu-
sik-Express 2005 Tot in New
Vork. 21 00 Musik zum Traurnen
22.30-4 05 Nachtexpress
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Afspraken
Om de beurt hebben de dames
een week telefoondienst, zodat
het gezin van de ander enigszins
normaal kan doordraaien." Uit
dat laatste blijkt dat een gewoon
gezinsleven niet mogelijk is.
„liet gebeurt regelmatig dat we
juist het eten op tafel hebben
staan, als de telefoon gaat Af-
spraken maken vooreen gezellig
avondje uit of in clubverband
iets ondernemen kunnen we ver-
geten. Want juist op zn momen-
ten hebben ze je nodig. Het enige
waar wij de hand aan proberen te
houden, zijn de afspraken met de
kinderen. Daar hebben ze recht
op."

Ondanks hun drukke leven zou-
den Sylvia en Corrie niet anders
willen. Ook al blijft de stofzuiger
midden in de kamer staan, puilt
de wasmand uit, staat het eten te
verpieteren, moet de begrafenis-
auto dagelijks gepoetst worden
en duurt de vakantie slechts tien
dagen per jaar. „Hoe gek het mis
sehien ook klinkt, wij houden
van ons werk. De rust die uitgaat
van een dode is met niets te ver-
gelijken."

annemie smeets

Ghariste koos
voor ontwerpen
van meubelen

Een stoel, een bank en een tafel
zijn de enige1 meubelstukken die
Dieuwke Beemster tot nu toe
ontworpen en vervaardigd
heeft. 'Meubelontwerpster' wil
ze zichzelf dan ook nog niet noe-
men. Want Dieuwke (28)- heeft
wel haar conservatoriumoplei-
ding 'klassiek gitaar' afgerond,
maar meubelen ontwerpen is
een nog relatief onbekend ter-
rein voor haar.
Nadat ze in 198(1 haar eindexa-
men conservatorium, hoofdvak
gitaar, met goed gevolg afsloot,
had Dieuwke weinig succes met
het vinden van een baan. Hoe-
wel ze zich intensief met muziek
bleef bezighouden, ging ze toch
ook op zoek naar andere moge-
lijkheden. Via een creativiteits-
centrum kreeg ze interesse voor
'binnenhuisarchitectuur en
meubelen ontwerpen' en uitein-
delijk kwam ze bij het Am-
bachtshuis in Hoensbroek te-
recht.
„Ik had nog nooit een hamer in
mijn handen gehad en de hulp
van de mensen hier is dan ook
onmisbaar geweest. Maar ik had
met het uitvoeren van de prakti-
sche werkzaamheden eigenlijk
weinig problemen. Het liep vrij
gemakkelijk," vertelt Dieuwke.
„In de praktijk leer je spelender-
wijs. Misschien ga ik daarnaast
nog wel een cursus hout- en me-
taalbewerking volgen."

Eigenlijk was ze zelf nog het
meest verbaasd toen ze onlangs
op de Lentebeurs in Maastricht
de derde prijs in de wedstrijd
meubelontwerpen door Jan des
Bouvries kreeg overhandigd.
„Vlak voor de sluitingvan de in-

schrijfdatum hoorde ik pas van
deze wedstrijd. Ik heb toen snel
foto's van de werkstukken ge-
maakt en tot mijn grote verras-
sing hoorde ik enige tijd later
dat mijn werk aan de finale mee
mocht doen."

Hoewel ze nog steeds hoopt op
een baan als gitaardocente, is
Dieuwke zeker van plan door te
gaan met het ontwerpen van
meubels. „Ik beleef hier veel
plezier aan en dat is toch het be-
langrijkste."

" Qilaardocente Dieuwke: 'Ik ga beslist doormet het ontwerpen van meubels.
Foto: WIDDERSHOVEN

Mes
Het enige wapen dat de vrouwen
bij zich dragen is een mes dat om

een van de benen is bevestigd.
„Puur uit veiligheid, want het
blijft een risico. Ook met de
grondhaaien," vertelt Hella. On-
langs beet een van hen in haar
duim. „Op dal moment schrik je
wel even. Ik had de neiging om
hem een tik op zijn neus te ge-
ven. Maar ik wist niet welke reac-
tie ik kon verwachten. Achteraf
zei de chefdat ik die tik wel had
moeten geven zodat duidelijk
werd wie de baas was. Met een
beetje pech probeert hij het nog
eens en dan kan de verwonding
erger zijn."

" 'De grondhaaien zijn soms m>t als katten...' Foto: PETER ROOZEN

Angst
Wie denkt dat de show voor 1 lel
la en Angie een fluitje van een
cent is, komt bedrogen uit. Al
gauw blijkt dat de dames iedere
keer weer opnieuw hun angst
moeten overwinnen. Angie: „Die
angst blijft, ook al leer je er mee
leven. ledere keer weer zijn we
nerveus. Maar daardoor blijven
we wel uiterst alert. Onze con-
centratie mag immers geen mo-
ment verslappen. Eén moment
van onbedachtzaamheid en...
Maar ondanks die angst doen we
dit werk met heel veel plezier."

Tijdens de showdagen moeien
de dames zich aan strenge voor
schriften houden. Alle vrouwelij
ke zaken zoals haarlak, parfum,
gel of make-up zijn verboden

Voor de show moeten ze zich met
een speciale, biologische zeep
wassen. „Dal is geen bescher-
ming voor ons, maar voor de
haaien. Wij zouden het biolo-
gisch evenwicht van het water
kunnen aantasten en dan wor-
den de dieren ziek.'

vrouw

Waar iemand sterft, heerst geen lijd'

Sylvia en Corrie
moesten angst voor

de dood overwinnen
EIJSDEN „Waar iemand sterft,
heerst geen tijd. Wij merken dat
aan de momenten waarop men-
sen ons bellen om de dode op te
halen. Soms midden in de nacht.
Voor ons is dat heel begrijpelijk,
want het verdriet is enorm. Maat-
dat geeft ook aan dat de meesten
niet vertrouwd zijn met de dood.
Later zeggen de nabestaanden
wel eens dat ze ons toch te vlug
geroepen hebben. Ze hadden
meer tijd willen hebben om af-
scheid te nemen. Blijkbaar heeft
de angst voor of het onbekende
met de dood op zon moment de
overhand."

ledereen m de omgeving van
Eijsden kent de 'dames Walpot'.
Sylvia en Corrie werken al zon
vijftien jaar mee in de begrafe-
nisonderneming van hun echtge-
noten. „Het is werk waar we niet
bewust voor gekozen hebben.
Wij zijn er gewoon ingerold.
Onze mannen namen de zaak
van hun vader over en doordat er
steeds meer werk kwam, moes-
ten wij ook de handen uit de
mouwen steken 'Angst voor de dood hebben zij
ook gekend. Beide dames had-
den jaren nodig om enigszins af-
stand te kunnen menen.
Sylvia: „Ik zal daarom nooit mijn
eerste confrontatie met het opha-
len van een overledene vergeten.
Ik had vaak een dode gezien,
maar nog nooit aangeraakt. Vijf-
tien jaar geleden moest mijn man
een oude mevrouw ophalen en ik
moest mee. Met de ogen stijf
dichtgeknepen heb ik geholpen
de overledene in de kist te leg-
gen."

De begrafenisonderneming staat
op naam van de dames, maar alle
werkzaamheden worden door
beide echtparen gezamenlijk
verricht. Na een telefoontje van
familie gaan twee leden van het
'vierspan' op pad. De overledene
wordt opgehaald en naar hit
mortuarium gebracht. „Daar
wordt de dode gewassen, ge-
kleed, ingekist en opgebaard.
Feitelijk doen we dit werk auto
matisch, maar het zal nooit routi-
ne worden. Daarvoor hebben we
te veel respect voor de mens.
Want juist op zon moment is de
overledene aan onze zorgen toe-
vertrouwd, omdat hij of zij zich -
bij wijze van spreken niet meer
kan schamen. Uit piëteit gaan we
met hen om alsof ze nog leven."

De dames helpen de familie ver-,
der bij de zakelijke beslomme-
ringen rond een sterfgeval.
„Maar mensen begeleiden is in
die moeilijke dagen meer dan al
leen een zakelijke aangelegen
heid; wij hebben ook een grote
sociale verantwoordelijkheid,"
stellen Sylvia en Corrie. Beiden
hebben twee zonen en juist hun
moederschap maakt dezorg voor
dode kinderen zwaar. „Vooral
verongelukte kinderen, dat is
heel emotioneel. We proberen
zon kind - en uiteraard geldt dat
ook voor volwassenen dusda-
nig te verzorgen dat de familie
nog afscheid kan nemen. Met
een bepaalde crème en eventueel
een beetje make-up kunnen we
veel camoufleren. Lukt hét niet,
dan moeten we helaas de beslis-
sing nemen dat er geen afscheid
genomen kan worden. En dat
vergt veel kracht."
Corrie: „Automatisch hebben we
in die dagen de neiging om onze
kinderen extra te waarschuwen
om toch vooral voorzichtig te
zijn."

# Corrie (l.) en Sylvia: 'De rust die uitgaat van een dode is
met niets te vergelijken. Foto: WIDDERSHOVEN

'We gaan met plezier naar de haaien'

Hella en Angie spelen
dagelijks met roofdieren

GELEEN - 'Voor geen goud
ging ik het water in. 'Je
moet wel gek zijn om zo je
leven te riskeren. 'Och, het
stelt niets voor, dat durf ik
ook. Opmerkingen die Hei-
la en Angie regelmatig te
horen krijgen. Twee jonge,
Duitse vrouwen die soms 15
tot 16 maal per dag in een
bassin tussen drie citroen-
en twee grondhaaien zwem-
men. En om de show nog
spectaculairder te maken,
worden de haaien als een
baby in de armen genomen
of krijgen ze een liefdevolle
aai. Dat laatste geldt echter
alleen voor de grondhaaien,
want de anderen stellen
persoonlijk contact niet op
prijs. Of ze moeten al zin
hebben in een arm of een
been.
Hella trekt al jaren met de 'Flori-
da Hai Show' van de firma
Bügler uit Düsseldorf de kermis-
sen rond. Sinds anderhalf jaar
kan ze zich een leven zonder
haaien niet meer voorstellen. An-
gie heeft zich in het voorjaar bij
het gezelschap aangesloten. ~Ik
studeer zeebiologie en in hel ka-
der daarvan leek het een bijzon-
dere ervaring om eens met haai-
en kennis te maken. Na de eerste
zwempartij was ik verkocht.
Maar langer dan twee jaar wil ik
dit werk toch niet blijven doen.
Het vergt te veel van je lichaam."

„Het is ook beslist geen kinder-
spel wat wij doen," laat Angie
weten, „want het zijn en blijven
roofdieren. Daarom mogen we
niet zomaar in het bassin sprin-
gen En eenmaal in het water
moeten we iedere beweging van
de citroenhaaien in de gaten hou-
den. Kik contact met hen of in de
weg staan is funest. Vooral die
dieren zijn uiterst agressief. Met
(Ie grondhaaien hebben we wel
contact. Ze zijn net als katten.
Soms liggen ze bij het luik te
wachten en raken dan onze be-
nen aan. Zo van 'ha, ben je daar
weer."

Kalmering
De act die de dames in heel wat
Europese landen opvoeren, trekt
niet overal alleen de aandacht
van het publiek. Regelmatig
brengt de dierenbescherming
een bezoek aan de firma. „Meest-
al komen ze op geruchten af.
Maar problemen heeft dit nog
nooit opgeleverd. De dieren krij-
gen een uitstekende verzorging.

Het biologisch evenwicht in het
water wordt constant op peil ge-
houden en een grote filterinstal-
latie zorgt voor een goede door-
stroming." Vooral over de veron-
derstelling, als zouden de haaien
voor de show extra gevoerd wor-
den en een kalmeringsmiddel
krijgen, kan llella zich kwaad
maken. „Dat is grote onzin. De
haaien worden vier maal pet-
week gevoerd. Kalmeringsmid-
delen, dat kun je niet maken..."

Angie vertelt over de feministi-
sche activiteiten in Duitsland te-
gen hun optreden. „Ze vonden
het een schande wal wij deden
We mochten ons niel openlijk te
kijk zetten. Ze gingen zelfs zover
dat het getekende meisje op het
plakkaat werd afgeplakt. Dat

was verderf. Nou, wij dragt'"
badpakken en daarbij hebben
we duikapparatuur om."
De dames zijn het er unaniefl
over eens dat ze dit werk geenj_j
ren kunnen volhouden. „We heb-
ben een levensverzekering cII
mochten we invalide worde*
dan betaalt de firma. Maar da'
neemt niet weg dat onze gezon''.
heid toch dagelijks op het spe|
staat. Het zoutwater tast on»
huid aan, alle douche-beurten tti1
sjjijt. Daarbij wordt er steeds op'
nieuw een aanslag op onze zefHJwen gepleegd," stelt Angjg
„Want vergeet een ding niet. Ow"
al zijn de haaien nog zo onrustig
wij moeten toch het water in. Fe
show moet doorgaan."

annemie smeets

sprekend
Iris
„Ik verkoop medische artikelen.
Op het gebied van verpfegmg.
verzorging, revalidatie en medi-
sche artikelen en apparatuur heb
ik veel geleerd. Want ik ben feite-
lijk apothekersassistente, een
beroep waar ik niel veel bevredi-
ging in vond. Nu doe ik zoveel
meer. Ik heb contacten met men-
sen uit de medische wereld en de
ziekenfondsen. En natuurlijk
uitgebreid met mijn cliënten. En
daarin kan ik echt dienstbaar
zijn. Stel dat er een lichamelijk
gehandicapte bij mij iets komt
kopen, dan zorg ik bijvoorbeeld
dat er een rolstoel klaarstaat.
Maar dal geldt natuurlijk ook
voor de meer emotionele kanten
van mijn werk. Informatie over
incontinentie-luieis of stoma-ar-
tikelen, zaken die heel gevoelig
liggen, geef je ook niet zomaar
midden in dewinkel. Daar hel) ik
speciaal een hoek voor ingericht
zodat ik rustig met de mensen
kan praten.
Ik heb veel te maken met fysio-
therapeuten en masseurs uit de
sportwereld. Zij komen naar de
tapes en bandages kijken. Veel
mensen hebben er geen idee van
hoe groot het assortiment hierin
is. Begrijpelijk ook, want als leek
hoefje het verschil niet te weten.
Maar vooral wat de tapes aangaat
is het aanbod erg groot. Daarom
ben ik ook voorzichtig melde in-
koop van dit materiaal. Een
goedkope tape kan namelijk
slecht zijn voor de huid omdat er
plaksel in verwerkt is. De tape

wórdt strak om de huid van bij-
voorbeeld enkel, voet of elleboog
aangebracht, meestal voor een
sportwedstrijd. Bij een wandel-
tocht wordt de voet ingetaped
om onder andere blaren te voor-
komen. Na hel sporten moet het
onmiddellijk verwijderd wor-
den. Tape kan dus maar eenma-
lig gebruikt worden. En voor een
niet al te lange periode. De huid
kan dan verbranden. Ik tape zelf
niet in, dat laat ik aan de mas-
seurs van de sportverengingen
over.
Ik zorg ook voor de afwikkeling
van de papieren rompslomp voor
de ziekenfondsen. De meeste ar-
tikelen zoals: elastische kousen.

stoma-artikelen, loophulpe' 1'
bandages en dagelijkse të'
bruiksarlikelen (aangepast be
stek en drinkbekertjes) wordI
voor een gedeelte of helemaa
door het ziekenfonds vergoed-
lemand die slecht ter been is b«j"
zoek ik thuis. Na zessen ben i"
dan ook vaak op pad voor ef>
naar mijn cliënten. Voor mij to.'.
taal geen probleem. Verder &&\
ik voorlichting aan verplegen0
personeel in bejaardentehu«efl
over het uitgebreide assortimei*'
medische artikelen. In feite rui1

ik een zaak waar op medisch ge-
bied bijna alles te koop is. Va(|
pleister tot rolstoel, zeg ik altijd

" Iris Geurten, Medilaco Heerlen
Foto: DRIES LINSSË^

Poppenbeurs in Sittard
SITTARD - Poppenmaaksters uit Sittard en omge-
ving tonen zaterdag 27 mei, tijdens de landelijke
Poppenbeurs in de Stadsschouwburg aan de Wil
helminalaan, hun prachtige creaties. De beurs is
geopend van 10.30 tot 16.30 uur.
Naast dames uit Sittard, Geleen, Landgraaf en
Brunssum nemen ook poppenmaaksters uit het
hele land aan de beurs en de bijbehorende exposi-
tie deel. Er is in de Stadsschouwburg een grote va-
riatie te zien: natuurlijke poppen van de verschil-

lende soorten zolfhardende klei, maar ook var»
zeemleer, nylon en tricot. Een aantal poppenmaak-
sters demonstreert de technieken en laat zien wel-
ke moeilijkheden een beginnelinge in deze hobby
kan tegenkomen.
Zaterdag is er ook een poppendokter aanwezig, de
ter plekke kleine reparaties verricht.
De entreeprijs voor volwassenen bedraagt ’ 3,5"'
65-plussers betalen ’ 3,- en kinderen van 4 tot 1^
jaar’ 1,-.
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Modehuis

Boosten
Nieuw ontvangen

draagbare
zomerkollektie.

Maten 38 t/m 52
Akerstraat Noord 156

Hoensbroek

1 ümburgs dagblad



LimburgsDagbladsport

Maandag 22 mei 1989 "
Ruud Krol

trainer
KV Mechelen

Ruudrol wordt de nieu
J^e trainer van KV
Mechelen. Hij volgt
jUI de kampioen van
ö<%ië Aad de Mos
?P. die er ruim drie«ar actief is geweest.

oud-Ajacied, met°3 interlandwedstrij-
den recordhoudervan Nederland, wasliet eerder als oefen-
«Jeester actief. De
Mos vertrekt naar
et'n andere Belgi
?che topclub, Ander-'eeht.
Krol, die als speler
onder andere uitkwam voor Ajax, Na-
poli en Cannes, wasb'j KV Mechelennet de eerste kandi-
daat. Voorzitter Cor-ner benaderde deRoemeen Lucescu,en zette daarna zijn
"nnen op PSV-trai-
|\er Guus Hiddink.ue laatste bleek fi-
nancieel haalbaar,
'"aar kreeg van de

Nederlandse kam-
pioen geen toestem-
ming onder zijn nog
lopende contract uit
te komen.

Cordier sprak na de
aanstelling van Krol
echter niet van een
gok. „Ik zie geen ver-
schil met bijvoor-
beeld Johan Cruijff
of Arie Haan. Die
kwamen als oefen-
meester ook uit het
mets en konden zich
onmiddellijk op ni-

veau handhaven. Ik
verwacht dat Krol
dat ook kan."

Krol wacht de moei-
lijke taak De Mos op
te volgen, die van de
club uit de provincie
een topformatie
maakte. De Hage-
naar won met KV
Mechelen de Belgi-
sche beker, de Euro
pacup 11, de Super-
cup en uileindelijk
de titel. Hij neemt
met ruzie afscheid
van de ploeg met de
Nederlandse spelers
Bosman, Rutjes,
Koeman. Hofkens en
Den Boer Er is geen
communicatie meer
tussen De Mos en
voorzitter Cordier.
„De Mos heeft veel
bereikt", zei Krol,
die gisteren het con-
tract tekende. „Het
zal lastig worden
hem op te volgen.
Hij heeft hier iets
neergezet, het is aan
mij dat uit te bou-
wen. Hoe? Het is nog
te vroeg om daar uil
spraken over te
doen. Ik heb nog
geen inzicht in de
mogelijkheden van
KV Mechelen. Het
uitgangspunt is in
elk geval de huidige
successen te prolon-
geren."

"Ruud Krol: 'Het
zal lastig wor-
den.'

Vitesse en
Den Haag naar

eredivisie
t^ERLEN Vitesse en FC Den■J"*B zijn gepromoveerd naar de
k divisie. Overwinningen op res-r^-'tievelijk Helmond Sport (3-1) en
i facies (6-0) zorgden ervoor dat
$tr' ■ Pl°eëen met n°fi f*en wed-. 'Jd te spelen buiten bereik kwa-en van nummer drie, Excelsior.

Vitesse en Den Haag maken volgen
de week uit wie zich kampioen van
de eerste divisie mag noemen. Het
verschil is een punt in het voordeel
van de Arnhemmers.

Vitesse sluit
de competitie af met een uitwed-
strijd tegen Eindhoven, Den Haag
reist naar RBC. PEC Zwolle keert
na twee jaarterug naar de eerste di-
visie. De ploeg van trainer Theo La-
seroms degradeerde door op eigen
veld te verhezen van Den Bosch (2
3). PEC had slechts bij winst een
kans gehad Willem II te achterha-
len.

Voldoende fïtvoor finale Europacup

Ruud Gullit 'op
zestig procent'

Van onze sportredactie
MILAAN - Ruud Gullit heeft zijn
officiële test voor de Europacupfi-
nale van woensdag tegen Steaua
Boekarest goed doorstaan. Tegen
Cesena, in een wedstrijd waarin
voor Milan de zuinigheid (0-0) voor-
opstond, kwam de Nederlandse
spelmaker elf minuten na rust in het
veld, om er vierendertig minuten la-
ter bij het eindsignaal weer redelijk
fit en optimistisch vanaf te stappen.
„Ik ben hartstikke blij", zei hij rond-
uit. „Als ik het vergelijk met al die
eerdere keren dit seizoen, toen ik na
een blessure terugkwam, mag ik ab-
soluut niet klagen. Ik heb helemaal
geen pijn gehad. Qua balcontrole en
positiespel kon ik goed meeko-
men." Conditioneel nog niet. „Ik zit
op zestig procent. De trainer wil me
erbij hebben, dus ben ik er, vanaf
het begin en hopelijk de gehele
wedstrijd," aldus de nummer '10',

die een maand geleden aan zijn me-
niscus werd geopereerd, nadat hij
tijdens de Europacup-halve finale
tegen Real Madrid zijn rechterknie
had verdraaid. Tegen Cesena bad
hij vijftien balcontacten, waarvan er
een (geschampte kopbal) richting
doel ging.

Geslaagd
Mi lan kon toch terugzien op een ge-
slaagde generale voor woensdag
Niet zozeer omdat Frank Rijkaard
en Marco van Basten na 90 minuten
plichtmatig optreden in elk geval
blessurevrij het veld van San Siro
verlieten, maar meer omdat naast
Gullit drie andere basiskrachten
klaar bleken. Linkerspits Alberigo
Evani, pal voor de terugwedstrijd
tegen Madrid aan zijn enkel gebles-
seerd geraakt, verdedigende mid-
denvelder Carlo Ancelotti die een
spierverrekking had, en Paolo Mal-
dini, die ook met enkelproblemen
zat, speelden allen de wedstrijd zon-
der problemen uit.
In de competitie zette Milans stad-
genoot Inter de voorlaatste stap op
weg naar de landstitel. Na de ver-
pletterende 0-6 overwinning bij Bo-
logna kan de ploeg van Trapattoni
komend weekeinde officieel de der-
tiende 'scudetto' uit de clubhistorie
veroveren. Winst tegen Napoli, dat
zelf Torino met 4-1 versloeg, zou de-
stad Milaan dat woensdag ook de
derde Europacup 1 van' AC Milan te-
gemoet hoopt te zien, duseen histo-
risch weekje kunnen bezorgen.

" Rnud Gullit kopt voorbij Fabio Calcaterra

Helios te lichl
DEN HAAG - Voor het twaalfde
achtereenvolgende jaar is gewich-
thefvereniging Helios uit Simpel-
veld er niet in geslaagd beslag te leg-
gen op de Nederlandse clubtitel. De
mannen van Piet Stralenberg leden
in de laatste en beslissende ronde
een verdiende nederlaag tegen
Apollon Den Haag. Apollon is hier-
door landskampioen, terwijl Helios
genoegen moet nemen met de derde
plaats.

Fortuna koopt
NAC-aanvaller
Van Helmond

seizoen acht competitietreffers op
zijn naam schreef.

Scheidsrechter zondebok degradatieduel

Knokpartij na
Heerlen-RKONS

BRUNSSUM De beslissingswedstrijd Heerlen-
RKONS, gespeeld op het Limbui giatei i ein in Brunssum,
is na afloop ontaard in een veldslag tussen spelers en be-
geleiders van beide clubs. Heerlen verloor met 2-1 en de-
gradeert uit de eerste klasse, na een verblijf van twaalf
jaar in deze afdeling. Toen scheidsrechter Frans Sijben
voor de laatste keer had gefloten, wilde Heerlen-speler
Jos Vliegen zijn gram gaan halen bij de leidsman. 'Houd
je nou rustig', waarschuwde RKONS-trainer Leo Steegs
hem nog en hij trachtte hem op andere gedachten te
brengen; vergeefs.

In de smalle doorgang tussen de veld- en tribune-afraste-
ring van het Limburgiaveld sloegen spelers en begelei-
ders van beide clubs hierna gedurendevijf minuten op el

kaar in. De politie werd gealarmeerd. Taktisch optreden
voorkwam verdere incidenten.

Alle vingers werden beschuldigend in de richting van ar-
biterFrans Sijben uitgestoken. De arbiter had de aanvan-

keiijk tamme wedstrijd volkomen uit de hand laten lo-
pen. Door zijn onzekere optreden en willekeurige manier
van fluiten zorgde hij zowel binnen als buiten de lijnen
voor veel ergernis. Math Moonen (Heerlen) en Ron Dijk-
stra (RKONS) kregen het tijdens de rust in de gang naar
de kleedkamer al met elkaar aan de stok.

Nadat Heerlen een kwartier voor tijd op achterstand was
gekomen, reageerde de ploeg getergd. Roger Houtackers
moest na aanmerkingen op de leiding vroegtijdig ver-
trekken en'in het strafschopgebied vochten Robert Offer-
mans (Heerlen) en Piet Roeleveld (RKONS) een prive-
oorlogje uit. Scheidsrechter Sijben en zijn grensrechters
zagen tot verbijstering van het publiek echter lyelemaal
niets.

" Sc/ieidsrec/iter Sijben (links) zoekt een goed heenkomen, terwijl een grens
rechter hem in bescherming tracht te nemen.

# Grimmig handgemeen tussen spelers en begeleiders van SV Heerlen en
RKONS na afloop van het door SV Heerlen verloren degradatieduel.

Foto's: FRANS RADE

Roda JC hoopt op 5,5 miljoen
aan transfer transferinkomsten

door huub paulissen
KERKRADE Roda JC gaat vandaag spijkers met koppen
slaan. Afspraken met PSV. PEC Zwolle en Sochaux moeten er
toe leiden dat in navolging van René Hofman, verdediger Bert
Verhagen en aanvaller Peter van der Waart worden aangetrok-
ken, terwijl het vertrek van John van Loen (voor 2,2 miljoen
naar Sochaux) en Jan Nederburgh (voor drie ton naar PSV)
hun beslag moeten krijgen.

Daarnaast lijkt de kans dat Wilbert
SuVrijn op Kaalheide blijft nihil. De
Franse clubs Racing Slaatsburg en
Mnntpelher hebben verregaande in-
teresse en gistermiddag in het duel
tegen Feyenoord spioneerde 'sir'
Georg Kessler namens FC Antwerp.
Kessler zei na afloop gecharmeerd
te zijn van Suvrijn's kwaliteiten als
breker o|j het middenveld. Suvrijn
mag volgens een contractclausule
vooi 1,5 miljoen naar het buitenland
vertrekken. De uitverkoop zou
Roda JC' daarmee niet minder dan
ruim 5,5 miljoen gulden opleveren
De- voorkeur van Suvrijn gaat om fi-
nanciële redenen uit naar Frankrijk.
„Het bevalt mij goed bij Roda JC,
maar ik zou dolgraag wilen tekenen
voor een goedbetaald avontuur in
het buitenland. Ik heb gehoord dat
de heei- Kessler interesse heeft en
sportief gezien is FC Antwerp mis-
schien wel de meest lucratieve club
Frankrijk trekt mij echter meer, om-
dat de salarissen daar een stuk ho-
ger Tiggen", aldus Suvrijn.

De transferperikelen bij Roda JC
stelde de winst op Feyenoord der-
mate in de schaduw, dat zelfs trai-

nei Jan Reker het gevoel bekroop
..Het lijken hier wel de Kwantum
hallen". Tegenover de uitverkoop
staal volgens de oefenmeester ech
ler ook een gedegen inkoop. Vooi
elke mogelijke vertrekker heeft hi.
een alternatief achter de hand. Zo 1:
FC Utrecht-doelman Jan-Willerr
van Ede de belangrijkste kandidaa
om Jan Nederburgh op te volgen
Als opvolger van Michel Boerebacl
heeft Jan Reker Feyenoorder Mar
cel Brandts nog altijd niet uit zijr
hoofd gezet.
Roda JC hoopt vandaag met So
chaux de transfer van Van Loen-t<
beklinken De speler zelf vertrek
morgen of woensdag naar Frankrijl
voor een medische keuring en on
de contract besprekingen af te ron
dvn Minder gladjes verloopt bi-
tnet het aantrekken van Steve vai
Dorpel als opvolger van Van Loen
Volendam heeft een prijs vai
750.000 gulden gezet op de centrum
spits, terwijl Roda JC slecht
250.000 gulden wil betalen. Mogelijl
dat het tot een arbitragezaak korjnl
waarbij Roda JC zich goede kansel
uitrekent op een drastische vermin
dermg van de vraagprijs, omda
Van Dorpel momenteel slechts cci
minimumloon ontvanut.

" De komende en gaande
man bij Roda JC. René
Hofman (links) en John
van Loen.

Foto: DRIES LINSSEN

Limburg loopt niet
warm voor KNVB

HERKENBOSCH Het voor afge
lopen zaterdag geplande voetbal
symposium bij de club SVH'39 te
Herkenbosch in het kader van 'Hon
derd jaarKNVB' moest te elfder ure
worden afgelast. Er was vanuit de-
Limburgse voetbalwereld te weinif
belangstelling voor de spreekbeur
ten van onder meer bondsvoorzittèi
Jo van Marie en trainer Bert var
Lingen.

Van Poppel wint
eerste rit Giro

CATANIA Jean-Paul van Poppe
heeft in 'Catanta op Sicilië de eersti
etappe van de Ronde van Italië ge
wonnen. De renner uit de ploeg vai
Peter Post was de snelste sprirrte
van het peloton na de etappe oye
123 kilometer van Taormina naa
Catania. De Italianen Fidanza ej
Baffi werden respectievelijk tweedi
en derde. Van Poppcl is de eersti
drager van de rosé leiderstrui inde
Giro.—— :

9 Zie verder pagina 1 5

MVV wil
René KijerSITTARD Fortuna Sittard beeft

NAC-speler Marcel van Helmond
aangetrokken. De 22 jarige aanval-
ler tekent bij de Sittardenaren een
contract voor twee seizoenen. For-
tuna heeft daarna nog een optie van
een jaar op Van Helmond, die dit

Van onze sportredactie
MAASTRICHT MVV wil zich ko-
mend seizoen versterken met René
Eijer van VVV. Naast libero Edwin
van Berge Henegouwen zou de lin-
ker middenvelder de tweede Venlo-

se speler moeten zijn die trainer Set'
Vergoossen volgt naar Maastricht.
Eijer heeft het VVV-bestuur al te
kennen gegeven de Venlose club te
willen verlaten.

Frans Körver wil Ger Schuman
graag meenemen naar zijn nieuwe
werkgever- Helmond Sport. De
Roermondse oefenmeester zal bij
zijn pogingen echter waarschijnlijk
bot vangen, omdat Schuman on-
langs zijn contract met MVV heeft
verlengd. Alleen als Helmond Sport
bereid is een afkoopsom te betalen,
kan de transfer alsnog plaatsvinden.

(ADVERTENTIE)
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eerste divisie

NAC-Emmen ( 1.500) 3-1
Go Ahead Eagles-De Graafschap

( 500) 1-1
NEC-Wageningen ( 800) 2-0
Vitesse-Helmond Sport ( 8.500) 3-1
Telstar-RBC ( 600) 3-0
Den Haag-Heracles (10.000) 6-0
Cambuur-SW ( 1.800) 1-1
Excelsior-Heerenveen ( 1.500) 2-2
DS'79-Az ( 500) 0-3

Vitesse 35 22 8 5 52 59-19
Den Haag 35 22 7 6 51 81-35
NEC 35 21 6 848 71-38
Excelsior 35 20 8 7 48 62-35
AZ 35 18 9 8 45 75-41
Heerenveen 35 19 6 10 44 69-46
NAC 35 16 11 8 43 60-46
SVV 35 14 8 13 36 50-52
GoAhead Eagles 35 13 8 14 34 51-46
De Graafschap 35 13 8 14 34 46-52
Cambuur 35 13 7 15 33 49-57
Heracles 35 12 9 14 33 46-66
Eindhoven 35 11 7 17 29 44-51
DS '79 35 12 4 19 28 54-63
Telstar 35 11 6 18 28 50-64
Helmond Sport 35 5 13 17 23 37-67
RBC 35 7 7 21 21 32-61
Emmen 35 8 2 25 18 35-90
Wageningen 36 6 6 24 18 41-83
Vitesse en Den Haag promoveren; NEC. Go
Ahead Eagles en Heerenveen periodekam-
pioen; ook Excelsior neemt deel aan de na-
competitie.

Vierde periode
Den Haag 9 7 2 0 16 22- 4
Vitesse 8 6 1 1 13 18- 4
NAC 8 5 2 1 12 17- 9
Excelsior 9 5 2 2 12 16-10
AZ 9 5 2 2 12 13-10
Heerenveen 9 4 3 2 11 21-15
NEC 8 5 0 3 10 15- 9
Heracles 8 5 0 3 10 10-18
Telstar 9 5 0 4 10 16-13
Cambuur 9 4 14 9 12-15
SVV 9 3 2 4 8 12-11
De Graafschap 8 3 14 7 9-10
DS 79 9 3 15 7 12-17
Helmond Sport 8 13 4 5 10-15
Wageningen 9 2 16 5 12-21
Eindhoven 8 12 5 4 9-13
Go Ahead Eagles 8 12 5 4 9-17
Emmen 9 2 0 7 4 7-21
RBC 8 116 3 6-14

Zondag, 14.30 uur
De Graafschap--NEC
Emmen-Go Ahead Eagles
AZ-NAC 'Heerenveen-DS '79
SW-Excelsior
Heracles-Cambuur
RBC-Den Haag
Helmond Sport-Telstar
Eindhoven-Vitesse

zondagamateurs

Kampioenschap van Nederland
RCH-HSC2I 4-2

Stand:
RCH 2-4(6-3)
Venray 2-2(2-2)
HSC'2I 2-0(2-5)

scoreverloop

EREDIVISIE
PEC Zwolle - BW Den Bosch 2-3 (0-0). 53.
Patnck 1-0; 69. Van Duren 1-1; 78. Brood
1-2; 84. Van Ankeren 2-2; 90. Blinker 2-3.'
Scheidsrechter: Van Swieten.
Haarlem - Groningen 2-1 (2-1). 11. Meijer
0 1; 24. Van Roon 1-1; 25. Van Roon 2-1.
Scheidsrechter: Van Riel.
PSV - Utrecht 3-0 (2-0). 7. Janssen 1-0; 19.
Vanenburg 2-0; 79.
Twente - Volendam 3-0 (1-0). 16. Koopman
1-0; 58. Keur 2-0 (strafschop); 83. Keur 3-0.
Scheidsrechter: Luinge.
Ajax - Willem II 1-0 (0-0). 72. Bergkamp 1-0.
Scheidsrechter: Uilenberg.

EERSTE DIVISIE
NAC - Emmen 3-1 (3-0). 5. Cornelissen 1-0;
36. Cornelissen 2-0; 44. Van Helmond 3-0;
57 Willem Brouwer 3-1 (strafschop).
Scheidsrechtere Kernpers.
NEC - Wageningen 2-0 (0-01. 53 De Wijs 1-0;
71. Arts 2-0. Scheidsrechter: Schuurmans.
Vitesse - Helmond Sport 3-1 (0-1). 7. Keizers
0-1; 49. De Vries 1-1; 50. Evers 2-1; 80. Kool-
hof 3-1. Scheidsrechter: Bakker.
Den Haag - Heracles 6-0 (4-0). 13. Schellevis
1-0; 34. Van Alphen 2-0; 38. Jol 3-0; 45.
Schellevis 4-0; 59. Otto 5-0; 68. Schellevis
6-0. Scheidsrechter: Van der Niet.
Excelsior - Heerenveen 2-2 (1-1). 23. Latu-
heru 1-0; 33. De Jonge 1-1; 50. Latuheru 2-1;
68 De Jong 2-2. Scheidsrechter: Egbertzen,
DS "79 - AZ 0-3 (0-2). 18. Den Turk 0-1; 35.
Baltus 0-2; 77. Roos 0-3. Scheidsrechter:
Van de Ende.
Go Ahead Eagles - De Graafschap 1-1 (1-0).
21. Baadilla 1-0; 84. Van Eek 1-1. Scheids-
rechter: Reygwart.
Telstar - RBC 3-0 (0-0). 54. Visser 1-0; 58.
Visser 2-0; 73. Visser 3-0. Scheidsrechter:
De Munnik.
Cambuur - SVV 1-1 (0-0). 60. Carbo 1-0; 69.
Tol 1-1. Scheidsrechter: Overkleeft.

topscorers

EREDIVISIE
Eindstand: 1. Romario (PSV) 19; 2. Keur

rite) 16; 3. Meijer en Eijkelkamp (Gro-
■n)en Van Duren (BW Den Bosch) 15;
" kstra en Van de Wiel (RKC) en Koe-
iPSV) 14; 9. Schapendonk (RKC).

-camp (Ajax). Boerebach (Roda JC).
Geel (Feyenoord) en Pettersson (Ajax)

13: 14 Boogers (Utrecht). Ellerman (PSV)
on Van Dorpel (Volendam) 11.

BERSTE DIVISIE
1. Vellen(Heracles) 24;2. Janssen (NEC) 21;

Jonge (Heerenveen) en Visser (Tel-
star) 18; 5. Van den Brink (Go Ahead Eagles)

Verroen (AZ). Loggie (ex-AZ), Hum-iftales (Heerenveen), Cornelissen (NAC) en
" (Cambuur) 15; 11. Van Dijk (Heeren-

Otto (Den Haag) en Brouwer (Em-
lue-ni 14; 14. Arts (NEC) en Van der Laani(>ii Haag) 13; 16. Vroomans (Eindhoven)
cji Van de Brink (Wageningen) 12.

kaarten

Rood: Knel (NAC).
Geel: Van Eek (BW Den Bosch), Roox
(VW), Rutten en Keur (Twente), Duif (Vo-
lendam), Alflen (Utrecht); Woudsma (Go
Ahead Eagles), Smit en Leeuwerik (De
Graafschap), Westphal (Helmond Sport),
Molenaar en Van der Laan (RBC), Dams
(Heracles), De Haan (Cambuur), Loovens
(SVV), Haatrecht (Heerenveen).

buitenland

DUITSLAND
Bremen - Nürnberg 2-1
StuttgarterKickers -Mannheim 1-3
Hannover -Köln 2-2
München - St. Pauji 2-1
Hamburg - Stuttgart 2-1
Kaiserslautern - Karlsruhe 1-2
Leverkusen - Frankfurt 2-2
Mönchengladbach - Bochum 2-0
Dortmund - Uerdingen 4-2

Stand: München 30-44; Köln 30-42; Ham-
burg 30-38; Bremen 30-38; Mönchenglad-
bach 30-36; Stuttgart 30-34; Dortmund 30-
-32; Kaiserslautern 30-30; Leverkusen 30-30;
Karlsruhe 30-29; Uerdingen 30-29; St. Pauli
30-28; Bochum 30-26; Mannheim 30-24;
Nürnberg 30-22; Frankfurt 30-22; Stuttgar-
ter Kickers 30-21; Hannover 30-15.

Zweite Bundesliga
SpVgg Bayreuth-Alemannia Aachen 0-2.
Stand aan de kop: Homburg 34-43 ( + 19);
Fortuna Köln 33-42 (+27); Fortuna Düssel-
dorf 34-41 (+22); Alemannia Aachen 34-41
( + 13).

ENGELAND
FA-Cup, finale
Liverpool - Everton 3-2 (n. v.)

BELGIË
Beker, halve finale
Anderlecht - KV Mechelen 2-0
StandardLuik-Club Luik 0-1
Returns: morgen, dinsdag.

FRANKRIJK
Nantes - Cannes 1-1
Bordeaux - Caen 2-3
Laval - Toulon 0-0
Racing Paris - Lille 1-0
Nice-Sochaux 3-2
Metz - Monaco 0-3
Lens - Paris SG 0-0
Marseille - Auxerre 2-1
Strasbourg-Toulouse 4-1
Saint-Etienne - Montpellier 1-0

Stand: Marseille 37-73 (kampioen); Paris
SG 37-69; Monaco 37-65; Sochaux 37-65;
Auxerre 37-62; Nantes 37-57; Nice 37-56; Lil-
le 37-53; Cannes 37-50; Montpellier 37-49;
Bordeaux 37-48; Toulouse 37-48; Toulon 37-
-47; Saint-Etienne 37-47; Metz 37-46; Racing
Paris 37-39; Strasbourg 37-39; Caen 37-37;
Laval 37-35; Lens 37-17.

ITALIË
Cesena - AC Milan 0-0
Atalanta - Sampdoria 1-0
Bologna - InterMilan 0-6
Verona - Ascoli 0-1
Juventus-ASRoma 2-1
Lazio - Fiorentina 1-0
Napoli-Torino 4-1
Pescara - Lecce 1 -1
Pisa-Como 3-1

Stand': Inter Milan 29-50; Napoli 29-43; AC
Milan 29-37; Juventus 29-36; Atalanta 29-34;
Sampdoria 29-32; Fiorentina 29-31; AS
Roma 29-28; Verona 29-26; Lecce 29-25; La-
zio 29-25; Bologna 29-24; Pescara 29-24; Ce-
sena 29-23; Ascoli 29-23; Torino 29-22; Como
29-20; Pisa 29-17.

SPANJE
Oviedo - Valencia 0-0
Elche - Osasuna 0-1
Espanol - Sporting Gijon 2-1
Cadiz - Betis 4-0
Athletic Bilbao - Valladolid 2-0
Logrones - Barcelona 0-2
Celta Vigo - Murcia 0-0
Malaga - Real Sociedad 1-0
Atletico Madrid- Real Madrid 3-3

toto/lotto

Lotto 20
Winnende getallen: 7-16-20-29-33-38. Reser-
vegetal: 2. Deelnemers: 528.093; inleg: f.
2.213.583.00; prijzengeld: 1.051.452,00.
Cijferspel 20
65 82 24. Deelnemers: 257.509; inleg: f.
386.264,00; prijzengeld: f. 154.506,00.
Toto 20
Winnende wedstrijden: 1-1-3-1-1-1-1-3-3-3-
3-2. Deelnemers: 24.347; inleg: f. 120.122,00;
prijzengeld: f. 66.186,00.
Toto-gelijk 20
Winnende wedstrijden: 8-14-18-23-28. Toe-
gevoegde wedstrijd: 7. Deelnemers: 2408;
inleg: f. 10.568,00; prijzengeld: f. 8024,00.
Belgische lotto
Winnende getallen: 1-7-14-20-31-39. Reser-
vegetal: 30.
Joker
844027 5
Duitse lotto
Winnende getallen: 5-6-9-35-36-47. Reserve-
getal: 33.
Spiel 77
9668228

Landstitel
handbal

naar Emmen
GELEEN - Haka E en O is de nieu-
we herenhandbalkampioen van Ne-
derland. Door in Stadskanaal met
23-28 van Jahn II te winnen werd de
ploeg uit Emmen op de voorlaatste
speeldag onbereikbaar voor achter-
volger Herschi/V en L dat met veel
pretenties aan het seizoen begon-
nen was.
Herschi/V en L had gistermiddag
voor een handvol toeschouwers
meer danveertig minuten nodig om
Hermes definitiefop achterstand te
krijgen. Bij rust leidde de ploeg uit
Den Haag nog met 9-10 en toen na
rust Hermes uitliep naar 11-14 leek
V en L zijn laatste thuisduel te gaan
verliezen. Een opleving aan Geleen-
se zijde gaven uiteindelijk toch de
doorslag. Via 14-14 en 17-16 won V
en L het duel met 20-16.
Kwantum Blauw Wit speelde in en
tegen Hengelo een goede wedstrijd.
In dit spannende duel won Blauw
Wit na een 9-9 stand bij rust met 16-
-18. De routine van Blauw Wit gaf de
doorslag.
VGZ/Sittardia tegen UDSV was een
doelpuntrijk duel. Maar liefst 57
maal werd er gescoord. Bij rust
stond het al 18-16. In deze wedstrijd
konden de aanvallers naar hartelust
scoren. Sittardia nam pas na de pau-
ze definitief afstand van UDSV.

" ESSEN - Voor de eerste keer. in
het bestaan heeft TuSEM Essen de
Europese handbalbekervoor beker-
winnaars gewonnen. De Westduit-
sers wonnen de tweede wedstrijd
van de finale tegen US Creteil met
19-16. Het eerste duel had Essen nog
met 16-17 verloren.

Slagvaardig
Liverpool toonde zich snel slagvaar-
dig. Een lange pass van de Schotse
international Nicol bereikte in de
vierde minuut McMahon, die Al-
dridge een vrije schietpositie bood.
Doelman Southall was kansloos op
de inzet van de lerse international,
1-0. Liverpool controleerde nadien
de wedstrijd, die door ruim 500 mil-
joen mensen op de televisie werd
bekeken. Everton had een optisch
overwicht, maar kwam niet één
keer in een riante scoringspositie.

Liverpoolgoalie Grobbelaar kreeg
dan ook nauwelijks de gelegenheid
te bewijzen, dat hij een betere doel-
man is danzijn coÜega aan de ande-
re kant, Southall. De tweestrijd tus-
sen beide keepers om dehegemonie
in Liverpool was de afgelopen week
in de Engelse media flink aange-
scherpt.

" Rush (links) produceert het eerste van zijn twee kardinale doelpunten. Evertoncaptain Ra-
cliffe wijkt vol ontzag achteruit en het vanggebaar van doelman Southall is ook al machteloos.

Afgestraft
De tamme finale kreeg toch nog een
spannend slot. In de laatste minuut
van de reguliere speeltijd sloeg
Grobbelaar een voorzet van Watson
voor de voeten van invaller McCall,
die de stuitende bal moeizaam over
de lijn werkte, 1-1. De gemakzuchti-
ge houding van Liverpool, dat enke-
le uitgelezen scoringskansen ver-
prutste, werd op die manier terecht
afgestraft.

In de noodzakelijke verlenging

groeide de finale alsnog uit tot een
spektakelstuk. Liverpool, wakker
geschud door de late treffer van
Everton, ging fanatiek op jacht naar
eerherstel. Met een knap diagonaal
schot bezorgde Rush, in de 72e mi-
nuut ingevallen voor Aldridge, Li-
verpool opnieuw een snelle voor-
sprong, 2-1. Everton wist echter van
geen opgeven. In de slotfase van de
eerste verlenging knalde McCall
zijn ploeg voor de tweede keer naast
Liverpool, 2-2.

Blessures
„Maar ik kan niet meer dan tevre-
den zijn", blikte Piet Kivit terug.
„Ondanks een waslijst van blessu-
res worden we tweede in de compe-
titie, worden op zeer dubieuzewijze
uitgeschakeld in de kwartfinale van
de NHV-beker en komen dan ook
nog eens in de finale van het Jo Ger-
ris-toernooi. Dat alles in ogen-
schouw nemende, kunnen we met.
opgeheven hoofd een punt achter
dit seizoen zetten".

V en L kwam in de finale tegen
PSV, dat in de poule-wedstrijden
nog met 11-10 werd verslagen,
kracht te kort om aan de positieve
kant van de score te blijven. De
kruisfinale tegen Niloc had te veel
energie gevergd. Bij rust keek de

Geleense ploeg in dat duel nog te-
gen een 1-4 achterstand aan. De
uiterste krachtsinspanning tijdens
het tweede bedrijf bracht wel nog
de overwinning(8-5) en een plaats in
de finale, maar de dames waren op
dat moment conditioneel aan het
einde van hun latijn. Bovendien
was eredivisie- en toernooitops-
coorster Christa van de Vorsten-
bosch niet af te stoppen. Zij alleen
nam het leeuwendeel van de Eind-
hovense produktie voor haar reke-
ning.

De beide andere Limburgse verte-
genwoordigers in het Jo Gerris-
toernooi, het plaatselijke Holbox/S-
-wift en Vonk/Mosam, waren duide-
lijk minder succesvol. Mosam ver-
loor alle poule-wedstrijden, maar
kon door een 13-8 zege in de strijd
om plaats 9 t/m 12 tegen uitgere-
kend Holbox/Swift, wel nog beslag
leggen op de tiende plaats in de
eindrangschikking. De thuisclub,
dat in de poule van V en K en UVG
won en bovendien drie (!) keer met
slechts een doelpunt verschil ver-
loor, werd daardoor slechts twaalf-
de.

Doelvrouwe Laura Robben van
SEW werd door de speelster uitver-
kozen tot handbalster van het jaar.
Zij behaalde een punt meer dan
Christa van de Vorstenbosch van
PSV.

Eindstand Jo Gerris-toernooi: 1. PSV; 2.
Herschi/V en L; 3. Niloc; 4. Aalsmeer; 5.
Hellas; 6. SEW; 7. Quintus; 8. Swift Arn-
hem; 9. OSC; 10. Vonk/Mosam; 11. UVG; 12.
Holbox/Swift; 13. V en K.

sport

scorebord
eredivisie

PEC Zwolle-BW Den Bosch ( 1.250)2-3
Haarlem-Groningen ( 800) 2-1
Veendam-Fortuna Sittard ( 1.500) 1-1
Sparta-VW ( 1.200) 1-1
Twente-Volendam ( 4.500) 3-0
PSV-Utrecht (22.300) 3-0
Roda JC-Feyenoord ( 4.000) 3-1
RKC-MW ( 1.000) 1-0
Ajax-Willem II ( 6.000) 1-0

Eindstand
PSV 34 24 5 5 53 78-31
Ajax 34 22 6 6 50 74-32
Twente 34 11 18 540 47-25
Feyenoord 34 15 10 9 40 66-52
RodaJC 34 13 12 9 38 52-38
Groningen 34 14 8 12 36 62-51
BW Den Bosch 34 15 6 13 36 48-53
Fortuna Sittard 34 11 12 11 34 40-37
Volendam 34 13 7 14 33 42-51
Haarlem 34 11 11 12 33 37-50
RKC 34 11 9 14 31 53-61
Sparta 34 9 12 13 30 42-50

I Utrecht 34 11 7 16 29 49-57
MVV 34 10 9 15 29 41-58
Willem II 34 8 11 15 27 50-68
PEC Zwolle 34 8 9 17 25 48-70
VVV 34 5 14 15 24 40-62
Veendam 34 8 8 18 24 37-60

PSV kampioen; VW, Veendam en PEC
Zwolle degraderen.

Rush kopt Liverpool in verlenging naar 3-2 zege

Cupfinal met clou
LONDEN - De honderdacht-
ste editie van het toernooi om
de FA-cup heeft op Wembley
een terechte winnaar gekre-
gen. Gezien de dramatische
gebeurtenissen in Sheffield en
het vertoonde spel in de
boeiende finale tegen stadge-
noot Everton mocht Liverpool
de meeste aanspraak maken
op de Engelse beker. De ploeg
van oud-speler Dalglish kreeg
de trofee evenwel niet in de
schoot geworpen. Pas na een
meeslepende verlenging kon-
den de 'Reds' voor de vierde
keer in de geschiedenis de FA-
cup voor een jaar in hun bezit
nemen. Invaller Rush was de
belangrijkste man bij Liver-
pool. Met twee puntgave tref-
fers (2-1 en 3-2) had de voorma-
lige spits van Juventus een
groot aandeel in de benauwde
overwinning: 3-2. Het bete-
kende de negentiende zege
voor kampioenskandidaat Li-
verpool in dit jaar, in een reeks
van 23 ongeslagen wedstrij-
den.
Het emotioneel beladen duel werd
traditioneel voorafgegaan door een
massale samenzang in het met ruim
82.000 toeschouwers (recette: 5,5
miljoen gulden) gevulde Wembley-
stadion. Ter nagedachtenis aan eïe
95 doden bij de halve finale tussen
Liverpool en Nottingham Forest
werd er eerst nog een (indrukwek-
kende) minuut stilte gehouden,
voordat beide teams met elkaar de
strijd aangingen. Celtie

Celtic Glasgow won in het Hamp-
den Parkstadion van Glasgow op-
nieuw de finale om de Schotse FA-
beker. Rivaal Glasgow Rangers
werd met 1-0 verslagen door een
treffer van Joe Miller in de 43e mi-
nuut. Er waren 74.000 toeschou-
wers. Door dit resultaat verspeelde
Glasgow Rangers, dat al eerder ze-
ker was van de nationale titel, zijn
kansen op een 'doublé. Celtic, dat
ook vorig jaar de beker veroverde,
trof voor de twaalfde maal Rangers
in de finale. Zeven keer was Celtic
het sterkst.

Hachelijk
Mede-invaller Rush wilde niet bij
McCall achterblijven. Drie minuten
na de gelijkmaker kopte de geterg-
de spits raak uit een voorzet van
Barnes (3-2). In beide strafschopge-
bieden deden zich in detweede ver-
lenging nog enkele hachelijke mo-
menten voor. Grobbelaar en Sou-
thall wilden in die fase echter niet

voor elkaar onderdoen en hielden
gezamenlijk het hoofd koel. Met Li-
verpool als winnaar kon de neutrale
liefhebber uiteindelijk vrede heb-
ben, hoewel aan de vierde FA-cup
altijd het bloed van de 95 slachtof-
fers in Sheffield zal kleven.

Tweede plaals Geleense dames bij Jo Gerrisloernooi

Herschi/V en L:
zes zeges op rij
niet voldoende
Van onze verslaggever

ROERMOND - Zes opeenvolgende
overwinningen bleken uiteindelijk
niet voldoende voor de dames van
Herschi/V en L, met de nieuwko-
mers Carla Kleintjens en Karin Hil-
len in de gelederen, om het presti-
gieuze Jo Gerris-toernooi, met deel-
name van alle teams uit de eredivi-
sie zaalhandbal, te winnen. Uitgere-
kend in de zevende wedstrijd, de fi-
nale tegen PSV, liep de ploeg van
trainerPiet Kivit tegen de eerste ne-
derlaag (15-10) op en greep daarmee
net naast de hoofdprijs van het naar
de legendarische oefenmeester van
Swift Roermond genoemde toer-
nooi.

Uiteraard had V en L het seizoen
graag afgesloten met de toernooize-
ge. Al was het maar om de uitste-
kende prestaties in de competitie,
met als uiteindelijk resultaat een
tweede plaats met recht op Euro-
pees handbal, te onderstrepen en de

afscheid nemende Mieke Leenen en
Diane van der Veer een passend
vaarwel te bezorgen.

# PSV ontvangt uit handen van Angeline Gerris de wisseltrofee behorende bij de winst van het
JoGerris-toernooi. Foto: PAULKUIT

Hekken weg,
supporters

op veld
LONDEN - Nog vóór de wed-
strijd van het Engels elftal, mor-
gen tegen Chili, wordt het veld
van het Wembleystadion weer af-
gezet met hekken. De afrastering
was speciaal voor de finale van
de FA-cup tussen Liverpool en
Everton ontmanteld. Onder druk |
van de ramp in het Hillsborough'
stadion in Sheffield, waar op 1*
april 95 LiverpoolsupporterS
voor de halve finale tegen Not-
tingham Forest werden doodge-
drukt, had de Engelse bond de
hekken op Wembley laten weg-
halen. De bond zette 1200 extra
ordebewakers in, maar dat aantal
was te gering om invasies van
supporters te voorkomen.
„Voor deze wedstrijd golden bij-
zondere omstandigheden", ver-
klaarde Les Walker, hoofd veilig-
heid van de Engelse bond. „Voor
ons was het een wedstrijd, die
wij nooit konden winnen. Als er I
hekken gestaan hadden en er
had maar één onbenullig int* I
dentje plaatsgevonden, waren L
we onder de kritiek bedolven."
„Gelukkig is er niet gevochten. L

hoewel er toch supporters op he» f
veld waren. Ik moet toegeven. L
dat er weinig voor nodig was ge-Ij
weest om de zaak te laten escale- II
ren. Dit was een eenmalige ge-1
beurtenis. De hekken komen (
weer terug, maar ik blijf er bij da' |
wij er goed aan hebben gedaanz* j,
voor deze finale te verwijderen- y
Graham Kelly, verantwoordelijk fj
voor de PR in de Engelse bond. y
vond het gedrag van de supp°r' L
ters, die het veld inrenden, nog
juist binnen aanvaardbare gren' k
zen. „Voor zover bekend was ef V
geen sprake van kwaadaardig ée It
drag. Het was jammer dat een [
aantal supporters te enthousiaS' X
werd, maar de overgrote meer- |
derheid gedroeg zich voorbed' t
dig." ï
Liverpool-coach Kenny Dalglis.n
vond dat alles in goede harmontf L
was verlopen. „Ik heb niet de in' ï
druk dat er problemen zijn ge' l
weest. Als 'het een rugbywed-
strijd was geweest, had niemand L
een woord verspild aan die paall
supporters, die het veld opkwa-1
men." Dalglish greep zelf cc" [
paarfans in de kraag, voordat de
het winnende doelpunt van if' ■
valler lan Rush op het veld kon- E
denvieren. De spelers van Liver- [
pool hadden door de opdringen- tj
de menigte moeite de trappe" \
naar het bordes te beklimmen L
om de cup af te halen. Op hun b

ereronde werden ze vergezeld 1
door zon tweeduizend suppof' ■
ters.

Remmen Lancia werken nog niet goed
Henk Vossen
raakt muur

Van onze medewerker
FLOOR SCHILTE

BREDA -Tijdens de test in de Bies-
heuvel Rallysprint raakte Henk
Vossen op de eerste klassements-
proef een muurtje, waarbij de neus
van de nieuweLancia licht werd be-
schadigd. Henk Vossen pakte ach-
ter de latere winnaar Willem van de
Berg in een Porsche 911 twee keer
de tweede tijd. Onder tropische om-
standigheden was de rij progressie
van Vossen duidelijk merkbaar.
Voor het talrijke publiek wist Vos-
sen tijdens de derde omloop de
snelste tijd van de dag te realiseren,
vier seconden sneller dan de snelste
tijd van Van de Berg. Vossen was
erg tevreden over de handling van
de Lancia. „Hij stuurt een stukbeter
dan die huurauto's. Alleen aan de
remmen moet het nodige worden
gedaan voordat we aan de Hessen-
rally volgende week kunnen deelne-
men. Het was oppassen geblazen,
want ik had maar vier wielen, name-
lijk de vier dieop de auto lagen. Als

ik een lekke band zou krijgen, hS
ik moeten opgeven."
Henk Vossen reed met naviga'
Ton Hillen, die André Schoonej
wolf verving. De Tegelenaar h*^ook nog te melden dat Martini-L*j
cia door het collegeautosport rec(J
spraak in het gelijk was gesteld^
zake het beroep tegen het annulefs
van een klassementsproef in de
Hollandrally, einde maart. Hierd°Jwijzigt de uitslag drastisch en wo
het duo Vossen-Schoonenwolf l®
de, hetgeen vier extra punten be*jj
kent voor het internationaal op
Nederlands rallykampioenschap-

De Rallysprint werd met twee *
conden voorsprong gewonnen d*
Willem van de Berg (Porsche 9'
Fred Vojacek uit Oirsbeek moest
de tweede klassementsproef op»
ven met mechanische problem
aan de Opel Manta.

ëUitslag: 1.Van de Berg-IJben (Porsche»,
totaaltijd 23.57 min; 2. Vossen-Hillen (^
cia) 23.59; 3. Van Esch-Van Esch (Talbot-J,
tus) 24.20; 4. Van Heek-Findhammer (Ö'T,
M3) 24.24; 5. Mangnus-Roetert (Talbot;^
tus) 24.14; 24. Cillekens-Aldenkamp I'S
Escort) 26.23; 30. Poulissen-Poulissen <£nault 5) 26.46; 57. Jenniskens-Bens <r\,
geot 205) 28.35; 65. Pöttgens-Lemfl 1*
(Toyota Corolla) 31.41.

uitlaatjes

" BERGHEM - Eimbert Timmer-
mans en Eric Verhagen hebben de
leiding in de nationale titelstrijd zij-
spancross overgenomen van Hugo
de Vries en Harry de Bresser. Het
duo uit Schijndel won in Berghem
beide manches van de derde wed-
strijd om het kampioenschap. De
Vries stuurde naar de tweede en
derde plaats. Het Maastrichtse duo
Penders-Sutherland eindigde in de
eerste manche als twaalfde.

" ANDERSTORP - Leon van der
Heijden eindigde als achtste in een
wegrace in de 250 cc klasse in de
strijd om het Europees kampioen-
schap. Van der Heijden finishte op
nauwelijks twintig seconden na de
winnaar, de Italiaan Andrea Borgo-
novo. In de 125 cc klasse was Arie
Molenaar de beste Nederlander met
de dertiende plaats. Winnaar werd
Gabriele Debbia uit Italië.

" SALZBURG - Bij internationale
motorsportwedstrijden op het cir-
cuit van Salzburg zijn twee West-
duitse coureurs bij een val gewond
geraakt. Martin Prade brak een
been en liep knieletsel op. Norbert
Gartlinger werd met een gebroken
halswervel en bewusteloos naar het
ziekenhuis gebracht.

" DI JON- JanLammers en Patrick
Tambay zijn in de 480 kilometer lan-
ge autorace van Dijon, meetellend
voor de strijd om het wereldkam-
pioenschap endurance, in de laatste
ronde met motorpech uitgevallen.
Het Nederlands/Franse duo bezette
op dat moment de vierde plaats.
Wollek en Jelinski schreven derace
van Dijon op hun naam.

Piet Raymakers
beste ruiter

in Kopenhagen
KOPENHAGEN - Piet Raymak*
heeft het hoofdnummer van 'CSIO Kopenhagen, de wedstijd °de Grote Prijs, gewonnen. De rU
uit Asten-Heusden bleef met OD
pic Zamira in de barrage foutloos
34,8 seconden. Dat was 1,1 secof1
sneller dan de Deense Lisbeth 3

boldt. Wout-Jan van der SchanS
Jos Lansink deelden de zeven
plaats. Willy van der Ham won
Kopenhagen een springconco
tabel A. De Limburgse ruiter b'
met het paard Pythagoras foiiv
in 45,3 seconden. De Amerikaa^amazone Joan Scharffenbe"
werd met Dominca tweede.

Voltreffer
Soranus

SWALMEN/EIJSDEN - De hajj
boogschutters van Soranus uitp 2
koul-Swalmen zijn met overm3 J
Limburgs kampioen ere-afde' I
geworden. Har Diels van Sora J
werd met 482 punten beste schu1 j
Belangrijkst- uitslagen; ereklasse: '-ptn
nus, Boukoul-Swalmen 2773; 2. Willed gj
Geverik-Beek 2725; 3. De Volgelingen-,,^
den 2705; A-klasse: 1. LUnion. Beek.*A
2. Rozenjagers, Stem 2597; 3. Diana. VL.,ss]
2591; B-klasse: 1. 't Trefpunt. Tienray ' J
2.Robin Hood, Brunssum 2487; 3. Den^(J
vieren, Venray 2461; C-klasse: 1■ K V
Venlo 2377; 2. L'Union, Beck 2368;
Rare Schutters, Overloon 2359.
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Titel
Sef Vergoossen die de laatste
dertien duels het roer van Leo
van Veen overnam en met zijn
uitgedunde formatie toch nog
twaalf punten bijeen sprokkelde
laat een gezonde club achter. Za-
terdagmiddag pakte de VVV-re-

serves de landstitel na 2-1 winst
op Vitesse II en in de 'finale'
werd zelfs Ajax II dat Vitesse
met 1-0 had geklopt, na een 1-1
eindstand via penalty's naar het
tweede plan verwezen. In het
Ajax-team speelde Peter Larsson
een onfortuinlijke wedstrijd. De
Zweedse international liep niet
alleen een gele kaart op maar
schoot in de extra penalty-reeks
hoog over. VVV biedt Vergoos-
sen aanstaande vrijdagavond een
afscheidsfeest aan.

Sparta - VVV 1-1 (0-1) - Score: 19. Nijs
sen 0-1; 55. Libregts 1-1 (strafschop)
Scheidsrechter: Lammers. Toeschou-
wers: 1.200. Gele kaart: Roox (VVV).

Sparta: De Goeij, Wijnberg, Eger, Mul-
der. Spork (G. de Nooijer), Sandel. Li-
bregts, Valke, D. de Nooijer. Beukers
(Van Stee) en Vurens.
VVV: Roox, Nijssen, Van Berge-Hene
gouwen, Rijnink. Rutten. Lenkens (60
Weerts). Heynierse. Slagboom, Stewart
Driessen en Luhukay (80. Peters).

Oostenrijk
bedwingtDDR

Ijrjo 2IG - Het voetbalelftal van de
Bti ett 'n Leipzig in een kwalifi-
fun HWedstrijd voor de endronde
fPeeiH Wereldtitel (groep 3) 1-1 ge-
v u|. a tegen Oostenrijk. Het venijn
Nüd i duel zat in net beBin en net
<i,. i "/" de derde minuut gafPolster

'v°ekcis de leiding. Vier minu-
r°oiVH°r et c>mdc worgde Kirsten
ji^j. de gelijkmaker. De Sovjetunie
L. de leiding in de groep met ze-
pu ,.Punten uit vier wedstrijden.
Pust 'JL -s tweede met vijfuit vijfen
Ljnr'jk bezet de derde positie
f?1 dl'ie uit drie.
" ■^Lo - i n groep 5 van het kwali-

'e-toernooi van het wereldkam-
Ptr, nscllaD voetbal heeft Noorwe-
rl r? s'° Kewonnen van Cyprus,
Pu stand was bij rust al bereikt.: "u"id is: Schotland 5-9; Joego-
JLi. p "°; Noorwegen 4-4; Frankrijk

,Lyprus6-l.u
r MOSKOU - Torpedo MosktiuL , z'ch geplaatst voor de finale
r,(JMh i* toernooi om de Russische
kj., a'beker. Torpedo won in de
Xii/,e eindstrijd met 2-0 van Dinamb
Lr, .°n ontmoet in de finale van 25

(-,,
c,e winnaar van het duel Tbilisi

BRUGGE - Han Grijzenhout
'l z 'Jn contract bij Cerkel Brug-

lu^r. twee Jaal' verlengd. Het be-
j.'' besloot verder met de Neder-
: er in zee te gaan nadat Cerkel
j. Uden was gebleven voor de
Sische eerste klasse.

)MEtERSCHOT " Geor§e Heylens
Fch( t

n'euwe trainer van Beer-
K.,. n-.De voormalige Belgische in-

tij,
,ütional was tot nu toe werkzaam

' ac Franse club Lille.

V en L
ziet af van

''('-deelname
tnJ^EEN - Herschi/V en L zal ko-
te.u . seizoen vrijwel zeker geen
V'r lnst-nrijven voor het IHF-cup-
feg. ?°'- Zowel de heren als de da-
tóe 'I('bben beslag gelegd op de
Lj*~ .e Plaats in de ceimpetitie, het-
Brn 'n Pnil(-'iP(-' recht geeft op deel-
Doy-e aan dit Europees bekertoer-

V,!,'^ 1 het Nederlands Handbal
Ut,. J°"d echter ge'en subsidie ver-
kil.l W en u'^ kostenoverwe-
Kwt a'z'en vun inschrijving. Het
kw Uur heeft nog overwogen om al-
tjj,j, de heren aan te melden, maar
rfj, '°°sluit zou op veel verzet van de
feL?B, die boven verwachting pres-
(!(. dt'n en aanzienlijk positiever in

kwamen, hebben ge-

fenrJ le* terugtrekken van V en L
t (Jt(iKwantum/Blauw Wit wellicht
bel n°^ Europees handbal gaan
fttiff n' en v'erc'(-' plaats in de eind-
da,, u>kking is daavoor nu vol-

ZVV Sphinx
MAASTRICHT - De Maastrichtse
zaalvoetbalvereniging, ZW
Sphinx, die het verrassend goed
doet in de strijd om de Nederlandse
zaalvoetbaltitel speelt vandaag
thuis. Dat gebeurt in sporthal De
Geusselt om 20.30 uur tegen Zeef-
drukkerij Voorhout. De eerste wed-
strijd tussen beide teams leverde
een 3-3 gelijkspel op.

Afscheid Arnold Mühren
- In de Meer nam Arnold Müh-

,°n (37) afscheid van het profvoetbal. Hij speel-se Voor Volendam. Ajax. FC Twente. Ipswich
°Wn, Manchester United en opnieuw Ajax. Hij

is de enige Nederland tot nu toe die ooit scoorde
in een FA Cup-final. Mühren kwam 23 keer uit
vooi- het Nederlands elftal.

* "oor het laatst in het Ajax-sliirt. Mühren zet een punt achterzijn carrière en Rob Witsch-e (rechts) vertrekt naar Saint-Etienne.

Invaller Polman schiet Fe yenoord aanflarden

Schrale troost
voor Roda JC

Van onze verslaggever

KERKRADE - Roda JC de punten en het prestige en Feyen-
oord de prijzen. De fraaie 3-1 zege die deKerkradenaren gister-
middag boekten, was niet meer dan een doekje voor het bloe-
den. De overtuigende wijze waarop een overigens niet meer
optimaal gemotiveerd Feyenoord aan de kant werd gezet,
maakt nog eens extra duidelijk hoezeer Roda JC in het fatale
pinksterweekeinde het mes in het varken liet steken. Met de
eervolle vijfde plaats zijn de Kerkradenaren de enigen in de
top-zes, die met lege handen staan waar het Europees voetbal
betreft.

Met een lach en een traan keek
Roda JC gisteren terug op het sei-
zoen 'öB-'B9. In sportief opzicht één
van de meest bewogen jaren op
Kaalheide. De Europacup-succes-
sen waren absolute hoogtepunten,
smaakten naar meer en uitgerekend
dat wordt Roda JC volgend seizoen
onthouden. „En dat doet pijn. Na de
successen is het natuurlijk niet niks
dat je volgend jaar Europees voet-
bal moet missen. Vandaag hebben
wij gestreden voor het laatste kans-
je. Wij hoeven ons nu in ieder niet
het verwijt te maken, dat wij er niet
alles aan hebben gedaan, voor het
geval Twente een misstap had be-
gaan".

Trainer Jan Reker zag twee hoofd-
ooiv.aken waarom zijn club niet an-
dermaal Europa kan intrekken. „In
de slotfase waren wij niet opgewas-
sen tegen de spanning. Ons seizoen
ging echter de mist in als gevolgvan
onze erbarmelijke trainingsaccom-
modatie. ledere keer als hetregende
moesten wij naar elders uitwijken
en dat kostte steeds punten. Voor de
winterstop haalden wij daardoor
slechts twee punten .uit zeven duels
en in april brak ons dat euvel op-
nieuw op".

Bevrijdt van alle spanning bleek
ook een op vier plaatsen gewijzigd

Roda JC - Fevenoord 3-1 (1-0)- Score: 5.
Polman 1-0; 67. Simons 1-1; 75. Boere-
bach 2 1; 87. Polman 3-1. Scheidsrech-
ter: Van Vliet. Toeschouwers: 4.000.
Gele kaart: Barendsc (Feyenoord).
Roda JC: Nedcrburgh. Broeders. Boere
bach. Polman, Trost. Suvrijn. Hanssen,
Dfliberto. Van de Uier. Haan (75. Huub
Smeets) en Raymond Smeets (77. Luy-
persl.
Feyenoord: Hiele, Nortan, Brands, Met-
god,Troost. LokholT, Van Geel. Barend-
sc (4(i. Houtman). Simons. Tebbenhol,
Smolarek ((59. Roth).

Roda JC zijn mannetje te staan.
Zonder Van Loen (schorsing). Groe-
nendijk (knieblessure), Sanchez
Torres en Fraser (beiden griep)
mochten Haan, Raymond Smeets,
Diliberto en Polman hun beste
beentje voorzetten. Vooral de twee
laatstgenoemden lieten zich dit
geen tweemaal zeggen en hadden
een belangrijk aandeel in het slacht-
offeren van Feyenoord. Voorstop-
per Polman, pas vijf minuten voor
wedstrijdbegin opgeroepen voor
Fraser, trof twee keer de roos en Di-
liberto groeide met opvallende rus-
hes en fraaie 'assists' uit tot één van
de uitblinkers.
Roger Polman was voe>r rust de eni-
ge die raad wist met het handjevol
doelrijpe kansen dat Roda JC uit-
speelde. Zoveel overwicht werd
Feyenoord te gortig. Polman voor-
kwam op de doellijn de gelijkma-
ker, maar even later kreeg Feyen-
oorder Simons zoveel vrijheid dat
hij teich de gelijkmaker mocht aan-
tekenen. Roda stroopte nog één
keer de mouwen op. De naar PSV
vertrekkende Boerebach zorgde
voor een passend afscheidscade>au
met zijn dertiende treffer en Pol-
man zette voor Roda JC een punt
achter een bewogen seizoen.

"Roger Polman (op degrond) scoort zijn tweede en Roda's derde tegen Feyenoord.
Foto: FRANS RADE

sport

Landstitel voor reserves uitVenlo

VVV: 'n lach
en 'n traan

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

VENLO - Met een lach en een
traan neemt VVV afscheid van
vier seizoenen eredivisie-voet-
bal. Ondanks een rampzalig
competitieverloop met degrada-
tie als dieptepunt blikt men inVenlo tod. optimistisch de toe-komst in. Gistermiddag op Span-gen wist VVV een dik verdiend
gelijkspel te bewerkstelligen.

Frans Nijssen bracht in de 18e
■Jiinuut zijn ploeg aan de leiding,e-en dieptepase van Remy Rey-
niersewist linksback Jan Muldernet te onderscheppen waarna de
"Pgerukte VVV-captain vrije
doortocht had en de hoek kon
Uitzoeken: 0-1. VVV - zonder de
geblesseerde Verberne en Eyer -was en bleef de betere ploeg ennad afstand moeten nemen van

een ongeinspireerd Sparta.
Met name Jos Luhukay en Rob
Rijnink hadden alleen voor doel-
man Ed de Goey de Venlose
voorsprong moeten uitbouwen.
Dat gebeurde niet en toen John
Roox Sparta-spits Ed Vurens ten
val bracht kreeg de thuisclub
tien minuten na rust door een pe-
nalty, benut door Raymond Li-
bregts, de gelijkmaker min of
meer cadeau. In de slotfase

mocht VVV nog de handjes dicht
knijpen toen Vurens de paal trof.

Hughes: Haarlem
leven inblazen

ZANDVOORT Haarlem en
Hughes zijn weer verenigd. De
coach, die bijna de helft van zijn
trainerstijd bij de honderd-jarige
club (jubileumwedstrijd op 1
augustus tegen Steaua Boeka-
rest) doorbracht, moet als com-
mercieel manager voor nieuw le-
ven zorgen.
Nieuw leven is iets te zonnig uit-
gedrukt, leven is beter op zijn
plaats. Het Britse Voetbalmens,
deels op provisiebasis aan het

werk, moet het geld binnen bren-
gen dat nodig is om de nieuwe
trainer Hans Eijkenbroek het
materiaal in handen te laten hou-
den, waarmee meer bereikbaar is
dan de middenmoot, of de mid-
delmaat.

Op twee punten heeft de club
een stap vooruit gedaan. Er werd
een overeenkomst met drie nieu-
we sub-sponsors getekend, de
kans op behoud van 'onmisbare'
spelers is vergroot door het aan-
bieden van betere contracten.
Het bod van drie ton van Twente
op Raymond Atteveld kon terzij-
de geschoven worden. Atteveld
heeft een contractaanbieding op
zak, die de dubbele transfersom
rechtvaardigt.

Bayern München verstevigt koppositie

Marseille kampioen
MARSEILLE - Olympique Marseil-
le heeft zich zaterdagavond verze-
kerd van de Franse voetbaltitel.
Door een overwinning van 2-1 op
eigen veld tegen subtopper Auxerre
werd de marge met achtervolger Pa-
ris SG onoverbrugbaar: vier punten
met nog slechts één duel té spelen.
Paris SG kwam overigens niet ver-
der dan een roemloos gelijkspel
zonder de>elpunten bij het al lang
gedegradeerdeLens.

Het is voor het eerst sedert 1972 dat
OM zich weer kampioen van Frank-
rijk mag noemen. Aanvoerder Jean-
Pierre Papin was de grote animator
tegenAuxerre met treffers in de 55e
en 65e minuut. Het laatste doelpunt
kwam uit een strafschop tot stand.
Zeven minuten voor het einde
scoorde Otokoré tegen. Papin heeft
nu 22 seizoensdoelpunten achter
zijn naam staan.

Paris SG is zeker van een plaats in
het volgende toernooi omn de
UEFA-beker. De strijd om de derde
plek op de ranglijst is nog volledig
open. Monaco en Sochaux hebben
evenveel punten, maar Monaco
heeft een iets beter doelsaldo (plus
21 tegen plus 19).

" Bayein München kan donderdag
met een iets geruster hart naar Keu-
len afreizen, waar het voor de lands-
titel waarschijnlijk beslissende duel
tegen de plaatselijke bundesliga-
club wacht. De lijstaanveierder re-
vancheerde zich tegen St. Pauli (2-1)
voor de smadelijke nederlaag (0-2)

vorige week tegen degradatiekandi-
daat Stuttgarter Kickers. Wegmann
en Pflügler brachten de doelpunten
van Bayern op hun naam.

Het verrassende puntverlies (2-2)
van concurrent FC Köln bij hekke-
sluiter Hanneiver 96 werd in Mün-
chen uiteraard met gejuich begroet.
Twee minuten voor tijd leidcïe de
thuisclub door doelpunten van
Schatzschneider en Willmer (ex-FC
Köln) nog met 2-1. Topschutter
Klaus Allofs, die in de spannende
slotminuten zijn zestiende treffer
produceerde, redde voor de ploeg
van trainer Daum een kostbaar
puntje. Eerder in de doelpuntrijke
tweede helft had libero Steiner FC
Köln nog een voorsprong bezorgd.

Anderlecht

" In de eerste wedstrijd voor de hal-
ve finales van het toernooi om de
Belgische voetbalbekef heeft An-
derlecht landskampioen KV Me-
chelen in het eigen Astridpark afge-
troefd (2-0). In de derby Standard -
FC Luik zegevierden de bezoekers
met 1-0. De returns zijn dinsdag 23
mei en de finale zal op 10 juni in het
Brusselse Heizelstadion worden ge-
houden.

Voor circa 25.000 toeschouwers
nam Andeiiecht een voorsprong
door Krncevic. Na een halfuur was
het al 2-0 door goed doorzetten van
uitblinker Jankovic. Na de rust was
Mechelen wat sterker dan ervoor

zonder een echte vuist te kunnen
maken. Het winnende doelpunt in
Luik viel al na een kwartier door
Varga, die daarmee FC Luik in een
riante uitgangspositie bracht.

" Atletico en Real Madrid hebben
zaterdagavond in een bijzonder
spectaculaire en sportieve derby de
punten gedeeld (3-3). In het Calde-
ron-stadion was de Braziliaan Balta-
sar bijzonder op schot. Hij nam alle
doelpunten van thuisclub Atletico
voor zijn rekening en voerde zijn
produktie in dit seizoen op naar 33
treffers.

De derby in het uitverkochte sta-
dion (90.000 toeschouwers) werd
met enige vrees tegemoet gezien. In
Bernabeu was de eerste ontmoeting
volledig uit de hand gelopen. De re-
turn groeide uit tot een prachtigere-
clame voor het Spaanse voetbal.
Baltasar opende de score in de 27e
minuut en verdubbelde de marge
twee minuten later. Kort na de rust
halveerde Schuster de achterstand
(2-1). Tien minuten later stond Real
met tien man in het veld. Verdedi-
ger Esteban moest na twe?e gele
kaarten van arbiter Gonzalez het
veld ruimen.

Met tien tegen elf speeldeReal het
klaar de achterstand van 2-1 om te
buigen in een voorsprong van 3-2.
Butragueno in de 72e en Losada in
de 75e minuut stonden aan de basis
van die operatie. Zes minuten voor
het einde was het weerBaltasar. die
raak schoot.

Redelijk debuut junioren legen Veendant

Fortuna-jeugd grijpt kans
Van onze verslaggever

VEENDAM - De laatste competitie-
wedstrijd had voor Fortuna Sittard
natuurlijk niet veel meer om het lijf.
Toch stapte interim-trainer Dick
Voorn zateragavond met een tevre-
den gevoel de spelersbus in na de
1-1 remise tegen Veendam, omdat
zijn verzwakte formatie toch een

Veendam - Fortuna Sittard 1-1 (1-1) -
Score: 13. 0-1 Boesscn: 33. 1-1 Jans.
Scheidsrechter: Kok. Toeschouwers:
1.500.
Veendam: Hoekstra. Fühler (67. Nien
huis jr.), De Haan. Wiebing. Mulder
Steenge, Söllner, Hindriks, Jans, Nijgh
Gall.
Fortuna Sittard: Hesp, Mordang, Lies
dek, Heussen. Maessen, Kicken. Boes
sen, Reyners (63. Derks). Dekkers, Win
kelmolen, Custers (Vergoossen).

vrij redelijke indruk had achter ge-
laten. Zonder vijf basisspelers en
met drie A-junioren maakte Fortu-
na in het hoge noorden het Veen-
dam nog behoorlijk lastig. Toch
mochten de Limburgers in de twee-
de helft niet klagen, want Hesp
stopte bij de 1-1 stand een straf-
schop van Jans.

Voor de rest zagen de amper 1.500
toeschouwers weinig hoogtepun-
ten. Voor de rust vermaakten zij
zich met de beide doelpunten en na
de hervatting was er dus die gemiste
strafschop van Veendam. Overigens

claimde de thuisploeg na die misser
direct weer een elfmetertrap, want
na de rebound van Hesp werd de
strafschopnemer ondersteboven ge-
lopen. Omdat scheidsrechters vrij-
wel nooit twee strafschoppen geven
binnen een minuut aan dezelfde
ploeg, liep het voor Fortuna alle-
maal met een sisser af.

Fortuna kwam in de beginfase op
voorsprong na een kopbal van
Boessen, die een voorzet van Win-

kelmolen temidden van zes Veen-
dammer-verdedigers afrondde. De.
vrije doortocht die Jans daarna be-
nutte om de gelijkmaker te scoren.
was een gevolg van een mislukte,
buitenspelval. Jans wachtte heel
lang met zijn uithaal, maar hij liet
Hesp wel kansloos met een schui-
ver. De strafschop die de doelpun-
tenmaker na rust kreeg, was veroor-
zaakt door Heussen en Mordang.
die gezamenlijk de Veendammer
Boy Nijgh onderuit haalde.

MVV struikelt
over laatste horde

Van onze medewerker

MAASTRICHT - Het laatste com-
petitieduel van MVV is in Waalwijk
voor 1.000 toeschouwers in een 1-0
overwinning voor RKC geëindigd.
Doordat MVV en RKC zich in het
voor hen zo succesvol verlopen
pinksterweekend van alle degrada-
tiezorgen hadden ontdaan, was dit
laatste treffen alleen nog maar be-
lang voor de statistiek. RKC dat in
de eerste 45 minuten nog het meeste
de aanval durfde te zoeken, had met

de spitsen Schapendonk. Van der"
Wiel en Hoekstra drie sterke troe-
ven in handen die het de MVV-de-
fensie knap moeilijk wisten te ma-
ken.
Ondanks het feit dat de Maastrich-
tenaren achterin het zonder de ge-
schorste Thai en Arts moesten stel-
len, bleven ze vrij gemakkelijk over-
eind. In aanvallend opzicht bleven
de MVV'ers ver onder hun kunnen
en deden dan ook op het slechtste
speelveld van de eredivisie niet
meer dan het hoognodige. Goed op-
gezette combinaties waren op dit
hobbeligeweiland bij voorbaat al
gedoemd te mislukken. Het onnodi-
ge balverlies wat eruit voortkwam
kwam het kijkspel niet ten goede.

Al in de 15e minuut kroop MVV
door het oogvan de naald toen Dela-
haye een slappe inzet van Hoekstra
van de doellijn haalde. Nadat Joore
zijn kopbal op de deklat zag ploffen,
kreeg MVV via Frank Verbeek de
eerste echte mogelijkheid om te
scoren. Maar doelman Hans Vonk
wist het hardeschot tot hoekschop
te verwerken. Weer was het Hoek-
stra, die een niet te missen kans
voor zijn voeten kreeg van Van der
Wiel. Ook nu bleek de blonde ex-
Feyenoorder niet in staat doelman
De Haan te passeren.
In de 35e minuut kregen de Waal-
wijkers dan toch eindelijk waar ze
recht op hadden. Een snel genomen
vrije trap van Brard kwam bij Van
der Wiel terecht, die zijn half mis-
lukte inzet onder Ene de Haan in
het doel zag verdwijnen: 1-0. MVV.
dat in de tweede helft de zaken wat
aggressiever aanpakte en nu meer
op de helft van RKC te vinden was,
mocht van geluk spieken dat de'
goed genomen vrije trap van Moniz.
tegen de paal vloog.

Krans Körver, die nu MVV omwis-
selt voor Helmond Sport, had graag
gezien dat zijn team in dit laatste
duel nog een puntje zou pakken:
„Hoewel we geheel vrijuit konden
voetballen, want er Stond niets meer
op het spel. viel er niet veel te' genie-
ton. Gezien het spelbeeld hadden
we een punt verdiend".

RKC -MW 1-0 el-O» Score: M. Van de
Wiel 1-U. Scheidsrechter; Modderman,
Toeschouwers: 1.000.
KKC: Vonk. Treiters. Brard. Joore. Bo-
mers. Moniz (85. De Kok). Hoekstra. Hut
ten. Van Hintum. Schapendonk en Var
de Wiel.
MVV: De Haan. Quaden. Brandts. I.m
ders. Vandel broeck. Delahaye il lei
mans). Driessen, Verbeek. Vincent
Flanculs en Uitmall Itill. Mcnel'si.

MVV contra
'Maastricht'

MAASTRICHT In het Geusselt-
stadion zal de MVV-seleetie het
elmselagavond (19.00 uur) opnemen
tegentegen ee'ii selectie Maastricht-
se voetballers, die elders werk heeft
gevonden. Dit team wordt gecoa-
ched door Fortuna-oefenmeester
Dick Voorn. Zijn gelegenheids-
ploeg telt hoofdzakelijk spelers die-
ofwel betrokken zijn (geweest) bij
MVV of juist als Maastrichtenaar
hebben gekozen voor een andere
club.
Fortuna levert het gros van de spe-
k'is zoals Jos Mordang. Patrick
Deckers, Ronny Tit/en. Robert Kic-,
ken, Jacky Franssen en Egon Klei-
nen. Tot de selectie behoren ook
nog Reginal Thai. Marcel Adam.
Ron Schoens en Ed Braekem
Scheidsrechter is Frans Houben. De
e>pbrengst van deze wedstrijd is
voor de gehandicaptensport m
Maastricht.

VVV-Pa tro Eisden
HEEL - Vanavond om 19.00 uur
speelt VVV uit Venlo in het kader
van het tunnelproject van Huize St.
Joseph in Heel tegen de Belgische
tweede klasser Patro Eisden. De
wedstrijd op het sportterrein van
Huize St.Joseph staat onder leiding
van Frans Houben uit Maria-Hoop.
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®piccolo 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 dagvan 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 'Vermistgevonden' ’ 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 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Personeel aangeboden
Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema. Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.

Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken
Voordeelprijzen en vakman
schap. Gratis prijsopgave
Schillings Interieur, Sunpleir
39, Nieuwenhagen, tel. 045
312613.
Voor VAKBEKWAME bin
nen- en buitenschilderwerk
zaamheden: 045-210020.
MAN biedt zich aan voor ga
zon te maaien of de tuin bi
te houden. Voor tuinaanl
enz, kunt U bel. 045-226847

Personeel gevraagd_______________________________________________________
Model agency La Fleur

vraagt ter versterking huidige team gediplomeerde
Mannequins/Dressmen

\ bel voor info: 045-273104 461849. (na 13.00 uur)
Las en montagebedrijf Monseli BV kan nog plaatsen:
Zelfstandige pijpfitters/monteurs

en argonlassers.
Goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties tijdens kantooruren
04490-33764

■ Nijverheidsweg 22, Stem.

Tempo-Team Uitzendburo
zoekt voor een relatie in Roermond

Produktiemedewerkers
Hel werk vindt plaats in ploegendienst. Zowel personen dit
alleen weekenden of enkele dagen per week beschikbaa
zijrr, alsook personeel dat een volledige werkweek zoekt
kaft reageren. Eigen vervoer is niet perse nodig. Wij biedei
eerj goede salariëring alsmede 21,24 % vakantierechten
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Ingrit
Driessen tel. 045-718366, of kom langs.

Tempo-Team Uitzendburo
OP DE NOBEL 1 AKERSTRAAT HEERLEN

Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:
constructiebankwerkers,

montagewerkers, monteurs
en pijpmonteurs

Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor: (M/V)
Chauffeurs

Bij een twee tal bedrijven in resp.Brunssum en Hoensbroel
kunnen wij nog enkele ervaren chauffeurs plaatsen, dezi
dienen over enige ervaring te beschikken en in bezit te zijl
van het chauffeursdiploma. Eventuele kandidaten dienei
langere tijd beschikbaar te zijn. Een goede belonini
spreekt vanzelf

CV. monteurs
(ot zij die zich hierin verder willen bekwamen) voor cci
installatiebedrijf In Kerkrade zijn wij op zoek naar enkeli
LTS-ers met ervaring in het genoemde vakgebïted. He
bejreft hier werk voor projekten in voorn. Kerkrade ei
omgeving. Kandidaten uit deze regio genieten devoorkeur
Voor gemotiveerde kandidaten met een duidelijke interes
se in dit vak biedt deze functie goede perspectieven.

Voor meer informatie kunt U bellen met:
Nino Bellinzis tel. 045-719940; of kom langs.

Tempo-Team Uitzendbureau
.{ Op de Nobel 1, Akerstraat, Heerlen

Grote

" Disc-Jockey
Wedstrijd

met leuke prijzen!!
Deelname info: 045-455185
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV.,
Trlchterweg 125, Brunssum
vr,' voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te solt.), ook colonnes
orhg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.

Wilt u vast en zeker werk'
Als RIJINSTRUCTEUR
TRICE? Of met een succes
volle eigen rijschool starten'
Met het Kaderschooldiplo
ma (erkend) kunt u werkelijl
aan de slag. Binnenkor
starten nieuwe dag- avond
en zaterdagopleidingen ir
Utrecht en Best. Nu is er noc
plaats. Vraag gratis studie
gids. Bel de Kaderschool
ook 's avonds) 04998
99425.
WERKSTER gevr. dondvan 9.00 tot 12.00 uur. 045315123. Nieuwenhagen.

Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de middag- en
avonduren. Intern kosteloos
mogelijk. Tel. 045-241829.
Met spoed gevr. j. man tot
30 jr. voor COLPORTAGE in
Duitsland. Goede provisie
en gratis verblijf in hotel. Tel.
0949-240327572. Ma t/m
vrij, tuss. 10 en 12 uur.
Gevr. nette TAXICHAUF-
FEURS M/V met enige ken-
nis van omg. Heerlen. Pers.
aanmelden Anjelierstr. 123
A, Heerlen.
UZERVLECHTERS gevr
teg. zeer hoge verdienste.
Tel. te bevr. tuss. 20 en 22
uur. 09-49-245167677
Zelfstandig werkende
WERKSTER gevraagd voor
enkele morgens per week.
Min. leeftijd 23 jaar. 04406-
-14161 na 12 uur.

Gevraagd WERKSTER voor '1 ochtend per week in he-
renmodezaak te Roermond. !
Inl HCS, 02240-96704. Bel-
len tijdens kantooruren.
Dames- en HERENKAP- ,
STER gevr. voor 4 dagen p. ,
w. min. 4 jr. salonerv. dipl. (
niet vereist Ift plm. 23 jaar ,
04490-75449. Elsloo.
! i

Te huur gevraagd i
Te huur gevr. m.i.v. plm. juli\'89 te SITTARD: Eengezins- ,
woning. Huurpr. tot ’ 650,-. ,
Br.o.nr. B-0760, Limburgs |
Dagblad, Postbus 3100,|
6401 PP, Heerlen ,
i

OG te huur i
Te h. slpk en KAMER. Dr. j
Nolenstraat 11. Bocholtz na :
17.00 uur.

Onroerend goed te koop aangeboden

Uw huis krijgt 27 mei
nog meer aandacht!

Op zaterdag 27 mei wordt
het LIMBURGS DAGBLAD met het WOONBLAD

EXTRA verspreid
in o.m. Hulsberg, Nuth, Schinnen, Oirsbeek, Beek,

Sittard en Geleen.

Een EXTRA oplage, zónder extra kosten. Bij huiseige-
naren, de duurdere woonwijken, bij koopkrachtige lezers.
Want in een EXTRA oplage van meer dan 10.500 exem-
plaren wordt onze lezenswaardige zaterdagkrant huis aan
huis verspreid. In geselekteerde plaatsen en wijken. Een
komplete dikke krant met al het aktuele nieuws, en achter-
grondinformatie, het sportnieuws, de leesverhalen en
natuurlek met het Limburgs Woonblad. Bij juist voor u
interessante adressen! In die plaatsen en wijken waar

koopkrachtige konsumenten wonen.

Extra oplage, extra bereik,
géén extra kosten!

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?

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

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

Voor bemiddeling
zoeken wij met

Spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-
Sittard, tussen ’ 100.000,-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners Ma-
kelaars en taxateurs o.g.
Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.
OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan: Wijman
& Partners Vastgoed. Tel:
045-728671.
BRUNSSUM, Hoofdbroek-
erweg 31. Uitst. onderhou-
den halfvrijst. woonhuis met
berg., kleine tuin, woonkmr.
met plav. vl., vlaamse
schouw, luxe eiken keuken
met app., prov. kelder, 3
slaapk., badk., zolder vlie-
zing, nieuw hard houten ko-
zijnen met dubb. begl. rond-
om rolluiken. Prijs

’ 109.000,-k.k.

Bedrijfsruimte
Te h. te Merkelbeek, BE-
DRIJFS- magazijn of kan-
toorruimte ’ 750,- p.mnd.
Tel. 045-250238.

Kamers
Goed gem. ZIT/slaapk., cv.,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, K'rade.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RÈ-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met ol
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Aluminium RAMEN, deurer
en electr. deur, isolatie pla-
ten, zwevende vloeren, ge-
sch. voor tenten. Schei-
dingswanden, balken, tegels
etc. etc. 045-251964
Bouwbergstr. 100 Brunssum

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder Voor al uw koelkast- en
voorrijkosten. Görgens. Tel. DIEPVRIESREPARATIES.
045-314122. Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf
i ■—— ■ ■

Sierpleister reinigen
snel en efficiënt zonder schrobben en kliederen. Huur de

Cleanfix bij Mesterom-Bunde, Pr. Ireneweg 6.
Tel. 043-645959.

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

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Winkel & Kantoor

Autotelefoons
Telef. Centrales
Doorkiezers faxen

PTT-Goedgekeurd; advies service/installatie

T.E.S. Telecom
Bel voor ml. en dokumentatie 043-686616.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-
kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. Emly
Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

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 Handelsondern., Handelstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en Blerk etc. met
meer dan 50% korting.

Emly handelonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
Tel. 04490-23738 b.g.g. 04498-54510.

Bedrijven/Transacties

U A P Verzekeringen
wenst haar Euromarathon Team veel succes toe.

Euromarathon 1989
Team Zuid-Nederland wordt gesponsord door:

U A P Verzekeringen, Isostar Perform, Asics Tiger en Liga

Landbouw en Veeteelt
Te koop: JF getrokken CY-
CLOMAAIER CMT-245;
Fella gras-hark TS-310 D;
div. Fella grasschudders
vanaf ’7OO,- excl. BTW;
div. PZ-cyclomaaiers; front-
maaier 2.50 m.; triltand culti-
vator met verkruimelrollen 3
m.; Vicon kunstmeststrooi-
ers type SF-953; Bomford
arm-klepelmaaier i.g.st.;
O'Connel arm-klepelmaaier;
Agria 5500 met 1,17 m.
maaibalk; Vermeer stob-
benfrees; dubbellucht wie-
len compleet, Michelin 11.2
x 36; Cormick Farmall trek-
ker met maaibalk ’ 1.250,-.
Frissen B.V. Valkenburg
aan de Geul. Tel. 04406-
-40338.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.

Te k. Veelzijdigheids ZADEL
merk Kieffer Achen, 1 jr.
oud, i.st.n.nw. Tel. 045-
-442858.

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

Auto's

Makita
Electrische handgereedschappen

'een showroom vol' tegen scherpe prijzen
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

ETC Trading BV.
Voor provincie Limburg kunnen wij op korte

termijn de nieuwste mercedessen in alle types binnen
plm 6a 7 weken leveren. Met hoge kortingspercentages.

Tevens ook:
FORD ESCORTS, AUDI'S, OPELS, VWS, BMW'S,

PEUGEOTS, CITROËNS. HONDA CIVICS, MITSUBISHIS
Tevens 2e keus van auto's die minimaal 2 a 3 jr oud zijn.

Inruil is hier ook bij mogelijk.
Alles valt onder BOVAG-garantie.

Gespreide betaling mogelijk.
Info: 045-218710.

Faxnr. t.n.v. ETC 04498-56793.
Telex 36493 TCZ/NL

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;
Mazda 323 Station GLX 1.7 D '87; Mazda 626 GLX sedan
1.6 autom. 83; Honda Prelude Coupé 1.6 '80; Honda
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.

LEYENAAR's autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedrijf biedt te koop aan on-
der volledige garanties tot 6
maanden schriftelijk: BMW
316 '86; Mercedes 190 E
'85; VW Golf 18 i '87; VW
Golf 16 GTD; Volvo 740 GL
Sedan '85; Volvo 340 Win-
ner 1.4 automatiek '86; Ford
Escort 1.4 CL station Sedan
'86; Ford Sierra 1.6 CL Se-
dan (met koffer) '87; Ford
Escort 1.6 KR 3i zwart '85;
Ford Sierra 2.0 Laser 5-drs.
'86; Escort 1.1 laser '85; Es-
cort 1.6 diesel laser Sedan
'84; Escort 1.3 laser Sedan
'84; Escort 1.3 luxus Sedan
'83; Fiesta 1.1 CL Festival
'86; Fiesta 1.1 luxus '82;
Ford 1.6 luxus '82; VW Sci-
rocco 1.8 GT wit '85; VW
Jetta Elan I.Sedan '86; VW
Golf LX '83; VW Golf 1.6 C
diesel 5 versn. '85; Kadett
12 N zeer mooi '78; Opel

Kadett 12N hatchback wit
'81; Kadett 12 LS stationcar
model '85; Kadett stationcar
1.6 diesel Sedan rood '82;
Ascona 1.6 S hatchback Se-
dan '87; Ascona 1.6 LS Se-
dan '85; Ascona 1.6 diesel
'82; Mitsubishi Colt 1200 EL
'83; VW Kleinbus v. pers.
verv. '80; Renault R 4'83
’1.750,-; aanhangwagen
’890.-. Gemakkelijke beta-
lingsregeling mogelijk; er-
kend door rijksdienst v/h
wegverkeer, APK-keurings-
instantie, Ridder Hoenstraat
151, Hoensbroek, info 045-
-212091.
FIAT 131 m. '82 APK 5-'9O,
pr. ’ 1.950,-, event. mr.
mog. Lampisteriestr. 2
Hoensbroek. .
Te k. Fiat PANDA '87, semi-
cabrio. mr. mog. Tel. 04405-
-3138.
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te koop Ford TAUNUS, bwj.
'78, APK tot mei '90. vr.pr.

’ 1.700,-. Esdoornstr. 6,
Landgraaf.
Ford ESCORT 1.3 '85 Van-
combi, nw. LPG install., i.z.
g.st., ’4.900,-. Tel. 045-
-423265.
Te k. Ford ESCORT 1300
Laser bwj. 11-'B4 63.000 km
1e lak antracietmet. 045-
-228469.
Golf DIESEL C, bwj. '82,
APK '90, i.z.g.st. 045-
-273340.
Honda PRELUDE '83 kl.
champagne, LPG i.nw.st.

’ 8.250,-. 04492-3234.
Nissan PATROL 3.3 turbo
diesel, bwj. '87, ’ 29.500,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur.

Tjn LimburgsDagblad
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1045-719966
Fiat Klankstad

Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel '84, '87, Ritmo '84 t/m 86, Regata 85S '86,
Golf 5-drs., Synchro 4-wd '86, Fiat Ritmo 105 TC '82; 127
1050 '85, '86, Fiat 131 CL 4-drs; Regata 70, m. gas '86;
Suzuki Alto GL 86; Opel Ascona 1600 S, 5-drs., hatchback
'81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1200 '82;R9GTL '85;
Renault 11 TXE '85; Renault R5TL '81; Skoda 120LS '86;
Skoda 120 L '87; Toyota Corolla '80; Volvo 345 DLS 82;

Lancia Prismo 1600 '86.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* streng gekeurd " 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar. " 14 Dagen omruilgarantie.

OBOVAG GARANTIE
nriGebruikteWagens
L/UPlüsSysteem

Zoekt u 'n auto
van een bepaald merk of in
een bepaalde prijsklasse?

Bel. 043-663310

~~S ~"7 _ I "_?_ï ~ i

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Opel ASCONA 18i GT, bwj.
'86, kl. wit. Autohandel
Leers, Eindstraat 27, Schin-
veld. Tel. 045-255443.
Te k. ALFA Romeo cabriolet
'79, i.z.g.st. Tel. 045-
-460734.
MINI automaat, bwj. '78, pr.
’1.750,-, i.z.g.st., APK. Tel.
04493-1970.
BMW 315, t.'B3, apart mooi,
veel. ace. ’6.950,-. Sint
Martinusstr. 31, Kerkrade-W

BMW 323 11. '80, APK 5-'9O,
in nieuwst., vr.pr. ’ 8.500,-.
Inr., fin, mog. 043-432011.
BMW 316 met gas.inst. APK
5-'9O aparte mooie auto vr
pr. ’2.950,-. 043-432011.
BMW 735i'80 kl. antraciet i.
perf.st. ’ 7.500,-. 04492-
-3234.
BMW 316 '82, kl. zwart,
nieuwstaat ’ 8.000,- 04492-
-3234.
Te k. Chevrolet MALIBU
classic bwj. '80, vr.pr.

’ 1.250,- met APK tot '90, te
bevr. Pappersjans 37 Heer-
len. Tel. 045-222897.
Koopjes. TOYOTA Carina
bw|.'Bo, 1 jaar APK, LPG,
trekh., enz., vr.pr. ’ 1.750,-;
Toyota Carina bwj.'79, 1 jaar
APK, als nieuw, vr.pr.
’2.250,-; Opel Ascona met
APK, LPG, sunroof enz., vr.
pr. ’ 900,-. Inr. mog. Gou-
verneurstr. 33, Heerlen.
Opel SENATOR 2.5 E, au-
tomaat CD, bwj. '83, km. 54.
000, in nw. st.; Opel Kadett
1.6 SR, bwj. '83, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. inruil mog. Mrg.
Hanssenstr. 6, Landgraaf.

Toyota LANDKRUISER 2.4
diesel, bwj. '85, ’20.000,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur
Isuzu TROOPER turbo
diesel, bwj. '85, ’ 17.000,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur.
LADA Combi 1500 1987,
veel extra's. Koni's load adj.
’8.700,-. 04490-47218.
Te k. MERC. 280S, autom.,
div. opties, bwj. '78, uitzon-
derlijk mooi, tel. 04492-3824
Te k. zeldz. mooie MERCE-
DES 280 SE, bwj. '79. Julia-
nastr. 36, Brunssum, na
19.00 uur.
Te k. MERCEDES 190 E
automaat, bwj. '83 m. veel
ace, verlaagd model, kl. wit.
Autohandel Leers, Eind-
straat 27, Schinveld. Tel.
045-255443.
Mitsubishi GALANT GL Wa-
gon '83, 5-drs., station, zil-
vermet., orig. gasonder-
bouw, ML beurten, i.z.g.st.
Pastoorsln. 9, Bunde..
Mitsubishi LANCER diesel
'84, metallic bruin; nw. mo-
del ’7.250,-. 045-210565.
Te k. MINI Clubman 1980,
i.g.st., APK tot '90, ’ 1.900,-
-04490-43654 v. 8-17 u.
Te koop wegens aanschaf
bedrijfsauto; NISSAN Micra
1.0 DX, kleur grijsmetallic,
okt. '83, in perfecte staat, al-
le beurten, volledig gerevi-
seerde motor, 4 nieuwe
banden, radio cassette, APK
'90. Vaste prijs, ’ 6.500,-.
Tel. 04490-23936/15577.
Te k. Nissan BLUE BIRD 2.0
SLX, 5-drs, juni'B6, km.
57.000, metal. antr. grijs,alle
extra's, ’17.000,-. 045-
-722222.
Nissan PATROL 82 kl. rood
i.z.g.st. ’14.500,-. 04492-
-3234.
Opel KADETT bwj. '82, lich-
te frontschade 045 273340.

Opel CORSA 1.0 bwj. '84, 3 -drs., 54.000 km., kl. rood, vr. 'pr. ’ 8.950,-. 045-442125. <
Te k. Opel KADETT 1.6 D, !
bwj. '86, APK gek., vr.pr. 'plm ’ 12.000,-. Tel. 045- ,
224603 tussen 18 en 19 u.
Opel ASCONA 1600 LS 4 j
drs. bwj. 12-'B2. Pr.
’5.900,-. Past. Kuilenweg '8, Hoensbroek. 045-222451 ;
Opel REKORD 1900 N, bwj. .
'78, APK tot dec'B9, vr.pr. 1

’ 1.000,-. 045-244101. !* ■ ITe k. KADETT D, stationcar, ,
bwj.'Bo. Ahornstr. 19, Kerk- 'rade. Tel. 045-461788.
Opel ASCONA bwj. '78,
APK 4-'9O, als nw., vr.pr. i
’1.850,-. Tel. 045-415528.
Te koop Opel ASCONA
1900 SR, sportvelg. uit- 'bouwset. R. Visscherstr.7,
Molenberg.
Opel CORSA 12S TR, bwj. \
4-'B5, APK 5-'9O, 54.000
km. Tel. 045-228469.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
PEUGEOT 205 XE rood,
km.st 14.500, bwj. '88, vr.pr.
’13.750,-. 043-435188.
Te k. PEUGEOT 505 GL
'83, i.z.g.st., vr.pr. ’6.750,-.
Tel. 045-460734.
Te k. RANGEROVER, bwj.
'79, met LPG en vele ex-
tra's, in.uitst.st., pr.

’ 11.500,-. Tel. 04499-3026
b.g.g. 06-52980477.
RENAULT 5 TR, nw. mod.,
5 bak, 8 mnd. oud, 17.000
km., kl. rood, div. extra's; 1e
eig., verk. Labs.nw.st.,
’13.750,-. 045-423265.
RENAULT 25 V 6 dcc. '84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.
’13.750,-. 04492-3234.
SAAB 900 GL '82, kl. blauw,
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000,-.
04492-3234.
Te k. TALBOT Horizon 1,5
bwj. '81, APK 6-'9O,
’1.450,-. Tel. 045-452008.
VW Jetta 1.6 LS, M'Bl, APK,
bijz. mooi. ’3.950,-. Tel.
045-454087.
VW GOLF MX, t.'Bo, zeer
goed, APK ’2.950,-. 045-
-423750.
VW KEVER 1302 LS, 1500-
-motor, bwj. '73, veel extra's.
Tel. 04498-57991.
GOLF GTI '79, zwart, mooi,
sportvelg. ATS brede ban-
den, sunroof, vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-426437.
VW Golf C 1,6 aut. '83 kl.
bruin 5-drs. als nw.
’7.000,-. 045-222910.
VOLVO 340 Sedan bwj.'B4,
5 drs., kl. ivoor wit met re-
cent keuringsrapp. I.st.v.
splinternw. ’7.950,-. 043-
-254462.
VOLVO 343 DL, dcc. '78,
APK tot dcc. '89, i.g.st. Tel.
045-453159.
VOLVO 760 GLE aut. '82 kl.
met.rood, airco i.z.g.st.

’ 13.500,-. 04492-3234.
VOLVO 760 turbo intercoo-
ler, 4 cyl. '84,1eeig. kl. grijs,
i.nw.st. ’ 18.750,- 04492-
-3234.
VOLVO 245 combi turbo
'85 kl. grijs 1e eigen. 04492-
-3234. .
Ford Scorpio 24 I Ghia '87

’ 33.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’25.500,-; 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.
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 1.2L '88. Seat
Malaga 1.5 GL '88. Seat
Malaga 1.5 GLX '88. Seat
Bestel '88. Subaru 1800 GL
'85 en'Bl. Subaru 130086.
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.
MERCEDES 250, bwj. '78,
LPG, ’ 3.200,-. Triumph do-
lomiet bwj. '78, ’ 1.200,-,
Opel Commodoor bwj. '79,
’3.200,-. Datsun Cherry
bwj. '79, ’ 1.400,-. M. Ge-
wandenstr.4, Hoensbroek

1na 14.00 uur.
; Tek. Ford TAUNUS 1600 S,

bwj. '79, APK tot '90, ’ 950,-
Ford Taunus 1600 bwj. '78,
veel. ace. APK tot 7-'B9,

1’ 1.250,-. Toyota 1000, bwj.
'73, i.g.st. APk tot '90,
’550,-. Audi 100, bwj. '77,
APK tot '90, met trekh.
’650,-. 04498-54319.

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Mercedes
200 W 124, t.'B6, verl. sport-
velgen, alle extra's. BMW
520 i t'B3 m. stijl, alle extra's.

’ 13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3
’7.900,-. Fiat Uno 55 S t.
'86 ’9.000,-. Opel Manta
20 GTE aut. -t.'Bo i.z.g.st.
’6.900,-. Volvo 340 2.0
t.'Bs ’ 8.900,-. Opel Manta i
200 uitv. t.'79 ’5.900,-.
BMW 320-6 cyl. t'Bl, nw.
sportvelgen, schuifdak
’7.900,-. Alfa Sprint t.'B2

’ 4.900,-. Hyundai Pony
1200 TL t.'B2, sportvelgen
geh. uitgeb. ’ 2.900,-. Audi
100 diesel t.'Bl ’2.700,-.
Honda Accord t.'79, sport-
velgen ’ 1.900,-. Golf t.'76

’ 900,-. Mazda 626 t.'Bl v.
a. ’ 2.400,-. Ford Taunus
2.3 Ghia aut. t'79 ’1.700,-.
Golf t.'79 ’1.700,-. Ford
Escort 2000 RS t'79
’2.900,-. Alfa Alfetta t.'79
’2.900,-. Opel Rekord 20
S, LPG t.'79. ’ 2.200,-. Opel
Kadett coupe 1.6 Rally bwj.
'79 ’ 2.900,-. Golf 1600 aut.
GLS 5 drs. t'79 ’2.750,-.
Ford Fiesta t'79 ’2.100,-.
Honda Civic t.'79 ’ 1.900,-.
Lada stationc. t.'B4
’2.400,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-. Honda Accord
t.BO aut. ’2.100,-. Simca
1307 t.'Bo ’1.200,-. Allegro
t.'77 ’900,-. VW Golf 1600
aut. t.'7B i.z.g.st. ’2.500,-.
Ford Escort '79 ’ 2.100,-. 2x
Honda Civic t.'B2 ’ 4.900,-.
Ford Capri t.'Bo uitgeb.
’2.900,-. Opel Manta 1900
HB t'Bo ’ 3.900,-. VW Polo
t'7B ’ 1.700,-. Citroen GS t.
'81 ’2.100,-. Renault 18 TL
LPG t.'B2 ’2.900,-. Opel
Ascona 1.2 t.'79 ’2.600,-.
Opel Manta GTE bwj. 75 i.z.
g.st. ’ 7000,-. Div. goedk.
inruilers. Alle auto's met
APK. Geop. ma t/m vr. 10-
-1900u. zaterdag tot 17.00
uur. Inr. en financiering.
Opel Kadett autom. '85 1300
HB 19.000 km. ’ 14.000,-.
Opel Kadett autom. '83 1300
HB 56.000km. ’ 10.000,-.
Nissan Micra aut. '85 DX
30.000 km. ’12.000,-. Vol-
vo 66 aut. '77 33.000km.

’ 2.000,-. Mitsubishi Colt
'82 ’ 5.500,-. Volvo 240 GL
'84 ’ 16.500,-. Citroen Visa
'83 ’ 4.500,-. Volvo 340 '84
’10.000,-. Volvo 340 '80

’ 3.500,-. Autoservice
SAVELKOUL, Heirweg 3c,
Bom. Tel. 04498-54656.
Volledige Bovag garantie
Ford Fiesta '81 ’ 3.200,-;
Fiat Ritmo 85S '82
’3.500,-; Honda Civic '81

’ 3.400,-; Honda Prelude
'80 ’ 5.200,-; Datsun Cherry
'80 ’2.900,-; Renault 5 GL
'81 ’ 2.700,-; VW Golf D '79
’3.900,-; VW Golf sprinter
'80 ’2.900,-; Opel Kadett
'78 ’1.750,-; Taunus 1600
combi '80 ’1.500,-; Toyota
Corolla '78 ’ 1.200,-; Mitsu-
bishi Galant '80 ’2.400,-.
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg/Landgraaf. Tel.
045-311078.
Auto LANDGRAAF biedt
aan, kijk en vergelijk: Mer-
cedes 500 SE aut. airco.
ABS blauwmet '84
’43.500,-; Citroen BK
Break diesel roodm. '87
’25.800,-; Lancia Thema
lE. kl. zwartm. 32.000 km
'87 ’34.500,-; Lancia V
Turbo 30.000 km kl.
groenm. z. apart '85
’15.500,-; BMW 316 4-drs.
kl. wit 50.000 km z. mooi '87
’28.750,-; BMW 520 I s-
bak groenm. '86 ’ 23.900,-;
VW Golf GTI 1.8 16 V uitv.
kl. zwart alle ace. '86
’27.500,-; Alfa 33 Milano
kl. bruin '87 ’ 17.500,-; Alfa
33 kl. bruin 33.000 km '86
’15.500,-; Ford Escort 1.4
Bravo 5-drs. kl. groen '88
’21.750,-; Ford Sierra 1.8
CL kl. zwart '87 ’ 20.900,-;
Ford Scorpio 2.5 diesel kl.
rood nw.st. '86 ’22.500,-;
Ford Sierra 1.6 L 5-drs. kl.
blauw '84 ’ 13.500,-; Ford
Escort 14 Bravo 20.000 km
'88 ’21.500,-; Ford Sierra
1.8 Stat. Van kl. wit als nw.
'87 ’14.950,-; Honda Pre-
lude EX 1.8 12 Valve kl. wit
'85 ’22.950,-; Honda Civic
GL kl. goudm. '86
’15.500,-; Hyundai Pony
GL 1.3 5-drs. kl. wit '86
’12.500,-; Mazda 323 GT
1.5 Sedan kl. zilvermet. '86

’ 14.500,-; Mitsubishi Tre-
dia GLX kl. groenmet.
52.000 km '84 ’ 11.900,-;
Lada 2105 GL kl. rood nw.st.
'88 ’9.800,-; Opel Ascona
1.6 LS kl. blauw '87
’17.800,-; Opel Kadett GL
1.2 5-drs. kl. groen '87
’17.500,-; Opel Kadett LS
Sedan kl. blauw '86
’17.250,-; Opel Kadett 1.3
Limited '86 ’ 14.950,-; Opel
Kadett 1.6 SR kl. geel '81
’6.950,-; Renault 11
Broadway 1.4 kl. goudmet.
nw.st. 59.000 km '86

’ 13.900,-; Volvo 360 GL
Inj. 2.0 5-drs. kl. grijsm.
31.000 km '87 ’23.500,-;
Volvo 360 GLT 2.0 Inj. kl.
rood 18.000 km '87

’ 22.950,-. Bestel: Ford
Sierra 1.8 Van Station kl. wit
'87 ’14.950,-; VW bus be-
stel 2.0 Transporter '81

’ 5.750,-; Aro Jeep 4x4 die-
sel '85 ’8.950,-. * Erkend
Bovag bedrijf * Eigen werk-
plaats * Financiering zonder
aanbet. mog. " Alle keurin-
gen toegestaan * Inruil mo-
gelijk * Keuze uit 12-3 mnd.
garantie ' VVN Keuringssta-
tion * Garantie boven
’10.000,-. Kom vrijbhjven
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto - Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.
045-424268/424231.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’ 300,- tot ’ 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Garage LUCAR vraagt te
koop: luxe-, bestel-, jeeps
en combi-auto's, schade of
defect geen bezwaar. Direkt
contant geld. Tel. 045-
-456963.

1000% Zijn onze auto's1
100% is genoeg!!!! Ho**
Prelude 2.0 EX km.st. 9^zeer mooi, wit, 7 juli 1*
Mercedes 190 Diesel
'85; OPel Ascona HB 16'
drs, km.st. 25.736, bl*
met. '85; Toyota Supra*
Targa veel extra's wit "
Audi 90 Quattro 155 pk'
st 40.000 met veel e$
wit 85; Audi 100 CC 118'
spec. aanb. rood '85; f*.
80 C 75 pk, 4-drs. '85;
troën Axel 11 86; Ford*.
cort 1600 Laser '85; fc.
Escort 1300 Laser wit 1p
Ford Fiesta 1000 spec'
aanbieding '83; Honda {_
1.3 Luxe '84; Hyundai r\1.4 TLS '81; Lada 2107 JGL'B5; Lada 2104 1.5 0%
bi 5-speed van 1e eige1*
spec. aanb.; Lada 2105T
'85; Mazda 323 1.5 Esl
'86; Mitsubishi Colt 1200'
'86; Nissan Micra SDX T
Opel Kadett HB 1.3 N'
zeer speciale uitv. '88; M
Kadett HB 1.3 LS '87; W
Kadett HB 1.3 S '85; "Kadett 1.2 S Flash 82'
'83; Opel Kadett 13S 5-»
met gas '81; Manta 19NJ
'81; Opel Corsa 1.0 S<°
'83 en zwart '84; Opel CJmodore 2.5 S Aut. '81. °J
Manta 19S Berlinetta
Opel Ascona 2.0 S met9
'79, Peugeot 205 XE
Peugeot 309 GL Profil
Renault 5 TL Le Car 'Renault 9 TC '83; Saab*
Turbo 5 '80; Seat Ibiza
GL '87; Swat Malaga
GLX'B6; Seat Ronda 1 2
'85; Toyota Carina 11 J
DX met gas '85; Toyota«
rolla Liftback DX '82; ToW
Corolla DX Coupe '80; \
yota Celica 2000 Liftback 5

'79; Citroen Visa 11 sup#
'81; VW Polo C 84; VV^1100 '79; VW Golf 0$
'79; Volvo 340 DL 3-drs.
Volvo 345 Winner 5-drs'
BOVAG-garantie of e*
garantie 6, 12 mnd. Fir*cieringtot 100%. Wij zijn°uw adres voor algeheel'
to-onderh. Donde^koopavond. AUto en K
Centrum KEULARTZ \Locht 42 83, Kerkrade- '045-419905.
Gebrs. DOMINIKOWjj
biedt aan: Mercedes I*^autom., div. extra's o)%
met. '86; Opel Manta *
GTEbruinmet. '83; Opelf.
dett 1.2 LS groenmet. 'Kadett 1.3 5 drs. wit'B3:^dett GTE wit 83; Ford Sf.1.8 L laser 5-drs. rook»^
met. '86; Sierra 2.0 W
met., 5-drs, LPG '85: E^
XR3 blauwmet. '82; G^da 2.0 L 4-drs„ i.z.gj
blauw '80; BMW 316 2,
div. extra's '85; BMW 32"
cyl., bruinmet. '78; Ta*
Samba cabrio bruinrne,
org. 28.000 km '83. Inr. ff]
financ. mogelijk. Autob^.Gebrs. Dominikowski. K*
straat 48 Übach o. Wc-r^
Landgraaf Tel. 045-3260];
Te k. van 1e eigen, lieftjj]
bers JAGUAR 4,2 ltr.au«*<
bwj.'7B, km. 55.000. jg
verk. in nw.st. 04490-368?Lu

Auto LANDGRAAF
aan: Inruilers: Alfa Giu")\
kl. rood '79 ’ 3.950,-;
Accord automaat
groenm. '80 ’ 3.950,-;
Kadett 1.6 SR Coupé J
geel '78; Ford Taunus Iy.
goudm. '80 ’ 2.950,-; *nault 18 GTL Break rW
auto kl. rood '82 ’5.9*:
Saab 900 GLS Sedan,]
schuifd. kl. bruinrn. ,j

’ 5.950,-; Talbot SO»
GLS z. mooie auto .
blauwm. '81 ’3.950,-: n
tiac Sunbird autom.
bruinrn. '80 ’2.750.-; Yl
tiac Sunbird 6-cyl- \groenm. '78 ’2.500,-;
Golf LS 1.6 5-drs. groef 1

’2.750,-. * Erkend B0V

bedrijf * Eigen werkpla3'
Financiering zonder aal^mog. * Alle keuringen to*
staan " Inruil mogelijk ''
ze uit 12-3 mnd. garan'ï
VVN keuringsstation V^rantie boven ’ 10.0",
Kom vrijblijvend kijken
vergelijken bij Auto '*j
graaf. Het adres voor de
tere gebruikte auto.
Landgraaf, Heerlerbaan.
76, Heerlen. Tel.
424268/424231. __^
Te koop onder garantie
service diverse gebr. ’ j
mobielen. Ford Sierra 4 ,
2.3 CL diesel '88; Opelr
dett GSI '84; Ford ouJ(
pers. diesel type '88; Tor
Celica bwj. '86; Opel AsC"
18 i '83; Mitsubishi Gaï
'82; Opel Ascona 2 drs-^sel '83; Mitsubishi SapP;
'79; Fiat Ritmo '82; C*<u
Charleston '84; N»;
Cherry '83; Mazda 323
Golf '78; Renault Fuego 'Opel Corsa '84. Autor^'
P. FRANKEN, GanzeW*
59, Heerlen, 045-21647»
727711. _^,

MITSUBISHI Colt
’2.500,-; BMW 320-6
’3.000,-; BMW 316
’1.750,-; Opel Rekord
’3.250,-; Volvo 240
’1.500,-; Opel kadett J>'83 ’7.750,-; Ford Gran<: 2,3 '80 ’ 3.000,-; MitsuDi
Galant combi '84 ’ 8.7?
Volvo 343 '78 ’ 900,-.!:
sun Cherry '81 ’ 3 b~

aOirsbekerweg 27, OirsD6

04492-3582.
Wij geven het meeste^uwAUTO. U belt, wij kom
045-422610, ook Sjjvpji:

i Sloopauto's^

> Autosloperij
Gebr. Maat

voor al uw onderdelen
recente auto's. Tevens
en verkoop van sloob[

'. schade-auto's tegen. vrijwaring. Eindstraat
Brunssum. Tel. 045^25°?

>Te k. gevr. sloop-
i SCHADEAUTO'S. Au °'f perij Marxer, 045-720515

Voor Piccolo's g
zie verder-pagin3



Ontknoping
*1: li^noping, volgens Van Pop-

e Jaar teruB kwamen we
'as e

S ee^s op de Via Etna aan, nu
is. r,r dat bochtenwerk in de rond-
en i5.finishstraat ligt vol met ste-
tJa ,ien' Dulten, gaten in de weg.
*tlv : 'k moet zover mogelijk
jje oren zitten in de laatste bocht,

kOU me lanceren> maar ik
CnUiv beter een plaats op te
f u Ven, dan kon hij achter me nog
*ti, jf een Paar proberen af te rij-

toen schoot m'n voet uit deuPs..."

P °Ppel vertelt het vanaf zrjn

hotelbed met een zak ijs op de knie.
„Ik knalde tegen het stuur, het deed
verrekte zeer, maar je hebt geen tijd
om te treuren. Ik dacht wel: shit,
daar gaat m'n kans. Maar ik kreeg
m'n voet er weer snel in, en ben met-
een uit de bocht vol naar de kop ge-
gaan. Geen moment getwijfeld".

Terwijl Van der Velde een partijtje
armdrukken uitvocht met de Ita-
liaan Boffo ('ik ga hem aanklagen
bij de jury, de schooier'), droop de
concurrentie van VanPoppel als ge-
slagen honden af. „Hij sprintte twee
keer zo snel als wij", gaf Adriano
Baffi na afloop beschroomd toe.

Bedrukt
De hele Italiaanse kolonie keek
trouwens een tikje bedrukt, onder
de overmacht van de haastige Hol-
lander. In het klassement zullen ze
al weinig hebben in te brengen, nu
dreigen de Azzurri ook op hun snel-
heidsdomein te kijk te worden ge-
zet. Van twee Italiaanse sluipspur-
ters had Van Poppel trouwens hele-
maal geen last: Allocchio en Rosola
waren ten val gekomen in een zan-
derige bocht, toen ze probeerden
zich naar voren te manoeuvreren.
De eerste keer meteen raak, op een
manier zoals een koning behoort te
regeren. „Moest ook wel, want de
rest van de week is het weer afgelo-
pen, vrees ik. Zaterdag in Rome pas
een nieuwe kans, heel misschien
donderdag. Die rosé trui? Die is na-
tuurlijk mooi meegenomen, maar
die ben ik op de Etna (vandaag, red)
dus gewoon weer kwijt. Jammer,
want met de ploegentijdrit van dins-
dag had ik nog wel wat perspectief
gezien".

Achter Van Poppel dreigde zich ook
nog een klein drama over de Pana-
sonics te voltrekken. Eerst was de
Australische meesterknecht Alain
Peiper onderuit gegaan, maar in het
ziekenhuis werden na afloop geen
breuken in de schouder geconsta-
teerd. De Italiaan Ennio Vanotti
was minderfortuinlijk. Hij brak een
sleutelbeen.

Even later kletterde klassements-
troef Erik Breukink tegen de ste-
nen. „Er lageen kuil, en even verder

lag ik". Met hulpvan Freuler(!), Van
Lancker en Marki werd hij in het pe-
loton teruggebracht. De verwondin-
gen (schaafwerk, kapotte kleding,
pijn aan de buik) vielen mee. „Maar
eerst de Etna-klim afwachten om
echte conclusies te trekken".

" Het eerste Giro-succes voor Van Poppel. De concurrentie is in
geen velden of wegen te bekennen.

RONDE VAN ITALIE wielerbulletin*-ei"ste etappe: 1. Van Poppel 123 km in
£4335, 2. Fidanza z.t.. 3. Baffi z.t., 4.
'undriest. 5. Hoste, 6. Rolf Sörensen, 7.Ljntanelli, 8. Boffo, 9. Martinello. 10.
fninney, 11. Di Basco. 12. Goia, 13. Cas-
Jj"I. 14. Van der Velde. 15. Zanatta.

overige Nederlanders:
f*- Arntz. 32. Dekker. 48. Pieters, 63. Ta-
£n. 67. Schalkers, 71. Lubberding, 77.?|emons. 90. Kleinsman, 91. Luyckx,
1%Van Aert. 152. Lammerts, 178.Breu-
*lr»k. 179. Winnen allen zelfde als win-
"aar. 196. en laatste Peiper 4,57. Afge-
ilaPt: Vanotpi.

klassement: 1. Van Poppel
f:43.28. 2. Worre 0,01. 3. Fidanza 0,02, 4.ya Silva z.t.. 5. Cecini 0,03, 6. Baffi 0,04,

" 0,07, rest, met uitzondering
*an Peiper, op 7 seconden van Van Pop-
Pe'. 196. en laatste Peiper 4,56.

OLYMPIA'S RONDE

in Wouw 9,4 km: 1. St. Bloch-
w'te H.30 min.: 2. B. Dittert 11.33; 3. D.
"teier 11.40; 4. G. Kernper 11.42; 5. G.
EuPpes 11.44; 6. M. Theus 11.46: 7. P.
£Ui*h 11.46; 8. M. den Bakker 11.47; 9.
5' Cent 11.47; 10. P. Voskamp 11.50; 11.
S' Suleimanov 11.50: 12. P. 80l 11.51; 13.
5 Liewe 11.52; 14. R. v.d. Vin 11.54; 15.
*"" Bouwmans 11.54; 28. Robert Rade-makers 12.09; 84. Gino Janssen 12.42.

Serste etappe Wouw-Wouw 120 km: 1
£■ Mulder 2.39.50; 2. B. Dittert z.t.; 3. B.

4. Fr. Magnin; 5. H. Boorsma;ï-E- Lagerwey; 7. J. v.d. Heyden 2.40.18;
?; J Engels 2.40.22; 9. F. Wolsink; 10. R.*utgers; 11. M. Vierhouten; 12. H. Jans-Sn: 13. M. Theus; 14. R. Kok; 15. R.?w«tman 2.40.22; 55. Gino Janssen'*0.22; 85. Robert Rademakers 2.40.22.
't.

* weede etappe: l.Van de Vin 165km ini.4,4-59, 2. Mohlman z.t.. 3. Liese z.t.. 4.
r'"l>nk. 5. Kuijpers. 6. Jansen. 7. Com-
S^ 8. Magnin.. Oen Bakker, 10. Duin allen zt als Van
?.? vin. 11. Theus op 45 sec, 12. Engels.
Jr- Venema, 14. Kokkelkoren, 15. Ter
vchure, 16. Kok. 17. Van Dongen, 18
~Ur> Lent. 19. Markoenitsjenko, 20.
hartman allen zelfde tijd als Theus.

klassement: 1. Dittert
2. Van de Vin op 8 seconden, 3.

?"Knin 0.10.4. Liese 0.15. 5. Den Bakker
t 1?. 6. Jansen 0.27. 7. Mulder 0.28, 8.~ "'n 0-43. 9. Blochwitz 0.44, 10. Compas

48. 11. Boorsma z.t.. 12. Kernper 0.50.

13. Theus 0.53, 14.Meier 0.54, 15. Luppes
0.58. 16. Rasch 1.00, 17. Cent 1.01, 18.
Soeleimanov 1.02, 19. Voskamp 1.04, 20.
Hennig 1.05.

RONDE VAN HEER

Amateurs: 1. L. Boelhouwers 90 km
2.17.03; 2. W. Jennen; 3. J. de Hey op 12
sec; 4. D. Nelissen; 5. J. Habets; 6. H. de
Hey op 37 sec; 7. N. van derLey; 8. J. Ge-
lissen; 9. P. Jennen; 10. J. Krist op 55
sec; 11. M. Nuy; 12. T. Luyten; 13. R.
Vergooszen; 14. M. Dohmen op 1 ronde;
15. B. Thoolen; 16. M. Peters; 17. J. Jen-
nissen: 18. B. Brentjens; 19. J. Driessen;
20. L. Linssen. Leidersprijs: J. de Hey.

Junioren: 1. P. van Seggelen (Someren)
60 km 1.35.37; 2. L. Wolfs; 3. R. Vaessen;
4. G. Bijnen; 5. R. Vranken op 15 sec; 6.
R. Meijers: 7. V. Lemmens; 8. J. Acker-
mans j>p 33 sec; 9. F. Zotto; 10. A. Hey-
dendaal; 11. D. van Stekelenburg op 45
sec; 12. B. v.d. Heuvel; 13.R. Maessen op
1.00; 14. F. Habets; 15. R. van Wel. Lei-
derprijs: P. van Seggelen.

Nieuwelingen: 1. E. Pasquino (Geleen)
39 km 1.01.10; 2. J.P. van der Leeuw; 3.
R. Kersten op 50 sec; 4. R. Smeets; 5. K.
Nooyen; 6. T. Niekamp; 7. D. Loenis; 8.
F. Pasquino; 9. M. Engels; 10. M. Lotz;
11. M. van Galen; 12. G. Rivera; 13. M.
Alberts; 14. E. van Heugten; 15. F. Vleu-
gels. Leidersprijs: E. Pasquino.

Liefhebbers/veteranen: 1. J. Koch
(Heerlen) 49,5 km 1.14.20; 2. P. Driessen;
3. J. Pelzers op 23 sec; 4. P. Hunteler-
slag; 5. G. Willems op 30 sec; 6. P.
Schmitz; 7. P. Dam; 8. J. Quix; 9. H.
Meijers; 10. H. Janssen op 1.35. Leiders-
prijs: J.Koch.

Jeugdwedstrijden: catergorie 1: 1. Rie-
na van der Horst; 2. Eric Verrijt; 3. Hans
Dekker, categorie 2; 1. Mattie van de
Brand; 2. Björn Houben; 3. Elly van
Boxmeer, categorie 3: 1. Johan Verrijt;
2. Fons van Katwijk; 3. Daphny van de
Brand, categorie 4: 1. Paul Gielens: 2.
Luc van Dooren; 3. Michel van de Be-
kerom. categorie 5: 1.Pascal van Bussel;
2. Audrey Driessen; 3. Nathalie Peters.
categorie 6: 1. Jasper Lemmens; 2. Jac
Peetere; 3. Dennis Kooy. categorie 7: 1.

Richard Coehorst; 2. Davy Heesbeen; 3
Paul van de Akker.

VREDESKOERS
Twaalfde rit over 164 km van Trutnov
naar Praag: 1. Van Veenendaal 4.27.58,
2. Svorada op 0.02, 3. Destro, 4. Goloes-
ko, 5. Kovacs, 6. Verleden, 7. Ludwig, 8.
Rich. 9. Laffille. 10. Vitali, 22. Van Vlim-
meren, 38.Le Grand. 40. Nederlof, 52.
Knuvers allen z.t. als Svorada, 97. Van
Moorsel op 0.38

Eindklassement: 1. Ampler 47.30.43. 2.
Jentzsch 0.26, 3. Jaskula 2.42, 4. Ha-
kupczok 2.50, 5. Liptak 4.47, 6. Raab
4.49, 7. Tjetjerioek 5.12, 8. Rich 5.25. 9.
Petrov 5.46. 10. Vasicek 6.12. 37. Neder-
lof 13.12, 41. Van Veenendaal 13.33, 56.
Knuvers 19.39. 64. Van Vlimmeren
21.52, 95. Le Grand 1.15.42, 97. Van
Moorsel 1.45.18.

OMLOOP VAN DE VEENKOLONIEN

1.Wolfkamp 158 km in 3.48.12, 2. Boeve
1.00.3. Hofman 1.35.4.Reinerink 1.40,5.
Hengstman 1.50, 6. Van Vliet, 7. Teunis.
8. Jansen, 9. Stappenbeld, 10. Grootveld
allen z.t.

RONDE OM DE HAARLEMMERMEER

1. Kops 190 kilometer in 4.36,58. 2. Rij-
kenberg z.t., 3. Beyer 0.30, 4. Van Eg-
mond. 5. Paauwe, 6. Visser, 7. Zwirs, 8.
De Leeuw, 9. Van de Helm allen z.t., 10.
Jolman 0.45.

CRITERIUM SINT-NIKLAAS-PUY-VELDE

1. Peeteis 194km in 4.55. 2. Janssens, 3
Willems beiden z.t., 12. Pirard 1.05.

BATTICE-HERVE

1. Jansens 137 km in 3.23.2. Speetjens, 3
Knarren beiden z.t.

TERNEUZEN

1. Van der Steen 90 km in 2.09,15, 2
Nieuwdorp. 3. Fransen.

sport

Valpartij Breukinkblijft zonder gevolgen

Siciliaanse opening Jean-Paul van Poppel
Van onze verslaggever

- Siciliaanse openingen zijn zelden
|( j ■ Het is de meest gebruikte eerste zet in het schaakspel,
|, ereen weet zo ongeveer wat er komen gaat, maar hetvervolg
'jj °rt en hevig, dus spektakel gegarandeerd. Wielersprints op
lQ^lciliaans hebben alles met dat soort ouvertures gemeen,
Rn t ean"Paul van Poppel voor zijn vertrek naar de Ronde
fte ie neDDen gedacht. De 26-jarige Bilthovenenaar liet gis-
ferri 'n e eerste "* a* ziJn tegenstanders naar Canossa gaan
Lt e riante dagwinnaar en, 'dank zij de finish-bonificatie
K e£n ook drager van de eerste rosé trui. Op de 'Siciliaan' vanp°ppel had geen van de 197 'tegenstanders' antwoord.

iet jf 9PPeI heeft niet alleen iets
°uJh n'J 's °°k meer dan ver"

6ti r e^ Catania. Drie jaar gele-
galiseerde hij er zijn Giro-pri-
re,.|' '°en voor Vanderaerden en
jff nu kwamen Fidanza en

H rje " en 3e) ecnt lengten tekort
J(j

® Pinball van Panasonic'. Hij
*n rf

er moe'te met het openen
magnum feestchampagne

net de groep.

ihnr. ste Girorit verliep, zoals Van
6gPei had berekend. Stuk kust-
ij,. y^h Taormina naar Catania.
\ e J~ Plaatselijke rondjes van 6
n' n een paar maal een ontsnap-sts l j^et vooral actieve Denen.
Ij,,' "orre, Da Silva en Cecini,
jp a Veggerby. Anders dan bij
'ti ?°n^ex vorig jaar waren het
il, (f- e Ploegmaats van Van Pop-
n' le de aansluiting bijeen trap-
iru«aar werd het vuile werk met
tan gemoed gegund aan de Ita-
'lni knecnten van Allocchio/ Sa-
ifi' (Malvor) en Baffi/ S7rensen°stea).

Duitsers
domineren

CREIL - Westduitsers hebben
de korte rittenkoers Ronde van
de Oise beheerst. De eindover-
winning ging gisteren naar An-
dreas Kappes, die de vierde
etappe voor zich opeiste. Eer-
der had Kappes tijdens de eer-
ste rit Matthieu Hermans in de
sprint verslagen.
De derde etappe werd zondag-
morgen gewonnen door Kap-
pes' landgenoot Marcel Wust.
Voor de enige niet-Westduitse
eerste plaats zorgde Jelle Nij-
dam, die zaterdag de beste was
in de tweedekoers, over 217 ki-
lometer van Creil naar Noyon.
Nijdam werd tweede in het
eindklassement, Hermans der-
de.

OUD-BEIJERLAND
1.Kroonen, 2. Rutte. 3. Van Putten

WOUW (VROUWEN)

1. Danny Overgaag 60 km in 1.29,40, 2
Elsbeth Vink, 3. Angela van Smooren-
burg z.t.

WOUW (PROFKOERS)
1.Wampers 90km in 2.08.13. 2. Maassen
z.t„ 3. Jac. van derPoel 0.05, 4. Slapohf,
5. Suykerbuyk, 6. Van Rijen allen z.t., 7.
Adri van der Poel 0.35, 8. Cornelisse, 9.
Veenstra, 10. Rallemann allen z.t.

TOUR DE LA DRÓME

Vierde etappe: 1. Longo 87 km in
2.18.24. 2. Canins op 3 seconden, 3. Odin
2.45, 4. Skibby 6.19, 5. Chiappa z.t., 6.
Iratzabal op 8.00, 7. Latoski z.t., 8. Seq-
huelli 8.39. 9. Le Gal z.t., 10. Galli z.t.

Vijfde etappe, eerste gedeelte: 1. Longo
45 km in 1.14.05, 2. DHaene, 3. Chiappa,
4. Seqhuelli. 5. Galli, allen z.t. als Longo.

Vijfde etappe, tweede gedeelte: 1. Seq-
huelli (Ita) 40 km in 1.04.23, 2. Schuber-
ger (Bel) z.t., 3. Longo op 31 seconden, 4.
Slos (Bel), 5. DHaene, beiden in dezelfde
tijd als Longo.

Eindstand: 1.Longo 10.55.51. 2. Odin op
5.18. 3. Canins 8.40, 4. Chiappa 14.15, 5.
Skibby 15.19, 6. Guignard 22.06. 7. Re-
bière 23.04. 9. Le Gal 23.09. 9. Galli 23.14,
10. Slos 25.48.

RONDE NORDRHEIN-WESTFALEN

Tweede etappe: 1.Winter 146,6kilome-
ter in 2.55.06, 2. Mulders 0,05, 3. Kasten-
hüber 0.06. 4. Dekker 0,14. 5. Van Roo-
senbroeck zelfde tijd.

Algemeen klassement: 1. Winter
5.21,09, 2. Mulders 0,33,3.Knauer 0,42,4.
Kastenhüber 0,43, 5. Van Roosenbroeck
z.t.

NWB-OMLOOP VAN DE PEEL
Tweede etappe: 1.Erik van Baal 100km
in 4.15.33; 2. Frank van Bakel; 3. Jo van
de Loop; 4. Arno Schoenmakers; 5. Jac-
ky Steyvers.

Derde etappe: 1. Jac Louwers; 2. Ruud
van Deurzen; 3. Jo van Seggelen; 4. Pe-
ter van de Laar; 5. Erik van Eng.

Vierde etappe: 1. Henri Maatje 3.06.18;
2. Ad van Laarhoven 3.06.23; 3. Chris
Nelemans 3.06.28; 4. Jac Louwers
3.06.33; 5. Jo van Seggelen3.ll.o9; 6.
Ruud van Deurzen 3.11.20; 7. Hans van
Bavel 3.11.22; 8. Jacvan Kessel; 9. Erik
van Eng; 10. Harrie Steeyens; 11. Geur-
ges Eggers; 12. Michel Engbersen; 13.
Nick Kloostermans; 14. Frank van Ba-
kel; 15. Ilja Velter.
Eindklassement: 1. Jac Louwers
8.50.23; 2. Henri Maatje 8.50.40; 3. Ad
van Laarhoven 8.50.45; 4. Chris Nele-
mans 8.50.50; 5. Frank van Bakel 8.53.46;
6. Jo van de Loop 8.53.51; 7. Arno
Schoenmakers 8.53.56; 8. Erik van de
Eng 8.54.01; 9. Fred Scheres; 10. Riek
van Dijck; 11. Jack Steyvers; 12. Gerard
Bouwmans 8.54.07; 13. Piet Hindriks
8.54.16; 14. Jo van Seggelen 8.55.26; 15.
Ruud van Deurzen 8.55.32.

Ploegenklassement: 1. Schoenmakers
26.35.06; 2. Super/Cirkel 26.38.25; 3. Van
Tuil 26.41.59; 4. De Wacht 26.44.11; 5.
Van Espen 26.45.29.

Wielerkort

" PURNODE- Ad Wijnands ein-
digde als achtste in Purnode.
Winnaar van de koers over 185
km met 82 deelnemers was Pa-
trick Jacobs in 4.48.

Etappe-zege
Van Veenendaal
PRAAG - De Nederlander Frank
van Veenendaal heeft de twaalfde
èn laatste etappe van de Vredes-
koers gewonnen. Van Veenendaal
verwees in de rit van Trutnov naar
Praag de Tsjechoslowaak Svorada
en de ItaliaanDestro naar de tweede
en derde plaats. Uwe Ampler uit de
DDR trok de eindzege naar zich toe.
Voor de 24-jarige oud-wereldkam-
pioen is het de derdekeer in succe-
sie, dat hij eerste wordt in de be-
langrijkekoers voor amateurs. Hij is
de eerste die dat presteert.

BAVELS SPEKTAKEL

1. Suykerbuyk 100 kilometer in 2.20.14,
2. De Wilde 0,05, 3. De Koning 0.10. 4.
Cornelisse 0,20, 5. Pirard, 6. Tolhoek, 7.
Wampers, 8. Dierckx, 9. Harmeling, 10.
De Vries allen z.t. als Cornelisse.

RONDE L'OISE

Tweede etappe: 1. Nijdam de 217 km in
5.26.34. 2. Dauwe 0.03, 3. Casado. 4. Bou-
canville. 5. Vekemans, 6. Dalgal, 7. Bo-
mans. 8. Kappes, 9. 801, 10. Rué, 13.
Manders, 19. Jagt allen z.t. als Dauwe.

Derde etappe: 1. Wust 103km in 2.04.04,
2. Kappes, 3. Lamiere, 4. Boucanville, 5.
Hermans, 6. Redant. 7. Jagt.8. 801, 9. Ja-
labert. 10. Capiot allen zelfde tijd.

Vierde etappe: 1. Kappes 111,5 km in
2.47.59. 2. Boucanville, 3. Grene, 4. Pe-
dersen. 5. Van Hycke, 6. Lavainne, 7. De
Clerq, 8. Capiot, 9. Ovando Castellanos.
10. Nijdam allen zelfde tijd als Kappes.
18. Hermans 0.07, 19. 80l z.t.

Eindklassement: 1.Kappes 12.21.07. 2.
Nijdam 0.05. 3. Hermans 0.10, 4. Van
Hycke 0.14. 5. Stauff 0.16. 6. Patry z.t.. 7.
Rué z.t.. 8. Woods 0.26,9. Eriksen z.t., 10.
Wegmuller z.t.

Boelhouwers
heer en meester

van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

MAASTRICHT - De gisteren verre-
denRonde van Heer is een overwin-
ning geworden voor Leon Boelhou-
wers uit Meerssen. Hij moest in de
allerlaatste spurt niet alleen afreke-
nen met zijn overgebleven vlucht-
makker Willem Jennen, maar ook
met de ijzeren ploert. De zon die
ombarmhartig scheen op het 86-
-koppige amateurpeloton.

Toch was dit in de koers niet te mer-
ken, want ontelbare vluchtpogin-
gen werden ondernomen. Het be-
gon al vanaf de start met Peter Dan-
men uiteindelijk uitmondend in een
sprankelende finale met het zojuist
genoemde tweetal. John de Hey uit
Heerlen, hij had een drietal malen
alleen geprobeerd weg te geraken,
werd derde. „Dat hoort ook bij de
koers", aldus De Hey.
Leon Boelhouwers had alle lof voor
zrjn medekoploper. „Wat ging hij
hard in die laatste ronde. Ik kan

goed tegen de warmte, van een
spons moet ik niets hebben, geleerd
in Spanje merkt hij laconiek op,
maar dit was toch wel moeilijk. Ik
ken Wim Jennen al vanaf de junio-
ren, hij komt er in de slotfase bij. Je
denkt dat hij leeggereden is en dan
toch nog die explosie, ondanks dat
het bij mij vandaag super liep".

Wim Jennen: „Ik ben vanuit onge-
veer twintigste stelling moeten te-
rugkomen. Zelf had ik daarop niet
meer gerekend, zeker niet toen
Boelhouwers, samen met John de
Hey en Jean Habets een toch wel
sterke kopgroep vormde. Toch kon
ik met Danny Nelissen aansluiten".
Jean Habets, het was zijn eerste
koers in Limburg, was tevreden:
„Nee, ambities voor nog eens pro-
fessional te worden heb ik niet, ofer
moet een zeer goede aanbieding ko-
men". Hard gefietst werder volgens
hem niet. „Ik kijk nu uit naar de ko-
mende etappewedstrijd, de Tripti-
que Ardennais". Peter Jennen: „Ik
ben aan het terugkomen en even-.
eens tevreden. Zijn er tien renners
in de kopgroep dan word ik tiende,
zijn het er acht dan ben ik ook laat-
ste", aldus de student in de medicij-
nen. „Maar het belangrijkste is dat
ik er bij ben".

" Leon Boelhouwers geeft Wim Jennen (rechts) het nakijken in
Heer. Foto: PERSBURO WIDDERSHOVEN

Van de Vin geprikkeld na woede-uitbarsting bondscoach

Ravage in
Olympia's Tour

Van onze verslaggever

SCHIJNDEL - Vlak nadat Robert
van de Vin zich in Schijndel ruim-
schoots had laten huldigen,werd hij
rakelings gemist door het neerstor-
tende frame van het finishdoek. De
winnaar van de tweede etappe van
Olympia's Tour en diens ploeglei-
der Piet Kuys kwamen met de
schrik vrij.

Een paar momenten eerder had
Kuys nog profetisch gewaarschuwd
hoe gevaarlijk de amateurronde van
Nederland wel niet was. „Vandaag
zaten we er met de nationale selectie
erg goed bij, maar maandag moet
dat weer zo zijn. Olympia's Tour is
vooral geestelijk zwaar. De jongens
zijn morgen met eerst die etappe
naar Rockanje en later die ploegen-
tijdrit vijftien uur met het fietsen
bezig, dan blijft er niet veel tijd over
om te eten en te slapen. Ik ben ervan
overtuigd dater in de komende da-
gen nog veel goede coureurs de
lucht invliegen".
Jos 801, winnaar van twee jaar gele-
den, nam daar alvast een voorschot
op. Hij kwam, samen met onder an-
deren Ton Akkermans op ruim 24
minuten binnen, net binnen de
tijdslimiet en bijna kreperend voor
de bezemwagen. Olympia's Ronde
was al snel van een van de kansheb-
bers ontdaan.
Piet Kuys, coach van de nationale
selectie, kon zelf voorlopig nog net
het tij keren. Zaterdag was de eerste
etappe Wouw-Wouw voor zijn
ploeg, dieeerder op de dageenrede-
lijke proloog reed, dramatisch ver-
lopen en werd de beslissende slag

gemist. Slechts met een uiterste
krachtinspanning kon de schade
worden beperkt, maar je Tton Piet
Kuys in het gemeentehuis van
Wouw horen knarsetanden van fru-
stratie.
Deed hij eerder lakoniek over de ge-
miste kansen zaterdag, gisteren gaf
hij, nadat Robert van de Vin, Maar-
ten deBakker en Harm Jansen in de
tien man sterke kopgroep de weeg-
schaal weer de goede kant deden
uitslaan, toch toe dat hij zijn zes uit-
verkorenen een voor een de pan had
uitgeveegd. Kuys, onomwonden:
„Ik heb ze in hun eigen wielertaaltje
goed op hun donder gegeven. Ge-
zegd dat ze alle zes klootzakken wa-
ren, die beter met rijden konden
stoppen als ze zo stom bleven rijden
als in Wouw. Gelukkig hebben ze
het goed opgepakt. Je moet het
maar afwachten. Het zijn jongecou-
reurs zonder een echte leider. Giant
heeft Eric Cent, Van Aarle Van
Adrichem als jongens die in de
koers van wanten weten, wij heb-
ben niemand met die ervaring.
Daarom ben ik nu al lang blij".
Maar de meeste ervaring zit ook nu
weer opgesloten in de Oostduitse
ploeg die opnieuw bestaat uit zes
krachtpatsers met veel internatio-

naleroutine. De meeste ervaring de-
den klassementsaanvoerder Bernd
Dittert en zijn mannen dan wel op
op de baan, maar verschillende na-
men zijn al wel eerder ook terug te
vinden in de analen van Olympia's
Ronde. Al op de eerste dag van deze
editie hielden de DDR-mannen ver-
schrikkelijk huis in de proloog. Het
leiderstricot dat daarna om de
schouders ging van Steffen Bloch-
witz, veranderde na de eerste etap-
pe van Oostuitse eigenaar en be-
landde strak gespannen om de ge-
spierde gestalte van Dittert.

Maar gisteren moest ook de bronzen,
medaillewinnaar van Seoul op de
individuele achtervolging het afleg-
gen tegen het geweld van een ge-
prikkelde Nederlandse selectie met
als paradepaardje Robert van de
Vin. De pas negentienjarige etappe-
winnaar: „Of het hier in Olympia's
Tour tot een confrontatie tussen ons
en deOostduitsers zal komen als het
gaat om de eindprijzen? Ach, wie
weet, maar het duurt nog zo lang.
Het belangrijkste is dat we ons gere-
vancheerd hebben voor de slechte
prestatie op de eerste dag. Tenslotte
ben je niet voor niets lid van de na-
tionale selectie".

(ADVERTENTIE)
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Limburgs Dagblad
biedt méér. Elke dag!

Limburgs Dagblad wordt zaterdag 27 mei EXTRA
verspreid in o.m. Hulsberg, Nuth, Schinnen, Oirsbeek,
Beek, Sittard en Geleen.

Een EXTRA oplage, zonder extra kosten. Extra
koopkrachtige lezers voor u. Want in een EXTRA oplage
van meer dan 10.500 exemplaren wordt onze
lezenswaardige zaterdagkrant huis-aan-huis verspreid. In
geselecteerde plaatsen en wijken.
Een complete krant met al het nieuws uit de regio, het
nieuws uit binnen- en buitenland, de achtergrondverhalen,
het sportnieuws van dichtbij en verderweg, met de
leesverhalen in Vrijuit en natuurlijk met het Woonblad.
Bij juistvoor u interessante adressen!

1M094 'n -ie plaatsen en wijken waar koopkrachtige consumenten
wonen.

EXTRA OPLAGE, EXTRA BEREIK, GEEN EXTRA KOSTEN
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turbo's tobsport
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Sloopauto's
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. sloop- en
SCHADEAUTO'S van
’lOO,- tot ’5.000,-. Tel.
04490-43481.

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
Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 Of 04498-54510.

Auto onderdelen en accessoires

SKF Kogellagers
V-Snaren

Oliekeerringen
1. Voor automobielen

2. Voor industrie
3. Voor huishoudelijke apparatuur (wasautomaten)

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Brs. 045 -254482.
Te k. TREKHAKEN voor alle
typen auto's met onderbou-
wen en aansluiten ’150,-.
Tel. 045-229667.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

Aanhangwagens
Saris AANHANGWAGEN,
roestvrijstaal. Tevens
herenfiets met trommelrem-
men. i.g.st. I/2 jr. oud
’250,-. 045-463072 na 18
uur.
Te k. AANHANGWAGEN
merk Sares. Tel. 04490-
-27412.

(Bromfietsen
Brommer te koop VAMAHA IPiccolo's in het Limburgs
4 versn. zeer goed ’ 375,-. Dagblad zijn groot in RE-
-04406-12875. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Vakantie en Rekreatie
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d
wc tv. 600 m van zee juli aug
vrij, 3 wk. juni sept. ’ 698,-.
24.6 8.7. ’798, 1.7 15.7

’ 998,-. Lang weekend mid-
week ’ 198,-. Herfstvak.

’ 350,- p.w Keyman Reizen
RhenenoB376-14121 14130
TEXEL te h. Juxe 4 6-pers.
stacaravans 'd.wctv. ju-
li'aug.
vrij. 3 wk. juni sept. ’ 795,-,
23.6.7 7. ’598,-. 30.6 14 7
’698,-. Lang weekend mid-
week ’198.-. Herfstvak.

’ 300,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121 14130

Te h. Inger CARAVAN in
Heimbach-IJsel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
EIFEL Moesel Saarland te
h.
luxe 6-pers. stacaravans d-
wc/tv op vakantieparken juli/
aug vrij, mei ’ 350,- p.w.
Lang weekend/midweek

’ 198, -. 3 wk juni'sept.
’795,-. 24. 6. 8.7. ’845,- 1.
7 15.7 ’998,-. Herfstvak.

’ 375,-p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121 14130

Caravans/Kamperen
Nieuw

Homecar
Caravans

Handelstr. 8 Nuth t.o.
Makro. Tel. 045-243323.

CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpenkreuzer.
Nieuwe kleurenkombinaties
in grijs en bruin. Nog enkele
modellen met voorjaarskor-
ting tot ’ 455.-. Caravans:
Burstner, Hobby, Knaus.
Nog enkele overjarige mo-
dellen met extra korting.
Voortenten: Brans, Gerjak,
Isabella, Trio, Walker. Te-
vens onderhoud, reparatie
en remmentest Caravan-
Import Feyts, Hoofdstraat
84, Amstenrade. Tel.
04492-1860.
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,
snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara-
vans: Grauau, Predom va.

’ 5995,- tevens reparatie,
verhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken op
ons nieuwe adres Prinsen-
baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
CHEVROLET camper bwj.
'78 ’ 4.200,-. Caravan IT 3-
per. ’ 3.700,-. Opknapper
Adna 3-pers. ’BOO,- M.
Gewandenstr. 4 Hoens-
broek. vanaf 14.00 uur.
Zomer winter tourcaravan
Adria EXCLUSIEF 470 TD
bwj. '85, binnenafm. 470 x
214, toiletruimte en ring-
verw. afzuigkap, voortent,
veel extra's. Tel. 04490-
-41015
KAMPEERTENT: Karsten
300, opblaasb. ruime 4 pers.
lichtgew., nieuw, nooit ge-
br„ compl. Tel. 043-432103.
Koopje! Caravan ADIA 5 a 6
pers., bwj.'7B, moet weg. Vr.
pr. ’1.750,-. Gouverneur-
str. 33, Heerlen.
Te k. 3 a 4 pers. CARAVAN
bwj. '79, gew. 435 kg. pr.

’ 2.600,-. Tel. 045-740469.
Te k. CARAVAN 3 a 4 pers,
merk Adria, compl. m. voor-
tent, koelkast en spoiler. Vr.
pr. ’ 800,-. Tel. 045-451988
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur. kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel deenige 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 e 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
J korte rokjes 50 et/min

SEKS P E L
Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent,
waarin het door jou gekozen meisje zich onderwerpt aan
jouw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num-
mers op je telefoon tot de vreemdste variatiesSpeel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen.

Elke dag weer anders!!!

06-320.323.66
Kies 8 : één vraag terug
Kies 9 : terug naar intro. 50 et. p.m.
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 t/m vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur.
Tel. 0475Ü-1854.

Club Pin Up
met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Hendrik-
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma.

t/m vr. van 12.00 t/m 02,00 uur 's nachts.
Ben je in v00r.... 'n FLIRT-AVONTUUR?
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?

To be or not to be
bij Privehuis Michelle

Nieuw Rowana jong en sexy....
Tel. 045-228481/229680

Leuk meisje altijd welkom.
Gezellige dames, charmant, discreet

bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Best in Town!!

Boys voor heren, privé en
escort, 040-517097.

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
Zevende Hemel

gratis surprisepakket
06-320.320.07

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's

06-320.320.06

!!! Live !!!
Sex Relax Box

Met zn allen over sex praten
en afspraken maken, doe je

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

ie meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

Marcha
Grieks - 06 -
320.325.55

50 et. p.m.

Tieners
GRATIS kalender 1989. 06-

-320.321.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

live-live-live-live

sex-box
50 et. P/mm 06

320.325.06
live-live-live-live

*Rosie* sex-lijn
sexblad Rosie presenteert

BEA, ZIE ROSIE. 50 c.p.m.
06-320.330.70
sweet-lips

50 et/min 0 sex

320.320.50
De nationale

live lijn. Tel. 013-321395, 7
dagen per week geopend.

06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28... Lesbi

328 320.320.68. Standje 68
320.322.30...Heat line
320.324.00.Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02.. ..Potten
320.324.03...Live

320.324.05...Live hot
320.325.02...Heet

320.325.03...Macaber
50 et. p.m. Pb 157, Z'voort.

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

320.320.24.
*" 06-320.321.03"*

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Privé
Kapoenstr. 29, Maastricht
Uw gastvrouw Anny met
haar 4 lieve meisjes. Van

ma/vrij, van 12-23 uur.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

Keihard de Lekkerste!
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35

rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50ct. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Contactburo

L'Amour, dames, trio, p-r,
privé enz. Heerlen,

045-225237.

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.

Na diverse teleurstellingen
ben ik op zoek naar een lie-
ve vriend(en) die mij sexueel
kan bijbenen! Ik ben telkens
op zoek naar nieuwe vor-
men van sexü Meisje, 20
jaar, niet onknap! Bel me op

Box
06-320.325.43 - 50 et p/m

De Gloeibox
de heetste box van Neder-
land, daar lopen zelfs da-

mes warm voor
06-320.325.31 - 50 et p/m

Pas op!! dat je je vingers niet
brandt!! Zo heet?!?
Het doet er niet toe wat je
doet, de meisjes die de

alles is
lekkerbox

bellen zijn overal voor in!!
06-320.325.13 - 50 et p/m

Bel nu en geniet!!

De Spuitlijn
06-320.325.12

voor hoge prestaties en zeer
veel brandstofverbruik,

50 et p/m
Weet je dat ik jou een kanjer

vindt, fluisterde hij in mijn
oor terwijl hij zachtjes op

mijn oorlelletje beet!!
't Stoeipoesje

06-320.325.11 - 50 et p/m
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 llona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60
Escortservice

04490-23730
ma t/m zat, van 20 tot 4u.

PRIVÉ
meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.
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.
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.

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.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

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

Voor paren, bi, sm & trio
Erotische-Afsprakenlijn

06-320.325.80
Relax-afspraken met lekke-
re dames: Tippelbox. 50cpm

06-320.326.66
op zoek naar 'n lekkere gay?

Gay!Date!Live
06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66-50cm zoek
ze uit die meisjes van plezier

Gay-Bizar-Live
06-320.330.88 (50ct/m)

Live: homo-sex-interviews

Privé Yvonne
De enige echte in Kerkrade.
Ma. t/m zat. 11-23 uur, zond.

15-23 uur. Prive-taxi
aanwez. 045-425100.

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Nachtvlinders
bij Madame Butterfly.
Open va. 17.00 uur.

Hommert 24, Vaesrade,

SM 06-320 SM
Slavin Sacha 321.72

Het SM-Mirakel 324.72
50 c/m Verleidster 323.72

Thai-Prive
voor sport-Franse- en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma-vrij. 11.00 tot 24.00 u.

Suffolkweg 13, Weert
04950-42966

Anita
Escort 045-726740.

Diana's escortservice
dagelijks geopend tot 's

nachts 01.00 uur
045-215113
Videoclub

va. ’ 20,- Kijkotheek
leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.
De

Hooibergbox
duik er in en grijpeen lekke-

re meid. Live sex!! Genot
gegarandeerd!!

06-320.323.53 50 c.p.m.

Donna Maria
met haar 7 vriendinnen

brengen u in de 7e hemel
van het genot!! 045-22734/

228738 Tev. ass. gevr.

Blondine
en Brunette af 10 uur. Ook
zat, en zon. 045-721759.

Vera
privé tel. 04754-85818.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Anita
privé met escort. Ook zat.
Tel. 045-352543.

Haar

Sexervaring
in de trein hoor je op 06-

-320.323.55. Jou treinsex-
verhaal beken je op 010--Krachtpatsers gevraagd

voor meiden met grote wen-
sen en grote ? 06-

-320.323.54 De
Hunkerbunker

50 cpm.

Peggy
Privé ma. t/m vr. 11-18 u.
tev. assist. gezocht. Tel.

04490-74393.

De Sabbelbox
live sex met een kanjer,

geen chaos geen bandjes
wel meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm.

Inwijding
Jiva's oosterse sexlessen
06-320.323.51

Heden les 14 50 cpm.

Club Doma-SM
clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 6, 50 cpm.

Nieuw privé
bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West. Tel. 045-412762.

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.

Meneer is van huis.
Mevrouw verveelt zich.

Geen wonder dat ze best
met die ander wil.
Goed hoorbaar

Lifegebeuren
06-320.323.84 (50 et p/m)

Op de
Orgie Box

praten ze nou eenmaal zo.
Daarom is het toch de Orgie
Box. Zo vindt je die partner.
06-320.324.40 (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)

Heren opgelet. Moeder en
dochter. Vanessa en Lolita
type en nog vele andere
mooie meisjes in Club

Exclusief
Privétaxi/escort mog. Ma-
za. v. 11-23 u. Zond. v. 14-
-21 u. Industriestr. 13, Kerk-
rade-W. Tel. 045-423634.

Homo
jongens

met sportief figuur gevraagd
als model. Proefpose

gekleed en naakt.
Een contract maar wel

eerst
06-320.323.86 (50 Ct p/m)

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
06-320.324.80 (50 et p/m)

De Jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-

fineerd weinig mooier
vinden dan 100% bloot. Metzn 2 of met een gezellig stel
06-320.326.27 (50 et p/m)

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

40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexlevenü
Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus Box Strikt voor

volwassenen.
06-320.327.28 (50ct 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)
Wil je vreemd gaan? Je mag
zeggen wat je wilt!! Gaat 't

jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16 - 50 cpm

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)
Ik kon zn dochter wezen!!

maar ja, dat maakt niet uit! Ik
ben heet, gewillig en

onverzadigbaar!!
06-320.320.13 - 50 et p/m

Callcutta
Bellen op

eigen risico
Wij nemen geen

verantwoordelijkheid
06-320.322.77 - 50 et p/m

Dit kan schadelijkvoor u zijn
Sex.

Is vreemd gaan jouw
hobby? vind je sex 't belang-

rijkste? bel de
Friemelbox

06-320.325.20, 50 c p/m
met zn tienen of apart!!

Buiklipjes en schaamhokjes!
Je vindt alles bij

nombre hombre
06-320.320.23 - 50 et p/m

bloedheet meisje
zoekt contact!!

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 et p/m

Beurtlijn
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

06-320.325.36 - 50 cpm
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Heb je nog niet iemand
versiert? Bij ons heb je altijd

contact!
De Scoorbox

06-320.325.14 - 50 et p/m
Voor als je vreemd wil!

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

320.01 ... Sex'OFoon
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 ... 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

NIEUWE PORNOLIJNEN
321.05 ... Sex contact Club
321.50 ... Diana de Koning
325.51 ... José & Sandra
325.53 ... Vakantiesex
328.30 ... Casanova

330.80 ... buurman/vrouw
325.70 ... SM-Varia.

HOMOSEX & -DATING
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.22 ... Harry's Gay Line

NIEUW: HOMOBOX
06-320.325.50

HARRY'S GAYBOX
06-320.330.11

De twee grootste gayboxen!
06-AMUSEMENT

320.04 ... Bananasplitlijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. Spaan&Vermegen
06- CONTACT/DATING

PARTYLIJN
06-320.330.10

50 et. p/m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

Toen ik pas in Holland was,
maakte men misbruik van

mij omdat ik.... maar toen ik
mijn mondje goed kon
reppen maakte ik uit

hoelaat....!
06-320.325.22 - 50 et p/m

Zoenbabwe.
Tuk

Nederlands blootste blad
Sexten

de jongeste meisjes!!
06-320.323.63

50 c. 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)

(Huis)dieren

Te k. zeer mooie grijze mid-
delslag POEDELS reuen,
met liefkarakter. Tilly Busch
Putstr. 50, Sittard.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Kennel van "Schutterspark"
t.k. Mechelse HERDER
pups 7 wk. prima afst. inge-
ënt en ontwormt, eerlijk voor
kinderen. J. v. Bree Eindstr
25, Brunssum. 045-270066.
Te k. leuk speels BOOMER-
HONDJE 4 mnd oud, weg
wegens plaatsgebrek,
04498-51491.
Goed tehuis gezocht voor
wit KEESHONDJE, 7 mnd.
oud. Tel. 04459-1484.

In en om de tuin
(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.

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

Opleidingen
■ ■I.M-ii -I 1 1 !■ —

Reisbureaucursus
Leidt op voor SEPR-examen april 1990.
Aanvang cursus: augustus in Heerlen.

Andere cursussen: SEPR 2, MIRT, Reisbegeleiding.

Êra'uvi_uja>
academie voor toerisme
molenberglaan 71, 6418 el heerlen
tel. 045-714258en 717171

... i
Rijies

Liever
100% rijles dan

30% korting
Autorijles is een zaak van

vertouwen. Ga daarom naar
de vakman met jaren erva-
ring: geen gesjoemel, geen
kortingen, want dat betaalt U
toch terug. Kies een van on
derstaande 8.8.R.0.- rij-

scholen.
Brunssum 045-
Leijten 251418
Heerlen 045-

Sjef Dörenberg 213735
Ger Scheijen 415601

Hoensbroek 045-
Schulz 211667
Kerkrade 045-

Piet Hillebrand 415597
Nico Zoet 456772

Nuth 045-
Kubben 241467
Simpelveld 045-

Riet Snackers 441966
Winthagen 443252

Vaals 04454-
Simons 2443

Voerendaal 045-
Peter Kokkelkoren 750995.

Radio e.d.

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Huwelijk/Kennismaking
Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorade, iedere
woensdagavond dansa-
vond. Gelieve bewijs van al-
leenstaand mee te nemen,
zonder legitimatie geen toe-
aana. Uw cluboas iint klaar.

Nette man, 49 jr., beetje
nerv. type, zkt. kennisma-
king met nette aantr.
VROUW, 1 kind geen bezw.,
mag ook Indisch type zijn.
Br.o.nr. B-0841, LD, Posbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Wonen Totaal
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Voor 'n mooie sortering
VLOERBEDEKKING en
gordijnen gaat U naar
Woninginrichting Howa. M.
Snijders, Nieuwstr. 12-14,
Hoensbroek. Te1.212900.
Voor al uw kleine VERBOU-
WINGEN, voeg- en metsel-
werk. Tel. 045-460686 of
045-351805.
Ant. eik. slaapk. ’ 875,-; eik.
EETHOEK ’ 275,-; eik.
bankstel ’ 250,-. Kouven-
derstraat 208, Hoensbroek.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
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.
CAMPING koelk. 150,-; ijs-
kast 95,-; gasforn. 125,-;
gasplaat 95,-. 045-725595.

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.

prijzen 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.

Zonnehemels van Uden
zeer mooie prijsgunstige sorteringzonnehemels en banker

Dealer van Riho-Sunfit-Philips-Wolff systeem.
Aanbieding: Zonnelampen Wolff 1.80 m. lampl. nu ’ 17,95.

Gratis bezorgen en eigen servicedienst.
van Uden Hoofdstr. 12, Hoensbroek, 045-212655/214793.

Gebruikte zonnehemels
Nu te koop div. professionele modellen,

in goede staat, met nieuwe lampen vanaf ’ 500,-.
Pierre Boels Verhuur, Heerlerbaan 233, Heerlen.

Tel. 045-411515.

TV/Video

Videotheek The Champ
15.000 dagfilms nu ’ 4,- per dag

Unieke stempelkaartaktie. Bij iedere volle kaart 1 VHS
E-180 videocassette gratis met iedere volle kaart maakt U
kans op één van de 100 gratis champ-joggingpakken of de
hoofdprijs: Een geheel verzorgde 10 daagse reis voor 2
personen naar Miami-Florida met 3 daags bezoek aan Dis-

ney-World! Trekking 31 augustus

Videotheek The Champ
Ganzeweide 155 Heerlerheide

Markt 4A, Hoensbroek
Kennedylaan 80, Brunssum

Noord (Winkelcentrum Klingelsberg)

Langeberglaan 1, Brunssum
(Schuin t/o afcent)

Kerkraderweg 87 A, Molenberg
Het grootste assortiment VHS-Videofilms in zuid Limburc

Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KLEURENTELEVISIE^Philips, Blaupunkt, ITTT
af ’ 95,-. Radio tv Frarfl
Bokstr. 33 Heerle^ 1

■ Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S

' garantie. Philips groot

' va. ’ 145,-. Zeer grote. tv's. Occasioncentrum■ Grasbroekerweg 25, 'len. Tel. 045-724760, A

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Voor al uw NIEUW#;
en verbouwingen: Bot* l
drijf Baburek. Tel.
216969.
STUCADOOR kan rK_'
stucadoorwerk aann*,
Tel. 045-462428. _^

Kachels/Verwarm ing
KACHELS, grote zomerkor-
tingen. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.

Een PICCOLO in hel]
burgs Dagblad helpt "L
weg naar snel succes!
045-719966. J

Muziek J

WSSSSS3WI1:
(Bij de Markt)

Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synth#l
blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers

orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie en*
Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!^

Yamaha concert orgel
inruilmodel: E 50 i.st.v.nw. ’ 7.990,-, 5 jaar gara"

Hoofddealer voor Yamaha
Muziekhuis Guus Arons BV

Honigmanstraat 5-7-9, Heerlen. Tel. 045-717^
PIANO'S huur met koop- Van maandag t/m *f
recht van ’65,- tot ’2OO,- van 8.30 tot 17.00 uur.^p.m. Gratis transport. Alle uw PICCOLO telewv
merken gebruikte piano's opgeven. Tel. 045-7J*?
’450,- per jaar. Van Urk, DYNACORD boxen, 9
Westersingel 42, R'dam volume 2x250w ’ 500.'
010-4363500. 045-463072 na 18 utjj^|

Kunst en Antiek

Glas-in-lood sierruitjes
Klassieke en moderne uitvoeringen in:

-Gebrand schildert
-Glas op Glas

-Tiffany
Tevens levering van geslepen glas voor:

-Glazentafels, wandmeubels et(
-Spiegels

in verschillende uitvoeringen en kleuren. ,<
Mesterom-Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-64592

Te k. Ant. grenen TOOG-
KAST, antiek buffet en eiken
artdeco eethoek m. 6 stoe-
len. Kerkstr. 17, Dicteren-
Susteren.

Te k. CHESTERFIELDSBankstel, barokstijl,
hoek, énz. Perz. tapijte(l;
les als nieuw!! Tel
223094 of 323751. _A

Te koop gevraagd J
" "-"JL

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Wij kopen TV'S vana..|
kan. Ook defecte videöi
stereotorens. Tel. ligzs___: J

Diversen J
Restaurant La Cage

Meesweg 2, Vilt, 04406-41001
Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres *warme en koude buffetten, gratis thuisbezorg^

Wij leveren modieuse
T-shirts, Polo's, Sweaters,

joggingpakken, linnen tassen en merk sportkled'"!
met opdruk naar wens. 'Snelle levering. Bezoek op afspraak en altijd

telef. bereikbaar. Bel. 04498-58465. X
Gebit gebroken

Klaar terwijl u wacht.
Hoonhout

Akerstr. N 328, Hoensbroek
Tel. 045-228211.

Te k. draadloze telefoons
va. ’ 150,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
KAMER te huur per uur met
video en douche. Tel. 045-
-229680.
KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.

Te k. demontabele *it
CEL afm. 300 x 200 K
i.pr.st. Tel. 04490-317^
schoenmakersma£,
NE te k. merk Vra^gasinstall. voor Me<Cj«
280 SE, 55 m 2steen*
(kleisteenstrips). Juli^36, Brunssum, tel.
253075, na 19.00 uuj^
i ueNieuw Nieuw Nieuw! "j

en enig in Z. Limburg. \j
ONTSPANNINGSMAS»
GE, eenmaal gewee5.
blijft komen. 045-353^
Werkschoenen en &K
voor prijzen waar je nis'
voor hoeft te *e)
WERKKLEDINGSHOP j
zenbeek, Corneliuslaa'1\
Heerlen-Heerlerheide- i
045-220769. Dond<?'
koopavond. J\

Mo_ieTotaal_____ 1

1 han&l f'tr maar te hangen.

■ Doodzonde, ui" verkopen.I W beSt wS P'aats^alsÖeen Probl^m piCCOLO'.

1045-719966__ LimburgsP*WflJ« _J^
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voetbal allerlei

Geen promotie RKVVL 2
*eIrjtSTRICHT - De opnieuw ge-

ï I voo in de nacompeti-
i' rv e ,"" "e kampioenen van de re-
&. iar "eede klassen voor promotie
2^u^> eerste klasse tussen
5 ir, i , 2 en RKVVL 2 eindigde in
91at ve geliJkspel. Door dit resul-

"arirj r^hdert er niets aan de eind-, nrjigrt * eerder gespeelde duelWi lmmers ook al gelijk (3-3),
>«hr, r VVV '03 2en Almania 2> n°veren

Bekerfinale
afdeling
Limburg

■ afH,~p EN - De bekerfinale van
'Gra u g Limburg tussen Wijlre
aa ts Sn°ek vindt zaterdag 27 mei
■k A

op het terrein van EVV te

' Aanvang 18.00 uur.

Sittards
sladstoernooi

trn u ~~ In net Siuards stads-
e °' werden dit weekend de

!uie e wdstrijden gespeeld:
1[ : Limbricht-OVCS 1-3; DVO-GVCG

0S "lbtM,y?S 3-6; °VO 3-5; Stadbroek 3-3;
,4* Vb!1' 3-2: CVCG 4-0.

N' i,,iUai'd-Sanderbout 2-1.
>,;Sil ,~>", M 3-5; Sittard 3-5; Sanderbout|S££'a-80 2-0.I T|Xi n ,?» dinsdag, 23 mei:

"^'"iuh. 0; OVCS-DVO en Stadbroek-
'UlSit, ; Sittardia'Bo: Sander-

'""'dia'Bo. Aanvang 19.30 uur.

Zaalvoetbalmutaties

" BEEK - Leen Kiers wordt de
nieuwe coach van zaalvoetbalvere-
niging de Haantjes. Alhoewel voor-
zitter Gerits van de Haantjes het ge-
rucht niet wilde bevestigen, lijkt de
komst van Kiers naar de Haantjes
door te gaan.

Sphinx
tegen Bax

" MAASTRICHT - In de strijd om
het Nederlands kampioenschap
zaalvoetbal speelt het Maastrichtse
Sphinx vanavond om 20.30 uur in
sporthal de Geusselt in Maastricht
tegen Bax.

Venray 2
laatste

" VENRAY- Quick uit Den Haag is
in Venray Nederlands kampioen
van de reserve eerste klassen ge-
worden. De Haagse ploeg behaalde
acht punten uit vijf duels. De Lim-
burgse vertegenwoordiger Venray
eindigde met twee punten op de
laatste plaats.

sport kort

" MAASTRICHT - In het All
Style karate-toernooi in Maas-
tricht won de Geleense karateka
Sapakua de stijlprijs met zijn
voortreffelijke technische acties.

Virtuoos optreden
turnsterBoginskaja

restr -J-1 ~ Ondanks glasnost en
% ''fist a schijnen Russische
1rtlatf rS k'J net behalen van een in-
;He6cjs °naal kampioenschap nog
3< s v n'et te mogen lachen. Even-
d irriw

r'S jaar bij de Olympische
't ' Sir? -'Jden in Seoel, waar Ele-
v'On\:esJoenova de meerkamptitel

"V)30n.er zaterdagavond bij Svet-
/* rje °^Inskaja geen lachje af, toen
if^ïDi Zeventiende Europese turn-
'i °ene in de vierkamp werd.

't, lQt nn'ng was groot geweest.
9.'*denn? 21.00 uur zaterdagavond
la' in dll de tropisch warme sport-
ifi teju Brussel viervoudig Europees
ü'ügi °"dster, Daniëla Silivas, en,

\ %fclccli a aan voor net laatste on_

' de vloeroefening. Beide
li^*l-e ?a nadden hetzelfde tussen-

<i eer f '^62 punten. Silivas kwam
1 se0 10p de mat De Roemeense,

Jïj rn a tweede achter Sjoesjoeno-
|llt*in de toestelfinales brug,
_P°ftipf .er ongenaakbaar, liet een

uitermate fraaie oefening

zien, die beloond werd met 9,987
punten. Er leek de Roemeense wei-
nig meer te kunnen gebeuren.

Direct daarna liet Svetlana Bo-
ginskja een uitermate fraaie oefe-
ning zien, waarin ballet en gymnas-
tisch vermogen op perfecte manier
met wel gekozenRussische muziek
waren verweven. De demonstratie
kreeg een „perfecte" score van tien
punten en de 16-jarige turnster uit
Minsk mocht zich met een verschil
van 0,130 punt voor twee jaar Euro-
pees kampioene noemen. Met haar
maximale score van tien punten
evenaarde Boginskaja haar landge-
note Olga Strajeva, die in de vier-
kamp als derde eindigde. Strajeva,
die in Seoul ook deel uitmaakte van
de Russische ploeg die de landen-
wedstrijd won, had bij de brugoefe-
ning ook een tien gehaald.

Mireille Lemaire was in Brussel de
beste Nederlandse. De Brabantse
eindigde als 27ste.

volleybal

J'Wet, /Dee«-adatiewed-

Nn"k?artakA 2-3
f *Ki^ïi jlt 2e klasse, Spar-V 'IJlt le klasse

F Nap M--h„ardin« 3"2
ÈOiito 11 'Jlt le k,asse. Vo1"

'o^-EPv
ScC^ic-Jokers 1-2;fv-jók"lcßsv 2-1
Bj« ers 3-»

>$V-Vllamie

R°°"-VCV I_2fK'üc-H?.? Cr Bank MHelpUÜ|.t o_2

VCV-Pancr.Bank 0-3
Stand
Pancr.Bank
VCV
Heipoort
Grovoc
Eindstanden Dames
Promotieklasse
VC Dynamic 2 P 22-62
VC Dynamic 1 22-50
EPV 22-49
Sittardia 22-47
Muvoc 22-31
Jokers 2 22-28
BSV 22-27
Pancr.bank 4 22-27
Artimis/R3 22-23
FurosD 22-23
Fiscus D 22-16
Sport en Spel D 22-13
IA
Furos2P 20-51
Elsloo 20-48
Dovoc 20-41
AMVJ 20-39
Avanti 20-34
Datak,VCL3 20-33
SEC 20-27
VCV 2 20-23

Carna 20-20
Spartak A 20-14
BSV 2 D 20-0
1B
EPV 3 P 22-57
SEC2P 22-55
Artemis/R4 22-41
EPV 2 22-40
Datak/VCL4 22-38
Volharding 22-38
Fiscus 2 22-34
Jokers3 22-29
Grovoc 22-27
VC NAC 22-21
MutiaraMaluku Dx 22-13
Furos3D 22- 0
2A
Vluco P 22-57
Datak/VCLS 22-51
Dovoc 2 22-19
Nivoc ' 22-45
VCV 3 22-13
SEC 3 x 22-30
De Heeg 22-29
AMVJ 2 x 22-25
VC Dynamic 4 22-23
Spartak A 2 22-15
Sittardia 3 22-14
Nivoc 2 22- 9

2B
VC Dynamic 3 P 20-56
Sjoahn 20-48
Elsloo 2 20-47
Sittardia 2 20-43
Volharding 2 20-34
VCV 4 20-28
Jokers 5 20-26
Avoc 20-18
Mutiara Maluku 2 x 20-14
Avanti2 20-13
Blok '82 20- 0
2C
De Heeg 2 P 18-51
Jokers 4 P 18-49
Sport en Spel 2 18-40
Elan 18-30
Grovoc 2 18-29
Avoc2 18-22
VCNAC2 18-19
Datak/VCL6 18-18
Jokers 6 18- 9
Volharding 3 18- 3

I Heren
Promotieklasse

IPancr.bank 2 P 22-59
| BSV 22-53
IVCV 22-51
| Helpoort 22-39

Avanti 22-36
Vluco 22-36
Grovoc 22-34
SEC 2 22-26
Datak/VCL 3 22-23
Datak/VCL 4 D 22-19
Elsloo D 22-19
AMVJD 22- 1
IA
Furos 2 P 20-57
Fiscus 20-48
Sport en Spel 20-38
Pancr.bank 3 20-36
Sjoahn 20-32
Vluco 2 20-27
Dovoc 20-23
Pancr.bank 5 20-21
Elsloo 2 20-19
VC NAC 20-16
Nivoc D 20-13
1B
Datak/VCL 5 P 20-52
Avanti 2 P 20-47
Jokers 20-46
Muvoc 20-38
Grovoc 2 20-37
EPV 20-27
VCV 2 20-25
Furos 3 20-18

SEC 3 20-17
Pancr.bank4 20-15
Vluco3D 20- 8
2A
Spartak A P 20-57
Datak/VCL9 20-51
Datak/VCL 6 20-33
Vluco 4 20-33
EPV 2 20-32
Avoc 20-31
Jaco 20-27
AMVJ 2 20-25
Pancr.bank 6 20-19
Furos4 20-16
Dovoc3Dx 20- 3
2B
Datak/VCL 7 P 20-60
Volharding 20-44
Avanti 3 20-36
Furos 5 20-36
Dovoc 2 20-34
Jokers 3 20-30
Muvoc 2 20-26
VCV 4 20-21
Sjoahn2 20-18
Carna 20-16
PhoenixD 20- 9
2C
Sittardia 2 P 22-60

Jokers 2 P 22-47
Artemis/R2 22-41
Datak/VCL 8 22-41
Heipoort 2 22-38
De Heeg 22-36
Mavoc/deBastion 22-32
Volharding 2 22-31
Elan 22-19
VCV3D 22-13
VC NAC 2 D x 22-3

Heerlen trekt aan kortste eind: 1-2

RKONS blijft eersteklasser
Van onze medewerker. TON REIJNAERTS

': 76
L pN ,~ RKONS 1-2 (l-D. 36. R. Houtackers 1-0; 42. L. Pluijmen (strafschop)

acts en vi Janssen '-2. Toeschouwers 1000. Scheidsrechter Sijben. Boeking: J. Ge-il 'M. Moonen (Heerlen). Uit het veld gestuurd: R. Houtackers (Heerlen).
'<*r|<.n. o
'*n (31 o's ermans. Hameleers, Moonen, Cörver, Offermans. Krijnen, Geraets, Vlie-
tKoMo H"ulrians), Van Hoof, Houtackers, Kupper.
aissi-n J>onen. Van de Wijst, Pluijmen, De Boer, Roeleveld, Tubee, F. Janssen. J.

Ln> Dijkstra, Schilder (78. Winthagen), Winkens.

eer] - Het beslissingsduel in de eerste klasse F tussen

'M e? en RKONS om uit te maken, wievan beide clubs Voe-
ass en Veritas mocht gaan vergezellen naar de tweede
tjj is voor de Heerlen-aanhang zeer teleurstellend verlo-
Kf>ivrSn kwartier voor tijd maakte Frank Janssen aan alle
L een einde, toen hij een prima actie met

Schitterend doelpunt bekroonde: 1-2.

In de eerste twintig minuten ge-
beurde er niets noemenswaardigs,
want 'safety-first' luidde het parool
van beide ploegen. Dat veranderde
toen Math Moonen een vrije trap via
deRKONS-muur nipt naast knalde.
De aansluitendehoekschop van Re-
né Kupper werd door Robert Offer-
mans ingekopt, waarna Jos Janssen
op de lijn redding moest brengen.
Even later kwam Marcel Krijnen na
een prima rush van Jos Vliegen vrij
voor RKONS-doelman Rico Konen,
die door goed uit te komen een
Heerlen-treffer wist te voorkomen.

*-» " i »/»Pas na ruim een half uur was
RKONS voor de eerste keer gevaar-
lijk. Heerlen-doelman Leon Sister-
mans moest de bal na een knal van
Emiel Tubee loslaten, waarna Jack
Schilder net te laat kwam om te sco-
ren. In de tegenaanval deponeerde
Marcel Krijnen de bal precies op het
hoofd van Roger Houtackers, die
onhoudbaar inkopte: 1-0. Op slag
van rust werd Frank Janssen bin-
nen de beruchte lijnen van achteren
aangetikt. 'Strafschop' besliste Sij-
ben en Leon Pluijmen gaf Sister-
mans geen kans: 1-1.

Hoewel scheidsrechter Sijben de
spelers tijdens de rust tot kalmte
had gemaand, namen de irritaties
hand over hand toe. In de 74ste mi-
nuut ging Math Moonen na een lan-
ge rush binnen de beruchte lijnen
theatraal neer, nadat Piet Roeleveld
hem gevloerd zou hebben. Sijben
gaf RKONS echter een vrije trap en
Moonen werd wegens spelbederf
geboekt, dit tot grote woede van de
Heerlen-aanhang. De treffer van
Frank Janssen, nauwelijks twee mi-
nuten later, zorgde er voor, dat aan
12 jaar eerste-klasserschap van
Heerlen een einde kwam.

" Piet Roeleveld (liggend) en Math Moonen duelleren om de bal,
waarna Moonen ten val komt. Scheidsrechter Sijben zag er inieder geval geen strafschop in. Foto: FRANS RADE

sport

Frits Nöllgen loodst Roda JC 2 naar finale
Van onze medewerkerLEO JASPERS

ritPwV RODA JC 2 0-2 (0-1). 45."Nöllgen 0-1; 89. Patrick Dooper
Ej^eschouwers 150. Scheidsrechter

Kf» ;ia"bs- Diederen (75. Van
'hh- c sen' Goldsteijn, Luijten.
atiii ,' bchw'dder, Wijns, Breemer (75.
oda 'n ferink- A' Nü„gen.

,U(~ 2: Dijkstra, Senden, Meens,aer Linden. Romero, De Meij,

Streppel (46. Walraven), Janssen,Doop-
er, Douven, F. Nöllgen).

BEEK - Met goed gegroepeerd
voetbal, gedragen door de goed-
draaiende tandem Paul Janssen en
Gerard Douven, denderden de re-
serves van Roda JC de Limburgse
bekerfinale binnen. Dat vonnis
werd voltrokken door Frits Nöllgen
(verder haast onzichtbaar en niet
erg geïnspireerd), die op slag van
rust 0-1 scoorde en Patrick Dooper,

die vlak voor tijd een combinatie
metPaul Janssen en Nöllgen verzil-
verde: 0-2.
„We beginnen langzaam aan die be-
ker te ruiken en onze gedachten
gaan er onbewust steeds meer naar
uit om in navolging van Sparta 2 en
Ajax 2 de nationale bekerstrijd bin-
nen te stappen," gaf trainer Jan Ver-
sieyen zijn intenties bloot. „Ik ben
dan ook blij, dat we haast onge-
schonden(Jurgen Streppel viel we-

derom met een achillespeesblessure
uit) het eindsignaal konden berei-
ken. We kunnen ons nu op de fihale
prepareren en dan zijn 'oudgedien-
den' als Raymond Smeets en Roger
Polman, die vandaag bij het eerste
team waren, ook weer in beeld."
Voor Caesar-collega Piet Hermans
waren de druiven zuur. De Caesar-
trainer had vooraf onomwonden la-
ten weten 'vol op winst te spelen.
Dat bleek echter aan dovemansoren

gericht te zijn. Caesar had in de eer-
ste helft wel een veldoverwieht,
maar verzuimde de daaruit voort-
vloeiende kansjes (o.a. -Antoine
Nöllgen) te benutten. Bovendien
stroopte alleen Paul Lenferink de
mouwen op en toonde winstdrang.

Piet Hermans: „Je ziet hier toch het
verschil tussen profs in spé en ama-
teurs. Roda JC 2 krijgt in de eerste
helft welgeteld een kans en weet
daar verdomd goed raad mee. Bij
ons ontbreekt die koelbloedigheid.
Daarom moetje vrede met deze uit-
slag hebben."

T iglieja'ssprookje is uit

Routine Sittard
doorslaggevend

Van onze medewerker
JAN LEYSTEN

TIGLIEJA - SITTARD 0-2 (0-1). 26.
Goulding 0-1; 80. Sangers 0-2. Boe-
king: H. Meerts (Sittard). Scheids-
rechter Houben (Blerick).

Tiglieja: Weyers, Trienekens, Lüc-
kers, Komans, Coort, Hendriksen,
Berkers, Klijnman, De Renet, Kus-
ters, Colbers.
Sittard: Blommers, Bergrath, Sti-
phout, Keizers, Laumen, Meerts, H.
Driessen, H. Meerts, Goulding,
Kraus, Sangers.

TEGELEN- Het klasseverschil ver-
loochende zich niet. Een rustig spe-
lend Sittard liet Tiglieja, waar
slechts in de beginfase enige drei-
ging van uitging, uitrazen. Op basis
van een surplus aan ervaring en
techniek zegevierde Sittard daarna
(0-2), waardoor het sprookje van
Tiglieja definitief uit was.

De Tegelse ploeg -de laatste jaren
een gerenommeerde cupfighter- be-

gon onbevangen aan het karwei en
was na acht minuten met Kusters'
kopbal (net naast) na een voorzet
van Colbers dicht bij een voor-
sprong. Toen Sangers echter na
twintig minuten een hoekschop van
Goulding over het Tiglieja-doel
kopte, nam de Sittardse daden-
drang gevaarlijker vormen aan. Dat
leidde na een klein halfuur dan ook
tot 0-1, toen Goulding de panklare
voorzet uit een vrije trap van Henri
Driessen van dichtbij intikte: 0-1.

In de tweede helft speelde Tiglieja
onbevangen op de aanval, maar had
geen geluk, want Kusters kopte al
weer net naast. De thuisclub for-
ceerde in deze fase een vijftal hoek-
schoppen en zag Berkers op de at-
tente Blommers stranden. Toen
Sangers tien minuten voor tijd na
een schitterende driehoekscombi-
natie met Goulding en Kraus voor
0-2 zorgde, was het Tegelse verzet
definitief gebroken.

Van Rijthoven
snelste in
Tegelen

TEGELEN - De Brabantse mara-
thonloper Jan van Rijthoven heeft
zijn zege in de halve marathon van
Tegelen herhaald. Daarmee hield
elke vergelijking met de vorige edi-
tie op. Net als zijn directe belagers
René Stam, Kim Reynierse en Mar-
cel de Veen moest hij minstens drie
minuten inleveren door de hitte. De
Veen noemde de omstandigheden
'eigenlijk niet verantwoord' voor de
minder getrainde deelnemers.

De eerste kilometers gingen in 3.16
gemiddeld. Als beste Limburger
moest De Veen na zeven kilometer
afhaken bij Van Rijthoven, Stam en
Reynierse. Halverwege werden de
kilometertijden teruggebracht tot
3.10.
Na dertien kilometer kreeg Reynier-
se het tekwaad met het steeds hoge-
re tempo en enkele minuten later
moest ook Stam eraf. Van Rijthoven
finishte in 1.06.22 en scoorde daar-
mee toch nog een gemiddelde van
19 aan het uur.

Uitslagen: 1.Van Rijthoven 1.06.22; 2. Stam
1.07.28; 3. Reynierse 1.09.06; 4. De Veen
(Achilles Top) 1.09.58; 5. Langley (Afcent)
1.12.31; 6. Van der Loo 1.12.54;7. Geurts (Te-
gelen) 1.14.41; 8. Schuurmans 1.15.27; 9. La-
zet 1.15.44; 10. Turnbull 1.16.34.40+: 1. Sto-
rer (Tegelen) 1.16.19; 2. Palmen (Swift)
1.18.05;3. Op 't Broek (Unitas) 1.20.35. 50+:
1. Francot (STB) 1.23.10. 60+: 1. Peters
(STB) 1.36.14. Dames: 1. Hameleers (Swift)
1.28.08; 2. Bauckmann 1.32.31; 3. Hendrix
(Tegelen) 1.43.11. 35+: 1. Toorenaar 1.32.16.
Uitslagen Heelderparkloop: Heren 11 km.:
1.Cuijpers 38.41; 2. Peters 38.47; 3. Lenaerts
38.54. dames 11 km.: 1. Caris 48.34. Heren
5.5km.: 1.Geraedts 18.45; 2. Smeets 19.07; 3.
Wolters 19.29. Dames 5.5 km.: 1. Telers
22.33; 2. Hannen 23.13; 3. Simons 25.17. Jon-
gens/meisjes tot 14 jaar, 1.000 meter: 1.
Smeets 4.17; 2. Beurskens 4.22; 3. Bijlma-
kers 4.25. Jongens/meisjes tot en met 14,
2.000 meter: 1. Vrencken 8.14; 2. Kersse-
maekers 8.22; 3. Teeuwen 8.27.

" Op het voetbalveld van SVH'39 overhandigt mgr. Caster-
mans de Bisschopsbeker aan deA-jeugd van VVV, dat in de
finale Roda JC met 4-1 versloeg. Roda begon voortvarend
en scoorde al direct via Bernd Coerver 0-1. Simon Kort en
Gordang Verkooijen zorgden echter voor de 2-1-ruststand,
waarna Ino Paliama en Ton van Assel deeindstand op 4-1
bepaalden. De beker voor de B-junioren ging naar VV
Maastricht'BB, dat VVV met 2-1 klopte. Haslou won bij de
C-junioren in deverlenging met 3-2 van Volharding.

Foto: JANPAULKUIT

Atletiek

itslagen juniorencompetitie
Sittard:

Jongens 1-e klasse 100 meter:
V.d. Zwam 11.2; 2. Jitan 11.3;3.
Van Uden 11.4; 4. Braeken
11.4. 400 meter: 1. Van Uden
50.4; 2. Jitan 51.7; 3. Gisberts
52.1. 800 meter: 1. Gisberts
1.58.2; 2. Buelens 1.59.5; 3.
Wehrung 2.00.9. 3.000 meter: 1.
Nelemans 9.09.1. 110 meter

horden: 1. Bogaard 16.7; 2.
Van der Zwam 16.7. Hoog: 1.
Wouters 1.85; 2. V.d. Putten
1.85; 3. Reek 1.80. Pols: 1. Hinz
3.20. Ver: 1. Braeken 6.45.
Drie-sprong: 1. Urlings 12.04;
2. Jacobs 11.75. Kogel: 1. Ge-
rards 12.48; 2. Langeveld 12.38;
3. Bellu 11.85. Discus: 1. Lan-
geveld 35.58. Speer: 1. V.d.
Putten 48.52; 2. Bogaard 45.64.
4 x 100 meter: 1. Hac 44.6; 2.
Unitas 45.3; 3. Achilles Top
46.4; 4. Tegelen 47.3. Stand: 1.
Hac Helmond 13.358; 2. Unitas
12.659; 3. Achilles Top 11.572;
4. Tegelen 9.804. Meisjes 1-e
klasse: 1. V.d. Roest 12.2; 2.
Van Hoof 12.8. 400 meter: 1.
Wiertsema 1.00.5; 2. Wagelaar
1.02.6. 800 meter: 1. Wiertsema
2.15.8; 2. Ruyters 2.19.9; 3. Van
Zorge 2.28.1. 100 meter hor-
den: 1. Schoemakers 19.0.
Hoog: 1. Wagelaar 1.50; 2.
Schoemakers 1.50. Ver: 1. V.d.
Roest 5.87; 2. Van Hoof 5.23; 3.
Saiu 5.02. Kogel: 1. Kessels
8.70. Discus: 1. Siera 28.78.

Speer: 1. Siera 30.52.
4 x 100 meter: 1. Hac 51.0.
Stand: 1. Hac 10.703; 2. Unitas
10.607; 3. Achilles Top 10.288;
4. Tegelen 7.504: 5. Unitas II
5.353. Jongens 2-e klasse: 1.
Counotte 11.1. 400 meter: 1.
Counotte 50.4: 2. Van Bekho-
ven 52.5. Hoog: 1. Zwaar 1.80;
2. Crooymans 1.80. Kogel: 1.
Frencken 14.57. Discus: 1.
Frencken 37.00. Speer: 1. Ad-
kim 47.76. 4 x 100meter: 1.De
Komeet 45.5: 2. Kimbria 47.4.
Stand: 1. Kimbria 6.744; 2.
Venray 6.65'J: 3. LG Deurne
5.064: 4. Heythuysen 5.015: 5.
De Komeet Gennep 4.631: 6.
Avon 4.144; 7. Unitas II 3.863.
Meisjes 2-e klasse 100 meter:
1. Van Haastert 13.1; 2. Van
Baal 13.2. 400 meter: 1. Hof-
mans 1.02.7. 800 meter: 1. Hof-
mans 2.22.3. Hoog: 1. Cvbulski
1.50.Ver: 1. Fievez 5.10.Kogel:
1. Hacken 10.21. Discus: 1.
Hacken 28.36. Speer: 1. Kie-
kens 25.72. Stand: 1. Kimbria

6.385; 2. Venray 5.658; 3. LG
Deurne 4.748; 4. De Komeet
4.334.

Beslissingsduel: Sweikhuizer Boys-RKSVN

SVK krijgt het
erg moeilijk

Derde klasse

SVK - BREVENDIA 3-4. In een ma-
tige eerste helft namen de gasten na
een tweetal defensiefouten een 0-2-
voorsprong. Het alles-of-niets spel
van SVK leverde vlak voor tijd de
gelijkmaker op, waarna Brevendia
bij een van de laatste aanvallende
acties alsnog de zegetreffer scoorde.
J. Snijders 0-1, P. Snijders 0-2 Rust.
Heuvelmans 0-3, P. Akkerman 1-3,
J. Ritzen 2-3, Zelfgoal 3-3, J. Snij-
ders 3-4. Scheidsrechter Parren.
GFC '33 - SV BERG '68 3-3. In de
eerste helft ging de strijd gelijk op.
Na rust drong de thuisclub sterk
aan, maar verzuimde voldoende af-
stand te nemen.
Berg kwam in de slotfase alsnog op
gelijke hoogte, waardoor beide
ploegen ook volgend seizoen in de
derde klasse mogen uitkomen. J.
Cools 0-1 Rust. E. Peijs (strafschop)
1-1, T. Verheyen 2-1, E. Peijs 3-1, J.
Reiss 3-2, A. Houben 3-3. Scheids-
rechter Knapen.

Stand:
SV Berg'6B 2-3
GFC'33 2-3
Brevendia 2-2
SVK 2-0
Zaterdag 27 mei, 18.00 uur:
GFC33-SVK
Brevendia-SV Berg'6B

Vierde klasse

MVV '02 - SCHIMMERT 1-3. In de
eerste helft waren beide ploegen
aan elkaar gewaagd. Toch nam
Schimmert verrassend de leiding.
MVV'O2 viel na rust verwoed aan,
'maar het houtwerk stond de gelijk-
maker in de weg.
Door de aanvalsdrang van MVV'O2
kon Schimmert naar hartelust
counteren, zodat het vierde klasser-
schap werd veilig gesteld. Bemel-
mans 0-1 Rust. Goossens 0-2, Be-
melmans 0-3, R. Janssen 1-3.
Scheidsrechter Heyenrath.

WAUBACHSE BOYS - SWEIK-
HUIZER BOYS 4-3. In dit spannen-
de duel golfde het spel op en neer.
Nadat iedereen zich reeds met een
puntendeling verzoend leek te heb-
ben, werd Waubachse Boys toch
nog de onverwachte winnaar van
dit duel, omdat een gastenspeler de
bal in eigen doel deponeerde.
Heijnsdeijk 1-0, Vroemen 1-1, Visser
1-2, Groothedde 2-2 (strafschop)
Rust. Franssen 3-2, Vijgen 3-3, Zelf-
goal 4-3. Scheidsrechter Reitz.

Eindstand:
Schimmert 3-4
MVV '02 3-3
Waubachse Boys 3-3
Sweikhuizer Boys 3-2

ST. JOOST - RKVB 2-1. In de eerste
helft was St. Joost de betere ploeg
en nam een verdiende 2-0-voor-
sprong. Na rust domineerdeRKVB.
maar doelman Peter Crutzen van St.
Joost was de grote sta-in-de-weg en
behoedde zijn ploeg met sublieme
reddingen voor een nederlaag. M.

van Buggenum 1-0, F. Vergoossen
2-0 Rust. Van Bilsen 2-1.-Scheids-
rechter Geraeds.
GEIJSTEREN - RKSVN 0-5. On-
danks de ruime 0-5-overwinning
van RKSVN moet het toch met de
laatste plaats genoegen nemen in de
na-competitie. R. Saelemans 0-1, P.
Luyten 0-2, R. Saelemans 0-3 Rust.
P. Luyten 0-4, H. Theelen 0-5.
Scheidsrechter Krijn.
Eindstand:
St. Joost 2-4
Geijsteren 2-3
RKVB 2-3
RKSVN 2-2
De beslissingswedstrijd tussen
Sweikhuizer Boys en RKSVN,
waarvan de verliezer naar de afde-
ling Limburg degradeert, zal don-
derdag- of vrijdagavond op het ter-
rein van Maasbracht worden ge-
speeld.

Leveroy en RKHVC
damesfinalisten

HEERLEN - Leveroy en RKHVC
hebben zich bij de dames geplaatst
voor de bekerfinale. Leveroy klopte
WW na verlenging met strafschop-
pen. RKHVC klopte RKDEV met
4-2.

Gouden Spike
discuswerper

De Bruin
LEIDEN - Discuswerper Enk de
Bruin heeft geheel volgens ver-
wachting de jaarlijkse strijd om de
Gouden Spike gewonnen. De
Bruin was de enige die tot een ver-
richting van internationaal formaat
kwam en weigerde deze keer dus
niet het geldbedrag (f 1.500) dat aan
de trofee is verbonden. Vorige
week had hij zijn nationaal record
op het Westindische Guadeloupè
verbeterd van 66.78 naar 67.52 me-
ter en dat deed hij zaterdag dun-
netjes over.
Terwijl de dames vanwege de hin-
derlijke wind vele meter minder
wierpen dan op Tweede Pinkster-
dag verbeterde De Bruin zijn re-
cord bijna opnieuw: 67.22 meter.
De Bruin die geschiedenis studeert
is de winter zonder blessures door-
gekomen omdat hij eindelijk eens
binnen heeft kunnen trainen in het
nieuwe krachtcentrum in zijn
woonplaats Hardinxveld. Kenners
voorspellen daarom een spoedige
overschrijding van de 70 meter.
De Zilveren Spike (trofee plus dui-
zend gulden) ging naar Hanneke
Schutte die de 800 meter won in
2.05.89. De Bronzen Spike ging
naar sprinter Regillio van der
Vloot. Elke buitenlandse jury zou
deze prijs hebben toegekend aan
Unitas-atleet Paul Hagedoren voor
diens prestatie op de 3000 meter
steeplechase (8.59.46).

Zaalhandbal
Eredivisie
Jahnll-EenO 23-28
Herschi/V en L-Hermes 20-16
Hellas-Aalsmeer 19-17
Hengelo-Kwantum Blauw Wit

16-18
VGZ Sittardia-UDSV 32-25
Tachos-Swift A 35-23

Stand
E en O 21-4»
Herschi/V enL 21-37
Aalsmeer 21-27
Kwantum Blauw Wit 21-27
Hermes 21-25
VGZSittardia 21-23
Hellas 21-19
Tachos 21-18
Swift A 21-17
Hengelo 21- 9
Jahn 11 21- 8
UDSV 21- t
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Agassi sneuvelt in
Romeinse arena

tegen Mancini
ROME - Andre Agassi, de 'koning
van Ede' heeft in de eindstrijd van
Rome moeten ervaren, dat hij niet
als enige van de jongere generatie
uitstekend op gravel uit de voeten
komt. Alberto Mancini won na meer
dan drie uur spelen de finale in vijf
sets: 6-3, 4-6, 2-6, 7-6, 6-1.
De Argentijnse topspinspecialist
mag bij het grote publiek nog niet
zo bekend zijn; in het tenniswereld-
je is hij een naam,' sinds hij eind
april in de finale van Monte Carlo
bewees over een groter uithou-
dingsvermogen te beschikken dan
Boris Becker. Die toernooi-zege
deed hem stijgen naar de 25ste
plaats op de wereldranglijst, nog al-
tijd twintig plaatsen achter Agassi.
De eerste set van de eindstrijd zette
de toon: twee spelers, die weigerden
naar het net te komen en achterin
talrijke fouten begingen. Vooral bij
de service-return. Een doorbraak in
de vijfde game gafMancini de eerste
set (6-4). de tweede en derde werden
gedomineerd door Agassi. Weer een
doorbraak in de vijfde game besliste
de tweede set (4-6), terwijl er in de
derde zelfs twee voorkwamen (2-6).

De forehand van de Argentijn leek
rijp om gesloopt te worden. Bij 3-5
in de vierde was het bijna zover.
Agassi kreeg matchpoint, maar
Mancini redde zich. Het werd 5-5 en
6-6. De tiebreak bracht de omme-
keer. Na 2-0 kon Agassi ineens geen
bal meer inhouden. Hij verloor het
beslissende spel met 7-2 en gaf ver-
volgens meteen zijn service af. In 27
minuten trok Mancini de beslissen-
de set met 6-1 naar zich toe. „Mijn
mooiste overwinning", zoals hij het
noemde. Twee gingen eraan vooraf:
Monte Carlo en vorig jaar Bologna.
Na Monte Carlo en Rome wordt de
Argentijn als een gevaarlijke ouitsi-
der beschouwd voor de openFranse
kampioenschappen, die over een
week beginnen.
Torn Nijssen werd met zijn Deense
partner Michael Mortensen in de
halve finales van het dubbelspel uit-
geschakeld. Het duo verloor in drie
sets van de Brazilianen Marcelino
en Menzes.
Uitslag finale dubbelspel: Courier-
/Sampras (VSt) - Marcellino/Mene-
zes (Bra) 6-4, 6-3.

GTR/NIP houdt
schade beperkt

van onze tennismedewerker
HEERLEN - GTR/NIP is positief
uit de vierde competitieronde geko-
men. Zelf wisten zij tegen de num-
mer twee, het Leidse Unicum, de
nederlaag te beperken tot 3-5. De
concurrentie bracht het er minder
goed af. Warande en Victoria speel-
den met 4-4 gelijk tegen elkaar, ter-
wijl Metselaars 2 een 0-8 nederlaag
leed tegen koploper Popeye GS 3.
Coach Geert Quaedvlieg: „Ik vond
het zeker niet tegen vallen. Als je te-
gen de nummer twee speelt en je
haalt drie punten is dat niet slecht."
Er had nog meer ingezeten voor de
Limburgers, maar de dames Mara
Eijkenboom (verlies tegen Lisa
O'Neill) en Janou Savelkoul (match-
point gemist) startten slecht met
een nederlaag. Daar Stefan Koch
een hopeloos lijkende stand tegen
Chris Vermeeren nog kon omzetten
in winst, kwam GTRNIP met 2-2
uit de enkelspelen. In de dubbels
lukte het alleen het herendubbel
van Armand Custers en Stefan
Koch in Limburgs voordeel te be-
slissen, zodat de 5-3 nederlaag het
eindresultaat werd.

In de eerste klasse heeft SLTC 1 de
eerste plaats vaster in handen. On-
danks de afwezigheid van Evelyne
Dullens (griep), wisten de Sittarde-
naren Pellikan Tennis 2 met 7-1 te
verslaan. Het enige verliespunt was
voor Jenny Tielman die een gewon-
nen eerste set tegen Caroline Stok
niet in winst kon omzetten.

" Mogelijk dat GTR/NIP,I nog ver-
sterking voor dit seizoen. Tijdens de
competitiewedstrijd tegen Unicum
verscheen Jolanda Schreurs op het
park van GTR. Zij was zaterdag uit
Amerika teruggekomen en zal hier
de zomermaanden in ieder geval
blijven.

" Torn Nijssen is deze week op een
Limburgse baan aan het werk te
iüen. Dinsdagavond speelt hij op de
banen van De Dousberg in Maas-
tricht een demonstratiepartij tegen
Armand Custers.

Absurd
„Tachtig kilometer is eigenlijk ab-
surd; teveel van het goede. De ultie-
me grens, wanneer je nog twee we-
ken voor de boeg hebt", meende
postbode Wim Akkermans (30). Een
dag voor de start in Brussel merkte
hij nog als als geintje op vijfenze-
ventig kilometer te willen afleggen
in het eerste etmaal. Om indruk te
maken voor eigen publiek moest hij
zich echter vermannen. „Verleden
jaar heeft de organisatie ons in
Maastricht immers voor joker gezet
door eerst ons te huldigenen daarna
de Fransman Thibet als leider te
lauweren. Dat zat mij nog behoor-
lijk dwars", aldus Akkermans.

Voor de (slechts) tien ingeschreven
ploegen begon de Euromarathon
gistermorgen in Brussel. Op de Gro-
te Markt was het een vrolijke chaos.
Voor het laatst werden de circa hon-

derd deelnemers, waaronder zeven
Limburgse, door diverse notabelen
toegesproken en aangemoedigd.

" Desirée
Kikken geeft
liet tempo aa"
van een
groepje
wedstrijd-
atleten en
'begeleiders-
Desirée Kikk<*1
won de
'speciale' bij^i
dames.
Foto:
FRITS
WIDDERSHOVE1*

Zonnesteek
Goed gemutst ging het gezelschap
klokslag tien uur van start met een
grote ronde om de Grote Markt. Al
snel werd duidelijk dat de zon en de
hoge temperatuur de voornaamste
tegenstanders zouden vormen tij-
dens de etappe, die dagelijks wordt
verdeeld in korte stukken van circa
tien tot vijftien kilometer waaraan
naar believen kan worden deelgeno-
men. Wim Akkermans kampte in
St. Truiden even met een inzinking.
Akkermans klaagde over hoofdpijn
en pijn in zijn nek. „Zonnesteek",
luidde een eerste diagnose, maar
achteraf viel het allemaal mee. Twee
uur en heel wat schaduwrijke plek-
jes later, ging hij weer op pad voor
de 'speciale'; een race tegen de klok
over 25 km van Tongeren naar
Maastricht.

„Ik wil de komende twee weken ge-
nieten en kilometers maken. De

'vijftig die ik vorig jaardagelijks heb
gelopen lap ik nu aan mijn laars.
Zestig, zeventig kilometer moet
voor mij nu haalbaar zijn en zolang
ik lichamelijk niet kapot ga, is er
niets aan de hand", sprak leider Ak-
kermans, diehet in de 'speciale' nog
moeilijk kreeg.

Uitgeteld lag hij in het gras waar
masseuse Linda Wilders zijn pijnlij-
ke rechterzij behandelde. Ron
Schiffer: „Ik moest bij hem blijven.
Wim is onze troef voor de kilome-
ters. Desirée en ik hebben ons tem-
po aan hem aangepast en hem zo
naar het einde van de wedstrijd ge-
loodst. Zelf heb ik ook last van ste-
ken in mijn zij gehad. Vermoedelijk
kwam dat door het drinken".

het weekeinde van

Harro Rijnders
door fred sochacki

BRUNSSUM- Schuchter glimlachendklom Harro Rijnders gisteren
in devroege avond op het bordes om de twaalfde prijs in ontvangst te
nemen. De enveloppe met bescheiden inhoud was het eerste prijzen-
geld dat de 19-jarigeBrunssummer als golfprofessional bij elkaar had
geslagen. De eerste, zij het nog ietwat karige vruchten van een passie,
diezich ongeveer vier jaarmanifesteerde en dietijdens het derde Pro-
Am Limburg-toernooi van een nieuw hoofdstuk werd voorzien. In de
golfsport is immers ook een dubbeltje het begin van de honderddui-
zend.

Zaterdagavond stond Harro Rij-
ders op de driving-range geïnte-
resseerd naar de oefenslagen van
John Woof te kijken. Bewonde-
ring stond in zijn gezicht ge-
schreven. De jeugdige Limbur-
ger weet inmiddels hoeveel oefe-
ning nodig is om tientallen afsla-
gen van ver over de 200 meterbinnen een straalvan 30 meter te
plaatsen. „Drieëneenhalf jaar ge-
leden dacht ik nog dat golf een
bezigheid was voor oudere men-
sen in geruite broeken". Eigen-
wijs als de toendertijd 15-jarige
Brunssummer was, wilde hij zijn
ouders, die hun eerste ampele
pogingen om het spel onder de
knie te krijgen ondernamen op
de nieuwe baan op de Bruns-
summer heide, wel eens laten
zien hoe je een bal weg moest
slaan.

Voetbal
„Ik weet het nog als de dag van
gisteren. Drie keer ramde ik zo
hard mogelijk tegen het balletje
in de overtuiging mijn ouders te
laten zien dat er echt niets vo.or
nodig was. Ik sloeg enorme plag-
gen gras uit de grond, maar de
bal bewoog amper. En na negen

holes op de par a-baan viel het zo
bitter tegen, dat ik eigenlijk
nooit meer zon stok in handen
wilde nemen". Dat intigreerde
Rijnders jr. echter mateloos. Met
een tweedehands setje van oom
Kees ging hijeen jaarlangaan de
slag. Het voetbal bij RKBSV
werd er voor aan de kant gescho-
ven evenals de pianoles aan de
muziekschool. Het golfvirus had
bezit genomen van Harro Rijn-
ders; vanaf dat moment raakte
hij nog maar zelden van slag.

„Toen ik de eerste ballen goed
raakte, gaf me dat een enorme
kick. Daarnaast kreeg ik van
mijn lesgevers, Henk Timmer en
Dick Kuysters te horen dat ik
aanleg voor deze sport had. Ik
kreeg er steeds meer plezier en
besloot vervolgens een opleiding
als assisttent-professional te
gaan volgen".
Gisteren, tijdens het Pro-Am
Limburg-toernooi eindigde de
assistent-pro (inmiddels heeft
Harro Rijnders de opleiding met
goed gevolg afgesloten) voor de
professionals, die hem indertijd
de basisbegrippen van het spel
bijbrachten. Tweeëntachtig sla-
gen had de jongste professional
van Nederland nodig voor de 18

holes. Goed voor een twaalfde
plaats. Maar echter geen tevre-
denheid over zijn eigen spel.
„Nee, tevreden ben ik geenszins.
Op de greens heb ik, naar mijn
gevoel, slecht gespeeld, terwijl ik
op de 15e hole een bal out of
bounds (buiten de baan) sloeg. In
plaats van de beoogde vier sla-
gen, kwam ik met zeven slagen
van de greens".

Kortom, het eerste prijzengeld
was welkom, maar de score te-
genvallend. Wat dat betreft ver-
schilt Rijnders al niet veel met
zijn geroutineerdere collega's.
Bij binnenkomst in het clubhuis,
kunnen professionals wel tien re-
denen bedenken waarom het
deze dag niet naar wens verliep.

De enige, die dat gisteren in
Brunssum niet nodig had, was
André van Pinxten. Devoormali-
ge professional van de Wittemse
golfclub kwam met 73 slagen
binnen en bleef daardoor ge-
doodverfde favorieten als John
Woof en Brian Gee voor. Harro
Rijnders had negen slagen meer
nodig dan zijnvoorganger in Wit-
tem. „Je voelt druk tijdens zon
wedstrijd. Het was mijn eerste
echte Pro-Am. Als assistent-pro
kom je natuurlijk nog niet voor
op de lijstvan de 15 beste profes-
sionals van Nederland en die 15
kunnen aan elk Pro-Am in Ne-
derland deelnemen. Ik werd uit-
genodigd, omdat ik mijn oplei-
ding in Brunssum genoot en
thans les geef in Wittem. De pro-
fessionals van de clubs uit de
buurt waar zon Pro-Am wordt
gehouden, worden vaak geïnvi-
teerd om die lijst van 15 aan te
vullen".

Het doel van Harro Rijnders is
duidelijk. Binnen anderhalf jaar
wil hij van het voorvoegsel assis-
tent af en als het even kan wil hij
daarnaast zo vlug mogelijk in de
'order of ment; (lijst van besten)
terecht komen. „Ik heb me zelf
de belofte gedaan om zo goed
mogelijk in mijn sport te wor-
den. Dat eruit te halen wat er in
zit. Mijn ambitie is een goede les-
professional te worden en een
goed speler. Ik ben nog jong en
kan het halen".

Een en ander houdt in dat de
Limburger in de toekomst an-
ders de wedstrijden zal benade-
ren als tijdens het overigens per-
fect georganiseerde Pro-Am
Limburg-toernooi. Een maand
geleden borg Harro Rijnders de-
finitief de tweedehands set in de
kast en kocht van zijn via lesgel-
den verkregen spaarcentjes zijn

■eerste set golfclubs. „Ik speel er
nu twee weken mee en hoopte in
Brunssum geen modderfiguur teslaan. Ik vond het een hele eer
uitgenodigd te worden voor zon
groot toernooi en wilde niet met
een woekerscore van de baan ko-
men. Ik herinner me nog goed
dat ik als invallervoor het eerste
Pro-Am, drie jaar geleden moest
opdraven. Ik beschikte over vier
stokken en leende links en
rechts nog wat materiaal. Want
met vier stokken kun je natuur-
lijk niet aan de start verschijnen.
Met diezelfde stokken speelde ik
eerder ver buiten het zicht van
het clubhuis, stiekem elke dag
een paar holes. Zonder greenfee
te betalen".

Dat hoofdstuk is definitief afge-
sloten. Ook het rapen van ballen
op de driving-range en het
schoonmaken van de afvlag-
plaatsen om als beloning gratis

10'te mogen oefenen, behoren l j;
het verleden. Harro Rijnders 'jong en ambitieus. Hij heeft *«,
golftoekomst uitgestippeld. **wie weet, zijn die eerste t\*%
honderd piek van gisteren >start van cern „verdiensteÜJK
carrière.

" HarroRijnders bestudeert aandachtig desituatie op de 'green. Foto: FRANS RA^

Chaotische finish Euromarathon in Maastricht

Ron Klijnen voor geen
kleintje vervaard

door frans dreissen
en theo keydener

BRUSSEL/MAASTRICHT -
De eerste etappe van de Euro-
marathon, een promotiestunt
in het kader van de eenwor-
ding van Europa, is in een
complete chaos geëindigd.
Een dronken signaleur stuur-
de de hardlopers en begelei-
ders tijdens de 'speciale', een
afsluitende 25 kilometerwed-
strijd van Tongeren naar
Maastricht, de verkeerde kant
op en schiep daarmee heel wat
verwarring. Ron Klijnen uit
Maastricht stond bijna op het
Vrijthof, toen hij door iemand
werd geattendeerd op de
omissie van de signaleur. Klij-
nen, aanvankelijk in derde po-
sitie, arriveerde daarom als
eerste in sportpark Jekerdal
en mocht onder protest van de
Spaanse equipe de prijs als
winnaar van de 'speciale' in
ontvangst nemen. Bij de vrou-
wen kwam die prijs eveneens
in Limburgse handen: Desiree
Kikken uit Mechelen.

De witte trui voor degene die de
meeste kilometers achter zijn naam
heeft, werd door de choas niet uitge-
reikt. Deze kwam evenwel toe aan
Wim Akkermans (Vught) en Wim
van Dijke (St. Maartensdijk), twee
lopers uit het succesvolle Zuidne-
derlandse team. Het tweetal zette
gisteren een grote stap in de rich-
ting van het droomtotaal van 800 ki-
lometer in veertien etappes van
Brussel naar het Zuidfranse Cap
d'Agde(totaal 1430 km). Beiden ver-
morzelden gisteren tachtig kilome-
ter in een tempo variërend van
twaalf tot vijftien kilometer per uur.

Tweede winst
zweefvlieger
Baer Selen

NEUSTADT - De in Venlo geboren
zweefvlieger Baer Selen is op de
vierde wedstrijddag van de strijd
om het wereldkampioenschap
zweefvliegen in het Oostenrijkse

Neustadt voor de tweede kee>"
winnaar geworden. Selen, t",
woordig wonend in Nuenen e"

komend in de Standaardkla?^reikte een gemiddelde snelheid
ruim 75 kilometer per uur.
tweede wedstrijddag was Sele^;
als eerste geëindigd. De tweed^ger in de Standaardklasse.
Teuling, eindigde met een sfle
van 65,1 km/u als dertiende.^Kurstjens uit Grubbevorst *'e ,
de Open klasse achttiende m^j
gemiddelde snelheid van 89.3 "

Droom
Ron Klijnen blikte terug op een
fraaie apotheose. „Mooier kan niet.
Voor eigen publiek winnen, daar
droom je alleen van. Maar we zijn
nog lang niet aan de finish. Cap
d'Agde is nogver weg. Ik ben echter
nergens bang voor. Ik heb me goed

voorbereid en verwacht een heel
eind te komen", glunderde Klijnen,
die vijf kilometer voor de finish de
Belg Maurice Vervaat wist te lossen.
Ook Sjraar Wijnands (Reuver) deed
het voortreffelijk. Hij bezette een
plaats bij de eerste tien. „Geen pro-
blemen gehad. Het ging lekker. Ik
heb mijn portie kilometers voor
vandaag weer gehad".

Desireé Kikken, winnaar bij de da-
mes, had het bergopwaarts moeilijk
gehad, maar toverde aan de finish
toch een glimlach op haar gelaat.

„Ue aankomst was geweldig e\
vermoeidheid was plots verdij
toen we binnenkwamen"- .
Eussen, teamleider, kreeg la*,
krampen en gaf op in de speC
Al met al leverde het Zuid^landse team (totaal circa 480.
waarvan ook Peter Atol 'Jï
tricht). Kees Bruyns en Ger <*
berg nog deel uitmaken, een *
prestatie. Vandaag trekt de
vaan van Maastricht naar LU"H
de start om 9.00 uur op de MB^
Maastricht.

Raymond Stewar
100 meter in 9.9

WACO - De Jamaicaan B|
mond Stewart heeft zon!
voor de beste wereldseiz0]
prestatie op de 100 meterl
zorgd. Bij universiteits^l
strijden in Waco in Texas'
Stewart de 100 meter in 9,9'
conden. De 24-jarige SteV1
in de Olympische finale JSeoel gehinderd door een W
sure in 12,26 seconden tfs
de, had als beste tijd een P 1
tatie van 10,08 seconden stfl

Uitslagen
professionals individueel: 1. Van P^Jten 73; 2. Gee 74; 3. Woof75; 4/5. Borsl^Renders 77; 6. Van Mook 79; 7. Van J
Berg 80; 12. Rijnders 82: 13. Timmei 4|
14. Kuysters 84; 15. Cunningham J
Teams: 1.Team Groenendaal (Stie»»^
De Wit. Peters) 126; 2. Team Van r ,
ten (Van Goethem. Hoogland. M"j(j,|
mans) 12b; 3. Team Gee (Meijer. ",■.
dershoven, Rietbroek) 128; 4. ** j
Brown (Voute. Boot. Van Dedein) >">.J
Team van Mook (Tans, Wolse. Van V
en) 132. |0d
The longest drive professionals-
Woof'. Amateurs: Fisser. Dames:
greet Tans. Nearest professional ,̂ g)>!
de Berg. Amateurs: ONeill. Dame»-
Meijer.
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	illustraties
	Tot woensdag warm weer
	Het zomerse weer heeft zondag vroeg in de ochtend geleid tot flinke drukte op de Nederlandse wegen. Met name de 'natte gedeelten', zee en recreatiepiassen, waren in trek bij de dagjesmensen. Rond elf uur stonden er tien files, met een totale lengte van circa tachtig kilometer. Op de Limburgse wegen bleef het rustig, alhoewel ook hier flink wat mensen naar liet water trokken. Zoals bij de Maasplassen in Roermond waar honderden surfers en zwemmers genoten van het mooie weer en het water. Foto: JAN PAUL KUIT
	de speelgoedspiegel
	panda en de ridders van flut
	puzzel van de dag
	Ettelijke duizenden mensen hebben zaterdag in Scheveningen Vlaggetjesdag bezocht. De Haagse politie durfde geen precieze schatting te geven van het aantal belangstellenden voor de zonnige traditionele opening van het haringvangstseizoen. Ter gelegenheid van die opening worden de vissersschepen in de haven van Scheveningen elk jaar weer met talloze kleurige vlaggetjes versierd. Verder stonden er dit jaar demonstraties van visserijbedrijven op het programma en waren er oude ambachten, kinderspelletjes en muziek.
	Het bodemonderzoek in Zeswegen heeft aangetoond dat de PAK-concentraties boven de B- en C-waarde vooral voorkomen onder de deklaag ter hoogte van een deel van het voormalige overslagterrein van de steenkolenmijn Oranje Nassau-1. Volgens de onderzoekers hangen de verhoogde gehaltes ook samen met voorkomen van pek op plaatsen langszij de Delfstofweg, de hoek Mijnzetellaan-IDelfstofweg en de hoek ZeswegenlaanlMijnzetellaan. De PAK's zijn echter nauwelijks schadelijk voor de gezondheid, of je zou de giftigste onder de koolwaterstoffen al kilogewijs moeten nuttigen, zo stelde het RIVM eerder. Toch zitten veel mensen in de op mijnafval gebouwde wijk, waar nog steeds gebouwd wordt (zie foto) met gezondheidsklachten, waarvoor tot op heden geen oorzaak kan worden aangewezen. Archieffoto: CHRISTA HALBESMA
	turbo's tobsport door dik bruynesteyn


