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VS trekken
troepen niet
onzijdig terug

- De VS zullen hun troepen
et eenzijdig uit Europa terugtrek-
!r*- Dat heeft de woordvoerder van

" Witte Huis, Marlin Fitzwater, za-
rdag verklaard tijdens het bezoek
01 president Bush aan Italië.Fit-
"ater sloot overigens niet uit dat
Ush op de komende NAVO-top

'et de bondgenoten de mogelijk-e'd van een Amerikaanse terug-
ging zal bespreken. De NAVO-
,P wordt vandaag en morgen in
,fussel gehouden.

*l bericht in de Amerikaanse
tar>t Washington Times dat Bush
Pde topconferentie een eenzijdige
Mindering van de Amerikaanse
°ePen in West-Europa zou aan-
Otidigen, zorgde vrijdag op het

in Brussel
;?*een voor een nerveuze stem-

De Washington Times meld-e °P gezag van welingelichte bron-
eri dat Bush de bondgenoten zou
'fiedelen dat de troepen in Europa
üden worden gereduceerd met 10

'r°eent, oftewel met ongeveer
4«00 man.

Democraat
VS stapt op

- De Democraat
,oriy Coelho treedt af als lid van het
Ws van Afgevaardigden. De politi-s uit Californië is elf jaar lid van, Op het moment is hij vice-
°°rzitter van de fractie in het Huis

An Afgevaardigden. Dat Coelhoy> de nationale politiek verlaat,
j^gt samen met de omstandigheid
C- hij in opspraak geraakt is in ver-
l^d met een dubieuze aankoop, in
J*6, van aandelen in riskante fond-
JrJ1-Zelfzegt Coelho zaterdag in een
j^erview met de New Vork Times?',hij liever de politiek verlaat dan
jfh te moeten onderwerpen aan

onderzoek naar zijn'hisch gedrag.
bjetaftreden van Coelho komt voor
Le Democratische partij op een on-
r'ukkig moment. In de loop van
v°lgende week treedt Jim Wright
i6rnioedelijk af als voorzitter van
".e* Huis van Afgevaardigden. Deze
j°*Democratische politicus is door
ve commissie voor ethische zaken
0
ar> het Huis beschuldigd van het

vvertreden van de morele regels
B
°°r volksvertegenwoordigers in 69gallen.

Q
e voorzitter van het Huis wordt

"pgevolgd door Torn Fowley, dienu
Laetieleider van de Democraten in

Huis is. Coelho stond op de no-tatie om door te stoten naar het
v^ctieleiderschap. Nu valt met

de naam van Richard Ge-
J^ardt, die namens de staat Missou-
-1 'n het Huis zit.

Het weer
ZONNIG
f"a het optrekken van de och-

is het vandaag op-
"J'euw zonnig. In de namiddag

" avond komt er van het
■«Oorden meer bewolking,

aar het blijft op de meeste
Plaatsen droog. Bij een zwak-e, tot matige noordelijke*lI»d loopt de temperatuur
d

a>imiddag op tot circa 20 gra-e«i. Vanaf morgen is de kans
P een regenbui wat groter.

"oor eventuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
**>nt u bellen 06-91122346.

y^NDAAG:
*°öop: 05.29 onder: 21.47

02.46 onder: 14.56

*°»>op: 05.28 onder: 21.48
""aan op: 02.59 onder: 16.23

'Bloedbad Georgië
was wraakoefening'
MOSKOU - Een officiële commis-
sie in de Sovjet-republiek Georgië
heeft vastgesteld dat het optreden
van het leger, dat vorige maand in
de hoofdstad Tbilisi aan minstens
19 mensen het leven kostte, „alle
schijn had van een strafexpeditie -een beraamde massamoord die met
buitengewone wreedheid werd uit-
gevoerd".

Het legerkwam op 9 april in actie te-
gen betogers voor onafhankelijk-
heid. Het leger ging de betogers met
knuppels en schoppen te lijf. „Hon-
gerstakers, meisjes, oude vrouwen,
dokters en Rode-Kruiswerkers wer-
den niet gespaard. Wegrennende
mensen werden achtervolgd; ge-
wonden werden geslagen en uit
handen van medisch personeel ge-
rukt," aldus het rapport. Ook werd
gifgas gebruikt tegen de betogers.

Wegzuiveren
De studenten zijn teleurgesteld over
de uitkomst van de machtsstrijd die
nu lijkt te zijn gewonnen door Deng
Xiaoping en premier Li Peng. De
hele liberale vleugel, die verant-
woordelijk is voor de economische
hervormingen van de afgelopen tien
jaar, staat op het punt te worden
weggezuiverd aldus in Peking ver-
schijnende Hongkongse bladen, die
zich baseren op bronnen binnen het

partijapparaat. Het formele besluit
om de wat genoemd wordt 'Bende
van Zeven' uit departij te stoten, zal
vandaag na afloop van de vergade-
ring van het Centrale Comité wor-
den bekendgemaakt.

Zhao Zhiyang, de aanvoerder van
de hervormers, zou zelfs al onder
huisarrest zijn geplaatst. Deng Xia-
oping heeft ook de ministervan De-
fensie, generaal Cm Jiwei, uit zijn
functie ontheven, aldus deze Hong-
kongse bladen. Cm was een naaste
vriend van Deng, maar raakte uit de
gratie omdat hij zich evenals Zhao
Zhiyang uitsprak tegen geweldda-
dig optreden jegens de studenten.
Welingelichte kringen zeggen dat
hij defensieminister Cm en partij-
chef Zhao 'poging tot militaire
staatsgreep in de schoenen wil
schuiven.

Het laatste woord in deze machts-
strijd lijkt echter nog helemaal niet
te zijn gezegd. Minister van Defen-
sie Cm Jiwei heeft een grote aan-
hang binnen het leger, evenals Zhao
Zhiyang, die ook de sympathie
heeft van de studenten. Het leger is
verdeeld in aanhangers van de ont-
slagen generaal Cm en supporters
van de conservatieve groep, die on-
der anderen bestaat uit Deng en Li
Peng. Het wordt niet uitgesloten
geacht dat de twee kampen elkaar
in de haren zullen vliegen.

" Een student slaapt op het plein voor het treinstation in Pe-
king. Met anderen wachtte hij dit weekeinde op het vertrek
naar zijn woonplaats in de provincie. De Chinese regering
heeft hen gratis treinkaartjes aangeboden.

STER-directeur luidt de noodklok

TV-10 populair
bij adverteerders

Van ónze rtv-redactie
HILVERSUM - De belangstel-
ling in de reclamewereld voor
zendtijd bij TV-10 van Joop van
den Ende is overweldigend. Het
grootste reclamebureau van ons
land, de FHV-groep, die onder
meer werkt voor Ahold, Heine-
ken en de AMRO-Bank, heeft in
de afgelopen dagen al veel aan-
vragen te verwerken gekregen.

Volgens Wilma van Opstal van
de FHV is de grote interesse
vooral te verklaren uit frustratie
ten opzichtevan de STER. „Al 22
jaar mogen we alleen zendtijd

kopen, maar worden onze wen-
sen nooit ingewilligd", _ei Van
Opstal gisteren. „Nu lijkt het wel
of we met zn allen naar de ban-
ketbakker lopen en eindelijk die
slagroomtaart mogen kopen".

Onduidelijk
Volgens Van Opstal is de belang-
stelling voor de andere Neder-
landstalige commerciële satel-
lietzender Radio Télé Veronique
veel minder groot. „Het grote
probleem met Veronique is dat
er zo weinig informatie is. De fi-
nanciering is wel rond, maar

waar het om gaat is de program-
mering. Tegenover het overdon-
derende geweld van Joop van
den Ende met veel informatie en
een duidelijke presentatie, staat
bij Veronique slechts een grote
mate van onzekerheid".

Volgens Van Opstal zal de STER
het heel moeilijk krijgen, tenzij
ze flexibeler wordt. Die zorg
wordt gedeeld door STER-direc-
teur C. Smeekes. „Ik hoop dat
omroepvoorzitters, directeuren
en programmamakers met rode
oortjes de programmaschema's
van Van den Ende bekijken", zei
Smeekes gisteren. „Maar ik
vrees dat dat niet gebeurt. Er is
hier in Hilversum sprakevan his-
torische gemakzucht, omdat er
nooit concurrentie was. Maar nu
is het vijfvoor twaalf.

Smeekes zelf ondervindt de con-
currentie van TV-10 al heel na-
drukkelijk. Een van zijn belang-
rijkste tv-reclameverkopers is in-
middels naar het bedrijf van Van
den Ende overgestapt.

Bladen melden wegzuiveren liberalen uit partij China

Acties studenten verlopen
Van onze correspondent

PEKING - Circa vijftigduizend studenten hebben gisteren in
de straten van Peking weer gedemonstreerd. De opkomst was
echter tegen de verwachting in zeer laag. Studentenleider
Wang Dan had verwacht dat er één miljoen mensen de straat
op zouden gaan om tegen premier Li Peng en Deng Xiaoping
te demonstreren.

Wang Dan en andere studentenlei-
ders verklaarden gisteren dat de de-
monstratie van gisteren een van de
laatste massale betogingen was.
Morgen zal debezetting van het Tia-
nanmanplein, die twee weken gele-
den begon, worden afgesloten met
een massale demonstratie tegen Li
Peng en Deng Xiaoping. Het besluit
om de bezetting van het plein op te
geven werd eenomen tijdens een al-
gemene vergadering, waaraan werd
deelgenomen door intellectuelen en
arbeiders.

Scherpe kritiek
CDA op PvdA

HILVERSUM - CDA-premier Lub-
bers en fractievoorzitter De Vries
hebben zaterdag scherpe kritiek
geuit op de opstelling van de PvdA
rond belastingen, werkgelegenheid,
euthanasie en de wet gelijke behan-
deling. Het voorstel van de PvdA de
belastingverlaging in 1990 gedeelte-
lijkongedaan te maken, is niet uit te
voeren, aldus De Vries.op een partij-
raad in Hilversum.

Door nadrukkelijk afstand te ne-
men van de PvdA wil het CDA de
indruk wegnemen dat het een uitge-
maakte zaak is dat de twee partijen

na de verkiezingen op 6 september
samen een coalitie gaan vormen.
De Vries zei op de partijraad „ge-
schrokken" te zijn van de passages
in hetPvdA-verkiezingsprogramma
over euthanasie, .gelijke behande-
ling en nieuwe medische technie-
ken.
Lubbers plaatste verder kantteke-
ningen bij de wefkgélegenheids-
maatregelen die de PvdA wil tref-
fen: naar die plannen kan best geke-
ken worden, maar ze mogen niet te
duur worden. Als de overheid weer
meer geld gaat uitgeven, leidt dat
onherroepelijk tot verlies aan werk-

gelegenheid bij de bedrijven, aldus
de premier.

In het CDA-concept-verkiezings-
programma dat morgen verschijnt,
ziet de partij geen ruimte voor ver-
dere verlaging van de belastingen
na 1990, zoals de WD wil. Wel zou-
den de overschotten bij de sociale
fondsen (van circa twee miljard) ge-
bruikt kunnen worden voor verla-
gingvan depremies. Het CDA vindt
verdere bezuinigingen op de over-
heidsuitgaven niet nodig. Uit de
economische groei en door ver-
schuivingen op de rijksbegroting
moet er geld vrijkomen om verbete-
ring van onderwijs, gezondheids-
zorg, bestrijding van de criminali-
teit en bestrijding van de milieuver-
ontreiniging te betalen. „
Het CDA pleit in het programma
voor herstel van de koppeling tus-
sen lonen en uitkeringsgerechtig-
den, al mag dat geen automatische
koppeling zijn,
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Hartklachten
Chomeini

NICOSIA - De politieke en geeste-
lijke leider van Iran, ayatollah Cho-
meini, is zaterdag met succes be-
handeld voor een 'lichte hartstoor-
nis'. Dit heeft de Iraanse televisie
gisteren gemeld. De televisie citeer-
de uit een medisch verslag waarin
staat dat hart, pols, bloeddruk en al-
gehele conditie van de 86-jarige
Chomeini in orde zijn. „De lichte
hartstoornis die gisteren ontstond
is, God zij dank, na behandeling ge-
heel genezen", aldus de tv.

Ayatollah Chomeini onderging vier
dagen geleden een operatie om een
interne bloeding te stoppen en had
eerder in 1980 een hartaanval.

President George
Bush van de VS kwam
gisteren vanuit Italië
aan in Brussel voor de
NAVO-conferentie die
daar vandaag en
morgen plaatsvindt.
Gisteren had de
Amerikaanse
president in Rome nog
een gesprek met paus
Johannes Paulus 11.
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Uitgereikt tijdens feestvergadering gouden Limburgse Bond

Muziekprijzen voor
Creusen en Claessens

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De Prijs Lim-
burgse Blaasmuziek, een door de
RK Limburgse Bond van Mu-
ziekgezelschappen ingestelde
prijs voor lieden die zich ver-
dienstelijke hebben gemaakt
voor de Limburgse blaasmuziek,
is toegekend aan de heren Sjeng
Claessens uit Tilburg en Toon
Creusen uitKerkrade. Zij zijn de
eersten die deze prijs in ont-
vangst hebben mogen nemen.
De fraaie trofee die erbij hoort
van kunstenaar Bert Kreyen
werd hen zaterdag door gouver-
neur Sjeng Kremers uitgereikt.

Dat gebeurde tijdens een feeste-
lijke vergadering die in de Sta-
tenzaal van het gouvernement in
Maastricht gehouden werd ter
gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van de RK Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen.
In de aanwezigheid van de gou-
verneur, deputé Kockelkorn,
vertegenwoordigers van regiobe-
sturen en verenigingsbesturen
van de bond en representanten
van andere bonden en het be-
stuur van de Federatie van ka-
tholieke Muziekbonden in Ne-
derland en nog vele anderen,
prees voorzitter Theo Rongen
van de Limburgse bond, de ver-
diensten van Claessens en Creu-
sen.
Claessen is bekend als docent,
maar vooral ook als jurylid tij-
dens ontelbare concoursen on-
der andere ook tijdens het We-
reld Muziek Concours in Kerkra-
de. Meer dan 35 jaar lang is hij ju-
rylid geweest. Het komende
WMC is hij niet van de partij en
daar is nogal wat om te doen ge-
weest. Toon Creusen heeft op be-
stuurlijk vlak veel gedaan voor
de blaasmuziek in Limburg. Hij
is al meer dan 25 jaaractief op dit
gebied, onder andere als alge-
meen secretaris van het WMC.

Boek
De uitreiking van de prijzen was
één van de hoogtepunten van de
bijeenkomst in de Statenzaal,
waar nu eens geen politiek be-
dreven werd maar de loftrompet
werd gestoken over alles wat met
blaasmuziek in Limburg te ma-
ken heeft. Bondsvoorzitter Theo
Rongen overhandigde aan gou-
verneur Kremers het eerste ex-
emplaar van een boek dat door
drie auteurs geschreven is over
de blaasmuziek in Limburg. Het
boek bestaat uit drie samenhan-
gende delen. Een historisch deel
van de hand van historica dr. Mo-
nique Nijsten, een volkskundig
deelvan Jos Meuwissen, eucatief
medewerker van het Limburgs
Volkskundig Centrum te Lim-
bricht en een muziekinhoudelrjk
deelvan Jos Frusch, muziekcriti-
cus en kunstredacteur van het
Limburgs Dagblad.
Prof. dr. J. Jansen en Prof.
dr. S. Top verleenden weten-
schappelijke ondersteuning. Deheer Top was aanwezig om het
een en ander over het boek te
vertellen. Hij zei dat 'Blaasmu-
ziek in Limburg' bedoeld is als
een standaardwerk. „Mogelijk
zien anderen hierin een aanlei-
ding tot verdere studie, tot uitge-
breider onderzoek, dan is onze
opzet volledig geslaagd," aldus
Top. „Het is geenszins een vol-
tooide symfonie," zei hij.
Dat mag dan wel zo zijn, maar
het boek geeft toch een vrij om-
vangrijk beeld van de ontwikke-
ling van blaasmuziek in Lim-
burg, daar zijn zon 260 keurig
gedrukte pagina's aan gewijd.
Tevens zijn alle vaandels van de
bij de jubilerende bond aange-

sloten verenigingen in het boek
te zien. Ook dat zijn er ongeveer
260.

" Zowel Sjeng Claessens alsook Toon Creusen kregen de
'Prijs Limburgse Blaasmuziek' een onderscheiding voor
mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
Limburgse Blaasmuziek. Foto: widdershoven

Rijk
Gouverneur Kremers kon uit er-
varing spreken toen hij het had
over de blaasmuziek inLimburg.
Hij is in zijn jonge jaren lid ge-
weest van de fanfare van Nieu-
wenhagerheide. Hij speelde er
bugel. Minder als muzikant,
meer als gouverneur zei hij:
„Naar mijn mening is er geen
provincie in Nederland met zon
rijke blaasmuziektradtie als
Limburg. Limburgse muziekge-
zelschappen zijn niet zomaar ver-
enigingen zij vormen een wezen-
lijk onderdeel van een gemeen-
schap en dragen in niet geringe
mate bij aan de versterking van
de gemeenschapszin."
Hij prees de activiteiten van de
bond, waardoor de goede naam
en faam van de Limburgse blaas-
muziek tot ver over de grenzen
van de provincie heen bekend is
geworden. „Muziek is een taal
die overal ter wereld wordt ge-
sproken en in die taal klinkt de
Limburgse zachte 'g' allerminst
'fis." Een dergelijke woordspe-

ling had Kremers ook in petto
voor Toon Creusen uitKerkrade.
„De klankstad en de enige stad
ter wereld waar in de toonladder
na de 'f de 'j' komt.
Na de feestvergadering werd een
officiële receptie gehouden in de
feestzaal van het gouverne-
mentsgebouw. Een regionaal sa-
mengesteld gelegenheidsorkest
zorgde voor muzikale omlijsting
en zelfs het Limburgs Symfonie
Orkest maakte zijn opwachting.
Maar dat was niet de enige mu-
ziek die klonk tijdens de jubi-
leumdag, want het feest zaterdag
werd ingezet met een pontificale
hoogmis in de Onze-Lieve-Vrou-
we Basiliek. Daar beleefde de
'Missa Solemnis' van de Franse
componist Serge Lancen de we-
reldpremière. De Koninklijke
Harmonie van Thorn en het ge-
mengd kerkelijk zangkoor van
MariaradeHoensbroek en het ge-
mengd koor Beeker Koorzang
Vereniging Beek, beide onder
leiding van Wiel Bonten, zorgden
voor een zeer majestueuze uit-
voering onder de algehele lei-
ding van dirigent Jan Cober.
Serge Lancen, die reeds heel wat
werken voor blaasorkest op zijn
naam heeft staan, schreefde mis

feitelijk voor het Caeciliafeest.
„Ik heb het altijd jammer gevon-
den tijdens de eredienst op het
feest van Sint Caecilia transcrip-
ties (bewerkingen van bestaande
muziek voor symfonieorkest)
voor harmonieorkest te moeten
beluisteren, daarom heb ik deze
mis gemaakt," aldus de compo-
nist diemet zijn vrouw tijdens de
première te Maastricht aanwezig
was.
De mis bestaat uit tien verschil-
lende delen, uit te voeren door
harmonie-orkest, koor en twee
solisten een sopraan en een hoge
bariton. Zaterdag werden die
partijen vertolkt door Carla
Schroyen en Har Poels. Veelal
vormen de solo-zangstemmen in
de mis geen aparte partij maar
vormen ze een deelvan de gehele
compositie. De mis van Lancen
is zeer fraai van klank. Het is een
genot om de vele verschillende
klanken en akkoorden te besluis-
teren. Mooie modulaties in het
koper komen voor in het Gloria
en zeer fraai is de harp in sommi-
ge stukken ingepast.
Het is een imposant werk, erg
plechtig, misschien zelfs een
beetje zwaar, donker, zoals de
OL Vrouwe Basiliek ook donker
is in vergelijking met de heldere
frisse St. Servaas-kerk die na de
restauratie feestelijk licht is. Pas
in het laatste gedeelte van de mis
het Alleluia, wordt de muziek
sprankelend enigszins feestelijk,
maar toch nog altijd ingetogen.
Het was jammer dat het koor
enigszins weggedrukt stond on-
der de kolonnade achter bet
priesterkoor, daardoor kwam de
koorzang niet volledig tot ont-
plooiing. Een andere plaats voor
het koor was echter niet te vin-
den, zodat deze consessie wel ge-
daan moest worden.

# In de Onze Lieve Vrouwe Basiliek in Maastricht beleefde zaterdag de 'Missa Solemnis'
van componist Serge Lancen de wereldpremière. De mis-werd opgedragen ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaansfeest van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

Foto: WIDDERSHOVEN

Sternvork
De mis werd opgedragen door de
hulpbisschop van Roermond,
mgr. Alfons Castermamns in
concelebratie met pastoor drs. R.
Wagenaar en rector J.H.H. Dicte-
ren. Castermans kwam tijdens
de feestpredicatie met een va-
riant op psalm 23 'De Heer is
mijnHerder' (Een psalm van Da-
vid). Hij had een sternvork bij
zich die hij in de kerk via de ge-
luidsinstallatie liet klinken.
„Deze toon is gisteren en van-
daag en ook morgen dezelfde.
Alle instrumenten en alle zang-
stemmen moeten zich richten,
moeten afstemmen op deze ene
zuivere toon. Gods boodschap is
ook gisteren en vandaag en mor-
gen dezelfde en ik roep U op Uw
leven en Uw daden af te stem-
men op hetgeen God ons leert. Ik
geef U de volgende gedachte
mee: 'De Heer is mijn stemvork'.

wim dragstra

K kunst
videospoor

Maandag 29. mei tot en met
zondag 4 juni

(Z/w: alleen in zwart/wit)

MAANDAG
THE 7TH VOYAGE OF SINBAD
(1958-USA)
16.00-17.30 uur - 90 min - Nederland 1

Prinses Parisa is door de boze tovenaar
Sokurah in een miniatuurvrouwtje ver-
anderd. Sinbad, de prins van Bagdad,
trekt tegen hem ten strijde.

EIN HAUFEN LÜGEN (1987-USA)
19.35-21.15 uur - 100 min - Duitsland 2

De politie wil in de slaapkamer van de
familie Jackson een observatiepost be-
trekken. Ze zijn op zoek naar ene Po-
well. Het blijkt echter om de bevriende
burenfamilie Schaefer te gaan...

PLACES IN THE HEART (1984-USA)

19.51-21.45 uur- 115min - Nederland 1
Na de doodvan haar man, die schulden
naliet, staat Edna alleen voor de taak
om haar twee kinderen te onderhouden.
Ze gaat de strijd met de elementen aan
door een katoenplantage op te zetten.
Ze krijgt daarbij hulpvan twee vrienden,
Moze en mr. Will.

MIKO- AUS DER GOSSE ZU DEN STERNEN
(1986-D)

23.30-01.10 uur- 100 min - Duitsland 1
Zangeres Miko speelt de hoofdrol in een
film over haar eigen carrière en de strijd
tegen de commercie. Als een wolvin
verdedigt zij haar (rock)muziek en tek-
sten. Ondanks haar 'dijk' van een stem,
keren de platenfirma's haar de rug tóe.

DINSDAG
A GIRL'S BEST FRIEND (1981-USA)
16.00-17.38 uur- 100min - Nederland 2

Sidney, een eenzame vrijgezel, ontmoet
het meisje Laurie dat bij hem gaat wo-
nen. Ze hebben geen verhouding. Dan
blijkt dat Laurie een relatie met een ge-
trouwde man heeft en zwanger is. Sid-
ney biedt zijn diensten aan...

Z/w ERZHERZOG JOHANNS GROSSE
LIEBE (1950-OOST.)

20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2
Vanwege zijn sociale gevoel wordt
aartshertog Johann als het zwarte
schaapvan de familie gezien. De boot is
helemaal aan als hij ook nog verliefd
wordt op de dochter van de postkan-
toorhouder.

WOENSDAG
SUPERGIRL (1984-GB)

16.15-17.55uur - 100 min - Nederland 2
Supergirl Kara moet een van de voor-
naamste energiebronnen van haar pla-
neet, de Omegabol, terughalen. De
bron moet haar stadArgo van de onder-
gang redden. De strijd brengt haar re-
gelmatig in conflict met de listige Sele-
na.

BREWSTER'S MILLIONS (1945-USA)

22.10-23.56 uur- 110 min - Nederland 2
Montgomery Brewster zal als middel-
matige basketballspeler nooit uitblin-
ken. Hij maakt kans op maar liefst 300
miljoen dollar uit een erfenis. Brewster
moet dan wel eerst een maand lang 30
miljoen uitgeven. Zónder echter één
cent terug te verdienen...

FENGKUEI-LAI-TE JEN (1983-TAIWAN)

23.30-01.05 uur - 95 min - Duitsland 2
Jongens uit een vissersdorp zijn het le-
ven daar beu. Ze trekken naar de de
grote stad. Zij ondergaan daar de smar-
telijke tegenstellingen van een cultuur,
die heen en weer geslingerd wordt tus-
sen traditie en vooruitgang.

DONDERDAG
QUINGMEI ZHUMA (1985-TAIWAN)
23.45-01.40 uur- 115 min - Duitsland 2

Een jong paar groeit in de grote stad
Taipei compleet uit elkaar. De jongen
droomt van een carrière in de Verenigde
Staten. Uiteindelijk sterft hij, zonder te
weten waarom...

VRIJDAG
DECISION AT SUNDOWN (1957-USA)

20.15-21.35 uur - 80 min - Duitsland 1
Bart Allison wil met Tate Kimbrough, die
het stadje Sundown regeert, een reke-

ning vereffenen. Zijn motieven zijn ech-
ter niet helemaal oirbaar...

BRONCO BILLY (1980-USA)

20.25-22.25 uur - 120min - BRT 1
Bronco Billy is een rondtrekkende circu-
sartiest, op zoek naar een partner voor
zijn gevaarlijke nummer. Op een dag
duikt Antoinette op, een rijke erfgename
die door haar man in de steek is gelaten.

WARM HEARTS, COLD FEET
(1987-USA)
22.35-00.16 uur- 110 min - Nederland 2

Mike heeft een eigen column in een
vooraanstaande krant in Los Angeles.
Zijn vrouw Amy is een bekende sport-
journaliste. Ze beslissen een baby te
nemen. Mike begint in zijn column te
schrijven over de zwangerschap van
Amy, maar gaatvoorbij aan haar gevoe-
lens. Amy begint daarom zelf een co-
lumn. Er ontbrandt een hevige strijd, zo-
wel via de krant als thuis...

Z/w MELODIE EN SOUS-SOL
(1962-FR/IT)

22.55-00.50 uur - 115 min - Duitsland 2
Zelfs na een paar jaarzitten is de misda-
diger Charles na zijn vrijlating overbe-
terlijk. Hij wil nog één grote slag slaan...

SCOOP (1986-GB)

23.30-01.31 uur- 120min - Nederland 1
Door een persoonsverwisseling wordt
William Boot door de Daily Beast naar
de oorlog in Oost-Afrika gestuurd. Wil-
liam heeft echter tot dat moment nooit
iets anders gedaan dan wekelijks een
lyrisch stukje schrijven over de bijtjes en
de bloemetjes.

MOVIE MOVIE (1978-USA)

00.05-01.50 uur - 105 min - Duitsland 1
Twee verhalen. In het eerste hoopt Joey
Popchik zoveel geld bij elkaar te bok-
sen, dat zijn zuster een kostbare oog-
operatie kan ondergaan. In het tweede
heeft Broadwayproducer Baxter nog
maar korte tijd te leven. Hij wil nog snel
een musical uitbrengen.

ZATERDAG
Z/w PICK A STAR (1937-USA)
15.45-16.50 uur - 65 min - Duitsland 1

Musical van Edward Sedgwick met Stan
Laurel, Oliver Hardy, Jack Haley, Rosi-
na Lawrence e.a.

LO CHIOMAVANO TRINITA (1970-IT)
20.15-22.05 uur - 110 min - Duitsland 2

Bvd Spencer en Terence Hill zijn twee
broers: Joe en 'de kleine. De laatste is
een paardendief. Hij draagt echter de
sheriff-ster om de kudde van een mach-
tige veefokker in de wacht te slepen.

ANY OLD PORT IN STORM (USA)

20.25-21.55 uur - 90 min - BRT 1
Inspecteur Columbo maakt kennis met
het maken van wijn. En met de weinig
broederlijke relatie tussen Adrian en Ric
Carsini...

GREEN ICE (1981-USA)

22.10-00.01 uur- 110 min - Nederland 2

De elektronica-expert Joseph Vm
heeft onoverkomelijke schulden. 1
dens zijn vlucht naar Mexico geeftj
ene Holbrook een lift. Via haarproWjj
hij de smaragdenvestiging van ArOT
te beroven.

THE HOSTAGE HEART (1977-USA)
22.20-23.50 uur - 90 min - Duitsland!

Tijdens de operatie van een multiml
nair beleven twee hartspecialist
spannende uren als gewapende m*
nen de operatiezaal binnendringen.'
eisen tien miljoen dollar losgeld...

WILL PENNY (1967-USA)
23.35-01.20 uur - 105 min - Duitsland ,

Cowboy Will wordt langzamerhand |
oud om met de grote veekuddes me*
trekken. Hij heeft een rustig baantjef*
dig. Will lijktgelukte hebbenals hij -f
farm zelf kan werken.

Z/wDEVIL'S DOORWAY (1950-USA)
23.50-01.10 uur - 80 min - Duitsland'

De Indiaanse boer Lance Polle wil J
zijn terugkeer uit de burgeroorlog in A
rust vee fokken. Zijn blanke buren SH
nen hem die rust niet. Dan trekt hij
men met zijn stambroeders ten strijd*:

MAC ARTHUR (1977-USA)
00.06-02.15 uur - 130 min - Nederland'

De zaken staan er voor de Verenffi
Naties in het oorlogsjaar 1942 ijj
rooskleurig voor. Onder aanvoering^
generaal MacArthur wordt het bast*
van de belegerde Filippijnen met «*
en macht verdedigd.

ZONDAG
Z/w CALLAWAY WENT THATAVl"
(1951-USA)
15.00-16.20 uur - 80 min - Duitsland j

Komedie van Norman Panam met Mjl
vin Frank, Fred MacMurray, Do<o>]
McGuire e.a.

Oplossing van zaterdag
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recept
Gebraden rosbief
Benodigdheden voor 4 personen:
750-800 g rosbief van de dikke len-
de, 150 g boter, zout en peper, 2-3 dl
zelfgetroken runderbouillon, krul-
peterselie, augurken of komkom-
mer en/of sherrytomaatjes.
Dep het vlees droog met keukenpa-
pier. Verhit de boter en wacht tot
schuim is weggetrokken. Schroei

daaarin het vlees in 5 minuten aan
alle kanten dicht. Temper warmte-
bron en voeg enkele klontjes boten
toe en laat vlees nog 15 tot 18
zachtjes verder braden. Keer tijdens
braden enkele malen en bedruip
met braadvocht.
Neem vlees daarna uit braadpan en
laat het, eventueel verpakt in alumi-
niumfolie, 10 tot 20 minutenrusten.
Verwijder de helft van het braad-
vocht, voeg zelfgetroken bouillon

toe en roer alle aanzetselsvan de bo-
dem van de pan los. Laat even de
kook erover komen en schenk door
een zeef in sauskom.
Snijd vlees in dunne plakken en leg
dakpansgewijs op een voorver-
warmde schaal. Gameer met toefjes
krulpeterselie, waaiers van augurk
of komkommer en/of sherryto-
maatjes.
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FDP dreigt met crisis bij toegeven aan VS

Optimisme Kohl over
compromis in NAVO

Van onze parlemenstredactie

jILVERSUM- Premier Lubbers en de Duitse bondskanselier
Kohl hebben zich zaterdag voorzichtig optimistisch

jj ?°nd over dekans op een compromis binnen de NAVO over
è dat rnraketten voor de korte afstand. Lubbers rekent erop
fJ1 de Amerikaanse president Bush met nieuwe ontwape-ngsvoorstellen komt, om de impasse binnen de NAVO te

eT°,rDreken, zo liet de premier doorschemeren op een CDA-bij-
'^komst in Hilversum.

T*" i

Kohl bracht zaterdag een bliksem-
bezoek van een halve dag aan ons
land, om te overleggen over de top-
conferentie van de NAVO die van-
daag in Brussel begint. De voorge-
nomen modernisering van de kern-
wapens voor de korte afstand is het
meest omstreden onderwerp op die
topconferentie. Duitsland verzet
zich tegen die modernisering, die
door Amerika en Engeland juist no-
dig wordt geacht. Achter de scher-
men heeft Nederland de laatste
maanden geprobeerd te bemidde-
len in die controverse.

Akkoord CAO
supermarkten
J^ HAAG - De CAO-onderhan-
|. lr*gen voor het personeel van su-
Wet rkten (ongeveer 120.000
vJ^emers) hebben in de nacht
ijoo vrijdag op zaterdag een ak-
Vq re* op hoofdlijnen opgeleverd.
in a T e grootste groep werknemers
ljjj e supermarkten, de functiegroe-
g/1 2 en 3, waren toen loonsverho-
ja Sen van 6tot 15,9 procent in tweeh* binnengehaald door de bonden,

stonden on-
Ojjj, °-ruk van een dreigendearbeids-
1^ Ust in de branche, waarbij sta-gen niet waren uitgesloten.

«b e belangrijkste eis van de Dien-enbonden van FNV en CNV, het,astisch optrekken van de mini-
lij^-salarissen van het voorname-

jeugdige personeel, waren de
ft»m gevers van VGL en het Vak"
ba Urn toen al ingegaan.
(jß^^ee hebben de Dienstenbon-
geu vn belangrijkste eisen binnen-
van^' net im°Pen van een deel
j3de achterstand die was opgelo-
(^n ten opzichte van vergelijkbare
U °ePsgroepen, zoals het perso-

ei in warenhuizen.

Dreiging
De Westduitse liberale partij FDP
heeft bondskanselier Helmut Kohl
gisteren overigens impliciet ge-
dreigd met een breuk binnen de
centrum-rechtse coalitie, als hij te
ver gaat met hetaanvaardenvan een
compromis over de korte-afstands-
raketten tijdens de NAVO-top in
Brussel, vandaag en morgen. Kohl
pleitte eind vorige maand voor
„spoedige onderhandelingen" tus-
sen NAVO en Warschaupact over
kernwapens voor de korte afstand
(SNF). Volgens FDP-minister van
Buitenlandse Zaken Genscher moet
de Bondsrepubliek aan deze positie
vasthouden.

Om geen onduidelijkheid te laten
bestaan over de opstelling van de li-
beralen zei Jürgen Mölleman, één
van devierFDP-ministers in het ka-
binet-Kohl, dat de FDP „niet be-
schikbaar is voor een ander buiten-
lands beleid".

Uno mogelijk
premier Japan

_üit - rj>e huidige minister van
su, lenlandse Zaken van Japan, So-
loe no> wordt het meest ge-

0^ als waarschijnlijke opvolger
hehh remier Noburu Takeshita. Dat
treken Japanse media zaterdag ge-
von Takeshita heeft Uno vrijdag
3e ""gedragen als zijn opvolger trj-
It0 een gesprek met Maysayoshi
Lirj d- voorzitter van de regerende
L,jNpra-l-Democratische Partij
is A. aldus de Japanse media. Uno
Va„ e,reid het premierschap te aan-*arden.

siv*eshita heeft eind april zijn ont-
vet als gevolg van
Va Recruitschandaal. Ex-premier
tLkjjhiro Nakasone zal zich terug-
Uh uit de Japanse regerende
gevïale Democratische Partij als
(w°lg van zijn betrokkenheid bij
Ir»h e scnandaal-Dit heeft de na-

sale radio NHK gisteren gemeld.

IKV wijzigt
strategie

UTRECHT - Het IKV wil de cam-
pagne tegen de kernwapens nieuw
leven in blazen. Maar van de leuze
'Alle kernwapens de wereld uit, om
te beginnen uit Nederland' gaat het
tweede deel eraf. „We gaan niet op-
nieuw langs die weg. Die heeft niet
gewerkt", aldus IKV-secretaris
Mient-Jan Faber.
De IKV-campagneraad aanvaardde
zaterdag te Utrecht een desbetref-
fend voorstel van het dagelijks be-
stuur. Een werkgroep zal voorstel-
len presenteren op de campagne-
raadsvergadering van december.

Arrestaties bij
Rushdie-betoging
LONDEN - De islamitische-ge-
meenschap in Groot-Brittannië be-
treurt de gewelddadigheden tijdens
2en demonstratie tegen de Britse
schrijver Salman Rushdie en diens
roman „De Duivelsverzen" afgelo-
pen zaterdag in Londen, maar zal
desondanks doorgaan met het orga-
niseren van soortgelijke acties. Dit
hebben woordvoerders van de isla-
mitische gemeenschap in Groot-
Brittannië gisterenverklaard.
Ongeveer 30.000 moslims namen za-
terdag deel aan de demonstratie in
de Britse hoofdstad. Voor het La-
gerhuis braken gevechten uit tus-
sen rivaliserende pro-Iraanse en
pro-Iraakse groeperingen, waarbij
18 politieagenten gewond raakten
en meer dan 100 arrestaties werden
verricht

binnen/buitenland

Patrick Haemers bekent ontroering 'VDB'

Belgische gangster in
Brazilië aangehouden

Van onze correspondent
BRUSSEL - De 36-jarige Belgische
gangster Patrick Haemers heeft toe-Begeven in januari de Belgische
°va-premier Paul Vanden Boey-
lln}f te "ebben ontvoerd. Haemers
"ei'K.laarde dat dit weekeinde nadat
«"zaterdag door de Braziliaanse
Politie in Rio de Janeiro was gear-re steerd.
»Er zat geen enkele politieke bedoe-

«"g achter de ontvoering. Het ging
|ewoon om geld. Dat we Vanden
°°eynants uitkozenkomt omdat hij
e 3 r^k 's"> ze' Haemers gisteren te-|g°ver Journalisten in Rio. Ook be-
BelH

6 hij een reeks overvallen opgeldtransporten, waarbij drie men-
*n zijn gedood.
Tb-gelijk met Haemers werden ook

diens vrouw Denise Tyack en Axel
Zeyen, die medeplichtig zouden
zijn aan de ontvoering, aangehou-
den. Nog twee andere ontvoerders
van VDB zouden in Brazilië onder-
gedoken zijn. België zal Brazilië nu
om uitlevering van Haemers en de
twee anderen vragen.
De Belgische justitie vermoedde al
langer dat Haemers zich in Zuid-
Amerika ophield. Vorige week trok

een Belgisch recherche-team naar
Brazilië, na een tip van de Franse
anti-terreurpolitie.
Haemers was volgens de Belgische
justitie zeer verbaasd dat men hem
in Brazilië had gevonden. Volgens
officier van justitieVanlijsebeth be-
gon hij zelfs te huilen toen de Brazi-
liaanse en Belgische politiemensen
zijn appartement in Rio binnenvie-
len. Met de arrestatie van Haemers,

Zeyen en Tyack is bijna de hele
'Bende van Haemers' opgerold.

Haemers, ook wel 'de reus van
Schaarbeek' genoemd, heeft een
ware waslijst van misdrijven op zijn
naam staan. Hij is schuldig bevon-
denaan minstens tien overvallen op
geldtransporten, waarbij drie men-
sen werden gedood en minstens 7
miljoen gulden werd buitgemaakt.
Haemers heeft die overvallen nu
toegegeven.
In Rio ontkende Haemers iets te
maken te hebben met de beruchte
bende van Nijvel. Vermoedens
daarover rezen omdat aanwijzingen
zijn gevonden dat hij betrokken was
bij de moord op een wapenhande-
laar, die weer relaties zou hebben
gehad met de extreem-rechtse krin-
genrond de Bende van Nijvel.

Belogingen tegen uitschakeling herrormers

Verkiezing Opperste
Sovjet aangevochten

MOSKOU - Tienduizenden mensen
hebben zondag in Moskou betoogd
tegen het verloop van de verkiezing
van de Opperste Sovjet die is uitge-
mond in een bittere nederlaag voor
de radicale hervormers, onder wie
de Moskouse ex-partijchef Boris
Jeltsin. De burgerrechtenactivist
Andrej Sacharov werd luid toege-
juicht toen hij klaagde over de wijze
waarop de autoriteiten erin zijn ge-
slaagd de meeste voorstanders van
ingrijpende hervormingen buiten
de deur te houden.

In een resolutie die op de bijeen-
komst werd aangenomen, vroegen
de betogers een van de afgevaardig-
den in de nieuwe Opperste Sovjet,
het permanente parlement, zijn ze-
tel af te staan aan Jeltsin.

In de nacht van vrijdag op zaterdag
koos het 2250 leden tellende Con-
gres van Volksafgevaardigden uit
zijn midden de 542 ledenvan de Op-
perste Sovjet, dat in tegenstelling
tot het Congres vrijwel permanent
in zitting zal zijn. Bij de geheime
stemming dolven verscheidene pro-
minente hervormers het onderspit,
een van de weinige radicalen diehet

wel haalden was de lange tijd ver
guisde historicus Roj Medvedev.

Jeltsin, die als partijleider aan de
kant werd geschoven wegens zijn
kritiek op het volgens hem te trage
tempo van de hervormingen, werd
in maart nog met een klinkende
overwinning tot lid van het Congres
gekozen door de bevolking van
Moskou. „We hebben Jeltsin, die de
steun had van zes miljoen Mosko-
vieten, gebruskeerd", zo verklaarde
een woedende afgevaardigde uit het
Donetsk-gebied in de Oekraïne.
Wel zijn er verscheidene vooraan-
staande leden van de volksfronten
uit Estland enLetland en van de Sa-
judis uit Litouwen doorgedrongen
in de Opperste Sovjet.

Zeer tegen de zin van Gorbatsjov
besloot het Congres overigens de
verkiezing van de vice-voorzitter
van de Opperste Sovjet uit te stellen
tot vandaag. Andrej Sacharov wilde
opheldering over de betrokkenheid
van kandidaat Anatoli Loekjanov
bij recente wetgeving over „activi-
teiten gericht tegen de staat" en
over zijn aandeel in het inzetten van
troepen tegen demonstranten.

VVD sluit de rijen op algemene vergadering

Voorhoeve: crisis
komt niet slecht uit

Van onze parlementsredactie
MIDDELBURG - „De verkiezingen
zijn nu achteneenhalve maand eer-
der dan we verwachtten. Eigenlijk
komt dat niet zo slecht uit. De kabi-
netsploeg was vermoeid". Met deze
woorden besloot VVD-fracrievoor-
zitter Joris Voorhoeve zaterdag, tij-
dens de algemene vergadering van
de WD in Middelburg, de interne
partijdiscussie over de val van het
kabinet.

Vrijdagavond al had de liberale lei-
der de partij opgeroepen de discus-
sie over de omstreden milieu-minis-
ter Ed Nijpels te staken. Hij wees
erop dat Nijpels zich loyaal achter
het VVD-programma had opge-

steld. „Nijpels hoort erbij", zei hij.
Dat was overigens niet tot genoegen
van enkele voorzitters van de mach-
tige kamercentrales. Een gesprek
van twee uur was vrijdagnacht nog
nodig om hen ook op de lijn van
Voorhoeve te krijgen. Zij zullen hun

acties staken om de milieu-minister
op een lage plaats op de lijst te krij-
gen.

Voorhoeve kon het overigens afge-
lopen weekeinde niet nalaten nog
enkele steken uit te delen aan de

VVD-ministers. „Als we de verkie-
zingen goed aanpakken, kunnen we
dit najaar een uitstekend fris team
<n de strijd brengen om eventueel

.et kabinet deel te nemen", zei
hij zaterdag. De boodschap was dui-
delijk: de meeste zittende VVD-mi-
nisters moeten niet rekenen op een
plaatsje in het kabinet, als de WD
aan de volgende regering mag mee-
doen.

Ook partijvoorzitter Leen Ginjaar
riep de partij op de rijen te sluiten.
„Door de discussies die wij gehad
hebben, zijn diepe wonden gesla-
gen. Velen hebben er nog moeite
mee. Maar ik denk dat discipline en
loyaliteiteen groot goed zijn, die ge-
handhaafd dienen te worden".

Raketaanval
op Israël

JERUZALEM - Radicale Pales-
tijnse guerrillastrijders hebben gis-
teren raketten afgevuurd op de Is-
raëlische nederzetting Metulla aan
de Israëlisch-Libanese grens. Dit
hebben twee vanuit Syrië opereren-
de Palestijnse groeperingen in de
Libanese hoofdstad Beiroet meege-
deeld. Het was voor het eerst sinds
bijnaeen jaar dat een raketaanval is
uitgevoerd op Israëlisch grondge-
bied.
Het Volksfront voor de Bevrijding
van Palestina (PFLP) en het Pales-
tijnse Bevrijdingsfront CPLF) meld-
den in een gezamenlijke verklaring
dat een viertal strijders zaterdag-
avond de Israëlische grens was
overgestoken. De vier guerrillero's
raakten vervolgens slaags met een
Israëlische patrouille, waarbij zij al-
len omkwamen, aldus de verkla-
ring.
De twee groeperingen die deel uit-
maken van de Palestijnse Bevrij-
dingsorganisatie (PLO) zeiden hun
aanval te nebben uitgevoerd om
hun afwijzing te onderstrepen van
het Israëlische plan om verkiezin-
gen te houden in de door Israël be-
zette westelijke Jordaanoever en
Gazastrook.

Zegslieden van het Israëlische leger
zeiden dat een een acht maanden
oude baby licht gewond raakte bij
de aanval en volgens hen doodden
de Israëlische troepen en het pro-Is-
raëlische Zuid-Libanese Leger twee
van de aanvallers en namen zij twee
van hen gevangen.

punt uit
Massagraf

Een massagraf dat vorige
maand dichtbij de Poolse
hoofdstad Warschau is ontdekt,
blijkt de lichamen te bevatten
van meer dan 600 mannen,
vrouwen en kinderen die daar
tussen 1944 tn 1947 door de
Russische en Poolse geheime
diensten zijn begraven. Vol-
gens de Poolse oppositiekrant
Gazeta Wyborcza en het officië-
le dagblad Express Wieczorny
gaat het om Duitse krijgsge-
vangenen en Poolse verzets-
strijders die na de oorlog door
de geheime dienst van de Sov-
jetuniezijn gearresteerd. Oude-
re ingezetenen hebben de on-
derzoekers verteld dat zij heb-
ben gezien dat in het graf Duit-
se krijgsgevangen werden be-
graven die in een Sovjetkamp
in Otwock van ziekte of honger
waren omgekomen.

Overmeesterd
De politie heeft in de nacht van
zaterdag op zondag in Hilver-
sum een man in zijn woning
overmeesterd die twee uur lang
met een riotgun (schrootge-
weer) op een tegenovergelegen
woning had geschoten. Bij de
schietpartij zijn geen gewon-
den gevallen, zo meldde de Hil-
versumse politie. De reden van
de schietpartij is waarschijnlijk
een huurconflict.

Astma
Uit onderzoek van het Sophia
Kinderziekenhuis in Rotter-
dam is gebleken dat nu ook bij
kinderen vanaf een jaar of twee
astma is vast te stellen. Daar is
wel een aparte benadering en
meer tijd voor nodig dan bij
volwassenen. Dat zegt kinder-
longarts dr J. de Jongste in het
meinummer van Monitor, het
bulletin van het Academisch
Ziekenhuis Rotterdam.

Woningen
De kwaliteit van nieuw ge-
bouwde woningen is de laatste
jaren steeds slechter geworden.
De woningen werden kleiner,
de variatie nam af en de archi-
tectonische en stedebouwkun-
dige kwaliteit is vooral in de
uitbreidingswijken steeds
schraler geworden. De Wiardi
Beekman Stichting, het weten-
schappelijk bureau "> van de
PvdA, stelt dat in het rapport
'Kwaliteit in discussie', dat gis-
teren aan de Haagse wethouder
A. Duivesteijn werd aangebo-
den.

Pompen
Benzinepompen moeten in de
toekomst nauwkeuriger wor-
den afgesteld dan nu het geval
is. Staatssecretaris Evenhuis
(Economische Zaken) heeft de
oliemaatschappijen laten we-
ten dat, na goedkeuring van de
maatregel door de Europese
Commissie, niet meer een af-
wijking tussen teller en werke-
lijk geleverde benzine van een
procent wordt geaccepteerd,
maar slechts van een half pro-
cent.

Sterfgevallen
Jaarlijks sterven onnodig hon-
derden mensen doordat zij na
een ongeval worden opgevan-
gen in ziekenhuizen waar de
juiste behandelmogelijkheden
ontbreken. De traumatologie
(ongevalsgeneeskunde) is een
blinde vlek in de gezondheids-
zorg. Dat zegt dr J. Meeuwis,
hoofd van de afdeling trauma-
tologie van het Academisch
Ziekenhuis Leiden, in het mei-
nummer van het ziekenhuis-
blad Cicero.

Groenen
De Groenen en het Groen Plat-
form Nederland hebben zater-
dag in Utrecht besloten tot een
fusie. De twee partijen zullen
onder de naam De Groenen
meedoen aan de Tweede Ka-
merverkiezingen.

Palme
Christer Petersson, een 42-jari-
ge Zweedse crimineel die bij de
politie bekend staat wegens ge-
bruik van drugs en geweldda-
dig gedrag, zal maandag wor-
den aangeklaagd wegens
moord op de Zweedse premier
Olof Palme, in 1986. Petersson,
die een moord met een bajonet
op zijn geweten heeft, zit sinds
december vast, in afwachting
van zijn proces. Dit zal een
week later beginnen, op maan-
dag 5 juni, aldus juristen in
Stockholm.

Verdeeld
De rivaliserende Afghaanse
verzetsgroeperingen die opere-
ren vanuit Iran en Pakistan zijn
er na een week onderhandelen
niet in geslaagd een akkoord te
bereiken over de vorming van
een gezamenlijke regering-in-
ballingschap op Pakistaans
grondgebied.

Zon 5.000 mensen hebben zaterdagmiddag inRotterdam
de slotmanifestatie bezocht tegen de nota 'Volkshuisvesting
in de jaren negentig' van staatssecretaris Heerma. Samen
brachten ze ongeveer 130.000 handtekeningenonder een pe-
titie tegen de nota mee. De afgelopen week heeft een actie-
bus door Nederland gereden en in zon zestig plaatsen ac-
ties gevoerd tegen de nota van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting. In deze nota wordt onder andere bepaald
dat mensen die in een te goedkope huurwoning wonen moe-
ten doorstromen naar een duurdere woning. Verder wor-
den in de nota voorstellen gedaan voor beperking van de
huursubsidie.

(ADVERTENTIE)
, Een hypotheek van het Bouwfonds...

U wilt een hypotheek afsluiten en u denkt aan
het Bouwfonds... Dan stapt u gewoon naar

UW EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR!
Want hij kan u alle informatie geven over de gunstige hypotheek-

mogelijkheden van het Bouwfonds. Dat is nog eens
gemakkelijk en vertrouwd!

fgEj Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, JosKlijnenlaan 288, 04490-88588.Roermond, Si. Chrisioffelslraai 10, 04750-16555Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcemer) 077-541945
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Provinciaal Vierzon:
1. Jeuken-Pluijmen 17.52 uur s.
16.48.58 (497 km); 2. J. Spons
(Mesch) 15.40; 3. H. Kortis (Heerlen)
18.05; 4. en 5. J. Brune (Schimmert)
18.00; 6. M. Essers (Posterholt)
18.31; 7. P. Zeelen (Guttecoven)
18.12; 8. J. Grurjsen (Sittard) 18.13;
9. Gebr. Van Tilburg (Huls) 18.06;
10. A. Souren (Simpelveld) 18.05; 11.
Beckers-Janssen (Borgharen) 18.00;
12. G. Niesters (Bleyerheide) 18.14;
13. P. Jaspers en zn. (Heerlen) 18.14;
14. J. Heuts (Waubach) 18.20; 15. J.
Gruysen (Sittard) 18.21; 16. Jacob
(Limmel) 18.00; 17. Schoffelen-Ra-
makers (Beek) 18.12; 18. G. Stein-
feld (Chevremont) 18.20; 19. J.
Smeets (Geulle) 18.09; 20. Durlinger
(Sittard) 18.23; 21. Aussums (Cadier
en Keer) 18.04; 22. L. Heidens
(Landgraaf) 18.22; 23. Heijnen en zn.
(Gronsveld) 18.03; 24. J. Souren (Vij-
len) 18.12; 25. Van Engelshoven
(Maastricht) 18.05.

Provinciaal Bourges:
1. Vaassen-Claassen (Stem) 15.23
uur s. 16.32.10 (492 km); 2. Schee-

pers en dochter (Stem) 15.30; 3. P.
Nrjssen (Roermond) 16.06; 4. H. Bo-
vens (Meers) 15.35; 5. M. Derhaag
(Bom) 15.44; 6. A. Velraeds (Wau-
bach) 15.43; 7. P. Brune (Meerssen)
15.29; 8. H. Zeegers (Roermond)
16.11; 9. M. Cool (Ospel) 16.12; 10. J.
Pijnen (Weert) 16.05; 11. P. Janssen
(Belfeld) 16.29; 12. J. Dirrix (Bunde)
15.35; 13. J. Veekens (Swalmen)
16.22; 14. Gebr. Hensen (Elsloo)
15.42; 15. A.J. Bremmers (Reuver)
16.30.

Provinciaal Troijes:
1. Thei Bours (Elsloo) 11.56 uur s.
19.89.20; 2. L. Habets (Meerssen)
11.50; 3. M. Ghijsen (Geulle) 11.55; 4.
H. Somers (Heerlen) 11.59; 5. J. Bon-
ne (Maasbracht); 6. J. Überbach
(Kessel); 7. en 15. J. Dicteren (Els-
loo); 8. J. Haagmans (Hoensbroek);
9. Gebr. (Elsloo); 10. Gebr. Grou-
wels (Itteren); 11. Winkens-Rin ,_
(Itteren); 12. L. Merjers en zn. ;".is-
loo); 13. C. Smeets (Stem); 14. N.
Criens (Berg a.d. Maas).

Troijes:
CC Zuid: 1. A. Mariens en zn. (Els-
loo) 11.54 uur s. 20.02.59; 2. R. Herj-
nens (Meerssen); 3. Thei Bours (Els-
loo); 4. L. Habets (Meerssen); 5. K.
Eijsinga (Meerssen).
Verenigde Vrienden: 1. H. Somers
(Heerlen) 11.59 s. 19.74.43; 2. J.
Meijs; 3. Vaessen en zn.; 4. A. Ber-
trand; 5. P. Bakker.'
Maaskant: 1. H. Moors 12.00 s.
19.79.57; 2. G. Hendrix; 3. R. Jans-
sen; 4. H. Winkens; 5. J. Dicteren.

Sens:
Roterland Simpelveld: 1 Mevr
van Loo 11.49 s. 20.26.47; 2. J. Ra-sing; 3. J. Kooien; 4. C. Lommen; 5B. Koullen.
Landgraaf: 1. C. Heidens 12.02 s
20.05.20; 2. P. Frolichs en zn; 3
Mevr. Frolichs; 4. H. Hofman; 5. J
Penders.
Oude Mijnstreek: 1. T. Hartogs
(Brunssum) 12.02 s. 20.01.78; 2. H.
Leenders (V); 3. Wiel Mengeleers
(Heksenberg); 4. Kamps-Vonden-
hof; 5. G. Habets.
Heerlen: 1. J. Coenen (Übachsberg)
11.52 s. 20.12.25; 2. F. Ledoux; 3. P.
Nelissen; 4. H. Lindelauf; 5. J. Heuts
en zn.
Vaals: 1. en 3: J. Koenen 11.52 s
19.88.50; 2. H. Houben.
Zuidoosthoek en 't Zuiden: 1. A.
Wijnen en zn. 11.46 s. 20.31.83; 2. en
3. A. Dusch; 4. E. Hacking; 5. N. Ra-
makers.
Valkenburg: 1. L. Crutsen 11.45 s
20.35.60; 2. J.Römling; 3. J. Wolfs; 4
R. Kerkhofs; 5. G. Zurstraszen.
Eijsden: 1. Gebr. Bastiaans 11.35 s
20.55.34; 2. E. Bruis.
Samenspel Beek: 1. Zeegers en zn,
11.50 s. 20.23.38- ï. J. Slangen; 3. J.
Smeets; 4. W Uenskens; 5. Mevr,
juouwens.

Geleen *"iddenrif: 1. Dohmen en zn
(Doemade) 12.02 s. 19.97.28; 2.
Bruls-de Raay; 3. B. ritzen; 4. H.
Baggen; 5. L. Cloots.
Maastricht: 1. P. Jacob en zn. 11.42
s. 20.26.12; 2. P. Beckers; 3. L.
Smeets; 4. L. Schrijnemakers; 5. A.
Muijtjens.
Roermond: 1. C. Erdkamp 12.27 s.
19.67.59; 2. H. Stevens; 3. J. Knoben;
4. Gebr. Claessen.
Echt: 1. A. van Lumich junior 12.08
s. 20.06.51; 2. K. Heijnen; 3. F. Leurs
en zn.; 4. Loumen-Meuffers; 5. Aben
junior.
Sittard: 1. Zeegers-Mevissen 12.06
s. 20.06.85; 2. H. Fijn; 3. J. Smeets.

Slechts een duifhaalt 60 kilometer per uur

Heerlens duo wint zware
provinciale wedvlucht

van onze medewerker Fons van Ophuizen
HEERLEN - Van de provinciale vluchten Vierzon en Bourges haalde za-
terdag slechts één duifvan debijna 10.000 een snelheid van amper 60 kilo-
meter per uur. Men moet dan ook heel lang in de geschiedenis terug gaan
om dergelijke loodzware provinciale vluchten tegen tekomen. De helden-
rol vertolkte een drie-jarige doffer van het jarenlang sterk spelende Heer-
lense duo Thei Jeuken en Hub Pluijmen dat het provinciale Vierzon-con-
cours van de C.L.B.v.P. won. De krachtpatser was niet aan zijn eerste
proefstuk toe, want verleden jaar won hij in het district onder andere de
eerste prijs van Montargisen dit jaarbehoorde hij opnieuw tot de toppers.

Het duo Wim Vaassen en Gerard
Claassen uit Stem zegevierden op
provinciaal Bourges van de Phoe-
nix. Hun drie-jarige doffer won ver-
leden jaar achter een hokgenoot
twee keer een tweede prijs en ook
dit jaar behoorde hij tot de uitblin-
kers. Thei Bours uit Elsloo won gis-
teren het provinciale concours
Troijes voor jaarlingen in de Phoe-
nix.

MAL krijgt 'echte' vlag

Amerikaanse
onderscheiding
weer compleet

Van onze
verslaggeefster

BRUNSSUM - Lintje
op herhaling, dat is wel-
lichteen goede typering
voor de gebeurtenis die
zaterdagavond plaats
vond in Brunssum. De
heer Paul Loven uit
Ulestratenkreeg tijdens
het Memorial Eve diner
in de officiersclub van
de Afcent in Brunssum
namelijk een nieuw lint
uitgereikt, behorend bij
de Medal of Freedom,
de hoogste Amerikaan-
se onderscheiding voor
buitenlanders.

Loven was het lintje
een aantal jaren terug
kwijtgeraakt. Een Ame-
rikaanse kennis, die dit
ter ore kwam, maakte er
werk van, met als ge-

volg dat John Rouse,
plaatsvervangend Ame-
rikaans ambassadeur,
zaterdag een 'kopie' van
het origineel kwam uit-
reiken.

De familie Loven kreeg
de belangrijke onder-
scheiding vlak na de

oorlog, voor het werk in
het verzet, dat groot en
klein in die familie
deed. Met name de laat-
ste jaren van de oorlog
werden veel Ameri-
kaanse piloten naar een
veiliger oord geholpen.
De oudste van de fami-
lieLoven, een tante van

de huidige drager,
kreeg de onderschei-
ding. Deze gold echter
voor alle leden en nu
veel van hen zijn gestor-
ven is de medaille over-
gegaan naar de jongste
telg: Paul Loven.

Afrikacentrum organiseerde studiedag

Vrouwen strijden
om eigen land

CADIER EN KEER - Uit onder-
zoek is gebleken dat in Afrika van
de honderd mensen die een stuk
land in Afrika bezaten, slechts één
vrouw is. Maar wij geven de strijd
om land niet op," aldus Petronella
Maramba uit Zimbabwe. Tijdens de
vrijdag gehouden conferentie in het
SIVOS-Afrikacentrum (Stichting
Instituut voor Ontwikkelings Sa-
menwerking) in Cadier en Keer
sprak zij over de positievan de Afri-
kaanse vrouw tot de landbouw.
Het SIVOS-Afrikacentrum heeft tot
doel; solidariteit op te bouwen met
mensen en groepen in Afrikaanse
landen, die strijden voor gerechtig-
heid en vrede. Het centrum schenkt
dit jaar aandacht aan het thema:
'Strijd om land. Tijdens een aantal

studiedagen werd het reilen en zei-
len van de landbouw in verschillen-
de Afrikaanse landen, maar ookvan
Nederland, uit de doeken gedaan.
Afgelopen vrijdag deden vrouwen
uit Zimbabwe, Namibia en Neder-
land het woord tijdens de conferen-
tie: 'De vrouwen en hun strijd om
land.

Landbouw is in Afrika een van de
belangrijkste economische activi-
teiten. De eigen voedselproductie
was voor tachtig procent het werk
van vrouwen. Door de opkomst van
de handelsgewassen, meestal het
werk van mannen, blijft er steeds
minder land over voor de verbouw
van eigen voedsel. En daardoor
komt niet alleen de voedselvoorzie-
ning in gevaar, maar verslechtert

ook de positie van de vrouw in veel
Afrikaanse landen.

Johanna Schuurman, boerin op een
melkboerderij in Nederhorst den
Berg, hield een inleiding over de si-
tuatie van de boerin in Nederland.
„Het boerenbedrijf heeft zowel juri-
disch als fiscaal gezien één eigenaar.
En dat is de man. Pas als die man er
niet meer is, wordt de vrouw geres-
pecteerd. Economische zelfstandig-
heid voor de boerin is vrijwel uitge-
sloten. Ik voel.me als boerin in dit
productie-systeem, want het gaat
uiteindelijk om die productie, opge-
jut en schuldig," aldus mevrouw
Schuurman. „Ook de Nederlandse
boerin moet vechten voor haarrech-
ten."
De strijd voor het nieuwe Namibia
werd toegelicht door Eunice lipen-
ge. Zij sprakover de strijd van Gha-
nese vrouwen op het platteland en
de strijd van Namibische vrouwen
voor het verkrijgen van eigen land.
Onder de vele aanwezigen bevon-
den zich buiten de spreeksters acht
Afrikaanse vrouwen en drie heren.
Na de lunch werden er discussie-
groepen geformeerd en de middag
werd afgesloten met: 'De dans om
het land', een presentatie van Afri-s
kaanse dansen.

Vlag
De organisator van Me-
morial Eve, het Neder-
land Amerika Instituut
Limburg (NIAL), kreeg
overigens ook een bij-
zondere attentie: een
speciaal uit de VS over-
gevlogen Amerikaanse
vlag. Dit bij wijze van
dank voor al het werk
dat de stichting doet en
heeft gedaan om de re-
laties tussen Nederland
en de Verenigde Staten
te onderhouden.

Gewapende
overval in

Sittard
SITTARD- Twee gemaskerde i"
nen hebben gisteravond omsti*
acht uur een gewapende overva 1
pleegd op het tankstation B«'
gens aan de nieuwerandweg ttf*
Sittard en Nieuwstad. Ze bed^den het personeel met een jadl
weer en eisten de inhoud va",
kassa, vijfhonderd gulden, op-'een gereedstaande vluchtauto
den ze vervolgens weg. Die W«
werd later in Geleen terugg^
den. De daders waren gistera^
nog spoorloos.

Rijverbod
voor veel

chauffeurs
HEERLEN- Bij een contrO
op de A-2 nabij Maastrtf'
Airport in de nacht van V1
dag op zaterdag kregen d^
tien vrachtautochauffei^een rijverbod opgelegd. ■*
hadden de rij-en rusttijd*
genegeerd en werden v^
plicht hun vrachwagencof
binaties langs de kant te ZÉ
ten om acht uur uit te ruste'
De chauffeur van een bus <*
het Duitse Viersen kreeg e*
boete van 1500 gulden, om»!
hij een gezelschap van Ven'
naar Maastricht vervoerd'
Buitenlandse vervoersondf
nemingen mogen wetteW
gezien geen Nederlandse ê1
zelschappen binnen Ned*
land vervoeren. De Venl°;
groep moest hun tocht d#;
ook met een ijlings ontbod*
Nederlandse bus vervolge»1

t
Dankbaar, maar bedroefd, delen wij u mede dat, na
een leven vol liefde voor ieder die haar omringde,
in een rotstvast geloof en gesterkt door het sacra-
ment der zieken, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze onvergetelijke ma en oma

Cilie Kooien
Maria Cecilia

Francisca
weduwe van

Jacobus Antonius Pais
Zij bereikte de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Haar kinderen: Corrie Oberije-Pals
Sjir Oberije
Mia Thijssen-Pals
Piet Thijssen

Haar kleinkinderen: Ceciel
Jacken Francis
Raoel en Marga
Gaston

Haar achterkleinkinderen: Rianne
Kevin
Fauve
Familie Kooien
Familie Pais

6441 JE Brunssum, 27 mei 1989
Kennedylaan 52
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake dinsdag as. om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de St.-Gregoriuskerk te Brunssum zal de plech-
tige uitvaartdienst worden gehouden op woensdag
31 mei om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan deMerkelbeekerstraat.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat, na
een liefdevolle verzorging in het bejaardenhuis
huize Louise te Brunssum, op 80-jarige leeftijd, on-
verwacht van ons is heengegaan, voorzien van het
h. oliesel, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzuster, tante en nicht

Victorine Fangon
weduwe van

Wiel van Mulken
Heerlen: Truus en Hein

Herings-v. Mulken
Vicky en Toine,
Jan-Willem

Brunssum: Lex en Ellie
v. Mulken-Stevens,
Jean
Eric

Brunssum: Anne-Marie en Jan
de Buur-v. Mulken
Familie Fancon
Familie Van Mulken

Brunssum, 27 mei 1989
Vijverlaan 5
Corr.adres: Hoogenboschweg 20,
6442 PT Brunssum
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake dinsdag om 18.00 uur in de kapel van
het bejaardenhuis, Vijverlaan 5 te Brunssum.
In de St.-Gregoriuskerk te Brunssum zal de plech-
tige uitvaartdienst worden gehouden op woensdag
31 mei om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het cremtorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

-
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij u kennis dat plotseling is overleden,
onze lieve vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader, broer, zwager, oom en neef

Frans Daemen
weduwnaar van

Getrud de Lorijn
Hij overleed, na een liefdevolle verzorging van
slechtsvijf dagen,in het bejaardentehuisTer Eyck,
in de leeftijd van 78 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Jo Daemen
Hennie Daemen-Hoogeveen
Frans, Marjon en kinderen
Marga en Maurice

New Zeeland: Mia Scheyvens-Daemen
Hub Scheyvens
Richard, Cherie en kind
Michael, Paul en Angela

Heerlen: Hub Daemen
Heerlen: Frans Daemen

Ria Daemen-van Krachten
Esther en Monique

Heerlen: Agnes van Kruchten-Daemen
Jack van Kruchten
Debbie

Brunssum: Annie Houben
Familie Daemen
Familie De Lorijn

Heerlen, 27 mei 1989
Bejaardentehuis TerEyck
John Franklinstraat 30
Corr.adres: Dahliastraat 2, 6466 XD Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 31 mei as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Heerlen-
Vrank, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats te Imstenrade-
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving
t

Met Uwe hulp alleen, in vreugde en in leed;
want Gij, mijn Zon en Schild,
Uw kind toch nooit vergeet.

Tot ons groot verdriet, moesten wij heden afscheid
nemen van onze dierbare moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zuster, tante en nicht

Rika de Groot
weduwe van

Mies Verheijden
Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie De Groot
Familie Verheijden

Heerlen, 27 mei 1989
Bejaardenverzorgingscentrum De Regenboog
Meezenbroekerweg 13
Corr.adres: Hunzestraat 7, 6413 WC Heerlen
De rouwdienst wordt gehouden op dinsdag 30 mei
as. om 14.00 uur in de nieuw apostolische kerk aan
de Oude Kerkstraat 25, Heerlen, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf-
plaats aan deAkerstraat, ingang Groene Boord.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.'

f IAls leven een lijden is,
komt de dood als een verlossing.

Na een moedig en geduldig gedragen lijden, is mijn man, vader, schoon-
zoon, broer, zwager, oom en neef

Ger Dümmer
echtgenoot van

Lm Theunissen
toch nog onverwachtvan ons heengegaan.
Hij overleed, voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd van 59 jaar.

Hoensbroek: Lm Dümmer-Theunissen
Saskia en René
Familie Dümmer
Familie Theunissen

6431 BL Hoensbroek, 27 mei 1989
Bergplein 38
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op woensdag 31
mei om 11.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Hoensbroek-
Mariarade, waarna om 12.30 uur de crematieplechtigheidzal plaatsvinden
in het crematorium Nedermaas in Geleen, Vouershof 1.
Voor vervoer per bus heen en terug is gezorgd.
Samenkomst in dekerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen condoleren.
In de crypte van voornoemde kerk zal tijdens de avondmis van dinsdag
om 19.00 uur de overledene bijzonder worden herdacht.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in Heer-
len, Grasbroekerweg 20; gelegenheid tot afscheid nemen maandag en
dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

t
Het snijden doet geen pijn,
maar het afgesneden zijn.

Heden overleed in zijn eenentachtigste levensjaar

Arie Christiaan
Roggeveen

echtgenoot van

Willemina Johanna van Enk
26 mei 1989
Prinses Marijkestraat 17
6412 AD Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 31 mei as. in het crematorium
te Heerlen om 13.30 uur.

■—
Met droefheid om zijn heengaan, maar gesterkt door de k
dankbaarheidvoor alles wat hij voor ons deed, geven WÜ

mmmmm u kennis dat heden, in zijn eigen, vertrouwde omgeving,
van ons is heengegaan, mijn dierbare broer, onze schoon-
broer, oom en neef

Peter (Pie)
Houtvast
Hij overleed op 72-jarige leeftijd.

Familie Aspenleiter
Familie Houtvast

6162 HE Geleen, 26 mei 1989
Corr.adres: Spaubeeklaan 5
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben woens- -dag 31 mei as. om 11.00uur in de dekenalekerk van deR
Dionysius te Schinnen, waarna de begrafenis op het paro-
chiekerk aldaar.
Bijeenkomst in dekerk. «
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Tot intentievan de dierbare overledene zal een avondwa-
ke worden gehouden dinsdag30 meiom 18.45uur in voor- £
noemde kerk. g.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het „
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur. l
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, 'geheven deze annonce als zodanig te willen beschouwen, f

ii
ii

Steenhouwerij 2_3Aii *
MOONEN WANDERS B.V. Tf LV^ IWijngaardsweg 10 : Hoensbroek /7T^Tw! 'Telefoon 045-227700 > f hf-y W i t

___________-_______-__---__________________-________________________________--»■.,
_<«i— -j

RECTIFICATIE I
Transcendente Meditatie -Voor alles beter uitgerust'

In de advertentie van 27 mei jl. zijn abusievelijk l
foutieve adressen vermeld betreffende de 'informatieavonden.

Valkenburg Heerlen Maastricht ►T.M. Centrum Baron Hotel Alexander 'Kloosterweg 36 Wilhelminaplein 17 Battalaan 44 a
maandag 29 mei dinsdag 30 mei dinsdag 30 f iI II

t Geschokt en verslagen hebben wij het plotselinge
verlies moeten aanvaarden van

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten I~^ T_l_ t~» "nemen van onze lievezus, schoonzus, tante, mede- _L/GDDV X GnriSzuster en vriendin "^. Een fijne, lieve leerlinge is in onze herinnering.
ZLISLGr JLlina Leerlingen, personeel, directie

-i--, -i -i -i /-^ r^i ri en bestuur van devan rUaael b.bp.JS. hr^A<minginJu,iana
■»- MAVO/LBO

dienares van de Heilige Geest Heerlen
Zij werd 71 jaar. ____________________-___________________________________■

Haar interesse, haar positieve levensinstelling en ____________________________________________________^

haar vanzelfsprekende inzet voor iedereen in haar
omgeving, maken dat wij haar erg zullen missen. ■---------------__-_-__-_-__-----______________________■

H__BHpp__P__pnp___P__H___|llß| WhToni Wanders-van Bladel Zuster Dienaressen __f_fe\TJ ~l ■] _T^l__l~ïllWim Wanders van de __L^_M. _. **. _l I*{ mA "_1 **. kv _|
en Heilige Geest --------_________-____É_____fl__________B

kleinkinderen klooster Mariabosch
M»" HppH"aat W fi^RT3r8 * J«s Smeets, 68 jaar, echtgenoot van Maria Car--6411 EV Heerlen 6095 BT Baexem f bijn Bosstraat 2

J
9
,

6u7 lKR Swalmen. De plechti-
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op dins- ge uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag
dag 30 mei om 15.00 uur in de kapel van het kloos- 30 mei as. in de parochiekerk Het Woord Gods te
ter Mariabosch te Baexem, waarna de begrafenis Swalmen, om 10.30 uur.
op het kloosterkerkhof aldaar.

_____________----____---------_____■______________________ _____________________________________-»--_______________-

; 1
iAlcohol en verkeer datkun jeniet maken
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog V
diemensen dievinden dat zij zelfwel zuil*
uitmakenofze met een slok op gaanrijd-1
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch nte1
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
"
Daar moet wataan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPENwant
ALCOHOL EN VERKEERDAT KUN JE
NIET MAKEN

Ié\f ! WWIM^h Verkeer Nederl3fi. .■■—y///
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Jaat
k tekenden vertegenwoordi-
h♦n a^ eze disciplines vrijdag

Piel .^emeentehuis een intentie-
Mo ar'ng, waarmee ze beloofden
L)P te zullen werken aan de
">h ■ 'ng van net nieuwe bejaar-L ,Uls: meer zorg op maat bieden,
L aan de bewoners als aan de
oowen in e na^)1Je omgeving, die

fa met hun vragen terecht kun-

jQr erzorgingshuis zelf is bedoeld
g ouderen die niet meer zelfstan-
&lr!Unnen wonen. Bejaarden die■HjP°g thuis wonen, kunnen er ge-
er? maken van dagrecreatie en
Daging, bad of douche met

' fysiotherapie, pedicure en het

restaurant. Ook tijdelijke opname
wordt voor hen mogelijk. De be-
langrijkste doelstelling van deze
service is dan ook de bejaarden zo
lang mogelijk thuis te laten wonen.

Dagopvang
De appartementen worden dusda-
nig ontworpen dat ook gehandicap-
ten er verzorgd en verpleegd kun-
nen worden. Het oord krijgt een
aantal algemene ruimten voor
groepsverzorging, hobbyruimten
en een binnentuin.
Verder komen er ruimten waar art-
sen en fysiotherapeuten hun werk
kunnen doen, en kamers voor dag-

en nachtopvang en voor tijdelijke
opname. Ruimten voor sociaal-cul-
turele activiteiten zijn mede be-
stemd om de integratie van de be-
woners en andere ouderen in de
wijk te bevorderen.
Vanwege de nieuwe aanpak zal er,
in vergelijking met traditionele oor-
den, meer en anders gekwaüficeerd
personeel nodig zijn. Het bredere
karakter maakt ook personele on-
dersteuning van nabij gelegen in-
stellingen noodzakelijk. Behalve
aan samenwerking wordt door de
deelnemende instellingen dan ook
gedacht aan detachering van perso-
neel, uitwisseling en bijscholing,
consultatieen gezamenlijke bereik-
baarheid.

Logisch
Henk Houben, directeur verpleeg-
zorg van de verpleeg- en ziekenhui-
zen in de Westelijke Mijnstreek,
noemt het bejaardenoord nieuwe-
stijl een logisch vervolg op het ge-

voerde beleid in de regio, dat is ge-
richt op geïntegreerde ouderenzorg.
„We willen dat deze mensen niet
meer zoveel naar dezorg hoeven toe
te komen maar de zorg juist dichter
bij hen plaatsen."
De bedenkers van het nieuwe con-
cept hopen bovendien dat door de
nauwe onderlinge samenwerking
de grenzen tussen de verschillende
soorten zorg verder zullen verdwij-
nen.

Wethouder Nelissen is verheugd
over de breedte van de basis van de
zojuist beklonken samenwerking.
Hij toonde zich tijdens de onderte-
kening hoopvol over 'het experi-
ment', zoals hij het nieuwe bejaar-
dencentrum van Geleen noemde.
„Ik ben ervan overtuigd dat we met
de inzet van iedereen de doelstellin-
gen een heel eind zullen halen."

In de nabije toekomst worden bij
het bejaardenoord waarschijnlijk
ook nog een vijftiental aanleunwo-
ningen gebouwd.

door jan van lieshout Oorlogsvoorstellingen trekken
ondanks hitte bomvolle zalen

- Hoezeer
u lweede wereldoorlog in debé-ngstelling staat, blijkt eens te
stpnr u* °-e toneel- en videovoor-
{^ Ulngen die dezer dagen in
y°rst-America, Overloon en
j^nray 2jjn gehouden. Ze trok-

R
n bomvolle zalen. De werk-

Q^eP, die de (vergeten) slag bij
Va oon en Venray op video
«stlegde, had drie voorstellin-

g, n gepland in het Nationaal
(Vr'°gs- en Verzetsmuseum te
Mjerloon. Het werden er 15 die

'e waren uitverkocht. Omdat
<j n groot aantal belangstellen-n was moeten worden teleur-
s. st-eld, werden nog drie voor-
Vp 'mgen in de schouwburg van
j^nray gegeven. Ook die trok-
bpk ondanks de bakovenhitteenoorlijke belangstelling.

v Horst-America hadden „De
rin Je Spelers" drie toneeluitvoe-
ijgen gepland van een stukover

J ® Zwarte Plak", een buurt-
v hap aan de Limburgse zoom
tw de eeh waar tijdens de
j0^ede wereldoorlog joden en
in gei.ui, die voor tewerkstelling
ty Uuitsland waren opgeroepen,
0 £en ondergedoken en waar
Seh van neer-daalde vliegtuigen onderdak
Seh n' e belangstelling was
v 0 rzo overstelpend dat tien
g orstellingen moesten worden

en ter elfder
H B

e n°g drie voorstellingen wer-
rue.n mgelast.

L e vergeten slag" bij Overloon
v venray was een onderdeel
van h 6 °Perave die de zuiveringn de Westelijke Maasoever ten
0 orc*en van Roermond en de
v Maasoever ten zuiden
j^n Roermond beoogde. Zuid-

'9- g was midden september
On door de Amerikanen en°st-Brabant in de tweede helft
tei? leptember 1944 door de Brit-
se .bevrÜd. Voor die zuivering
si» twee Amerikaanse divi-es en de uit Belgische Enge-

gevormde en in
België met verzetstrijders ver-
sterkte Belgische brigade Piron
.verden vrijgemaakt. De Ameri-
kaanse Zevende Pantserdivisie,
iie helemaalvan Metz moest ko-
"nen en zich bij Vortum-Mullem
jpstelde,zou vanuit het Noorden
aanvallen, de met een Ameri-
kaans tankregiment versterkte
brigade Piron vanuit het Westen
en de versterkte Amerikaanse
29e Infanteriedivisie vanuit het
Zuiden naar Roermond opruk-
ken.

Deze laatsten bleven steken voor
de Saeffelerbeek. De brigade Pi-
ron kwam het Kanaal van Wes-
sem naar Nederweert over. En de
Zevende Pantserdivisie stuitte
op fel verzet van Duitse parachu-
tistenbataljons diezich in de bos-
sen ten noorden, van Overloon
hadden ingegraven. Verliezen
aan manschappen en materieel
waren zo hoog dat de operatie op
6 oktober 1944 werd afgelast. De
Britten namen de posities van de
Amerikanen over. En in plaats
van twee divisies werden twee
legerkorpsen van elk drie divi-
sies ingezet die geen twee we-
ken, maar twee maanden nodig
hadden om de deerlijk onder-
schatte Duitsers achter de Maas
terug te dringen.

In Overloon en Venray opereer-
den de Britse 11e Pantserdivisie
en de Britse 3e Infanteriedivisie.
Ze vonden in Overloon het para-
chutistenbataljon Paul tegen-
over zich dat402 man verloor.

De werkgroep uit Venray slaag-
de er in om de voormalige kapi-
tein der Fallschirmjager in Over-
loon te krijgen bij de boerderij,
waar hij destijds zijn hoofdkwar-
tier had. Ondanks zijn ouderdom
was er nog weinig sleet in zijn fa-
natisme. „Befehl" was voor hem

„Befehl". „Als ik die niet had op-
gevolgd, zouden ze mij tegen de
muur hebben gezet".

Een van de toeschouwers kreeg
het bij het aanhoren van de stel-
ling te kwaad, stond op en riep:
„Vuile, vieze Rotmof!"

Ook slaagden de Venraynaren
erin om Löytved-Hardegg voor
de camera te krijgen, de com-
mandant van het regiment para-
chutisten dat het bruggehoofd
Wessem had behouden en die be-
gin oktober 1944 het commando
kreeg van de Kampfgruppe die

Venray moest verdedigen. Onder
hoongelach verklaarde de toen-
malige luitenant-kolonel dat hij
nimmer het bevel had gegeven
om kerk- en watertorens op te
blazen, laat staan de kathedraal
van Venray.
Toch was het een wezenlijk on-
derdeel van de krijgstaktiek der
Duitsers om alle torens op te bla-
zen. De Duitsers wilden voorko-
men dat ze als uitkijkpost wer-
den gebruikt. Daardoor kwam
het dat de Peel- en Maasdorpen
tot de ernstigst getroffen gebie-
den van Nederland behoorden.

" Scène uit het toneelstuk 'De Zwarte Plak', dat onverwacht veel succes bleek te hebben.
Foto: GIESEN

pontonbrug. Op het Vrijthof werden de
wandelaars rond 17 uur feestelijk met mu-
ziek binnengehaald.
'Een wereld vol bomen' was dit jaar het
motto waaronder de estafette van start was
gegaan. Het doel ervan was bewuster te le-
ren omgaan met het milieu en met het be-
houd van bos en boom.

Foto: WIDDERSHOVEN

" De langste wandeltocht door Nederland,
tussen het Groningse Pieterburen en de Sint
Pietersberg in Maastricht, eindigde afgelo-
pen zaterdag in een drukbezochte slotmani-
festatie op het Vrijthof. In het laatste tiental
kilometers was een zeer exclusieve overtocht
over de Maas opgenomen. Bij Eijsden na-
melijk maakten duizenden wandelaars ge-
bruik van een speciaal voor hen aangelegde

provincie

Geleens oord trendsetter voor Limburg

'Plus'-bejaardenhuis
Dok voor omwonenden

Van onze verslaggever
['LEEN - Het nieuwe bejaardenhuis dat volgend jaar in Ge-
"n wordt gebouwd, krijgt volgens wethouder Jan Nelissenvoor Limburg uniek karakter. Het wordt een zogenoemdvs -bejaardenhuis dat ook bestemd is voor ouderen die in degeving van de instelling nog zelfstandig wonen. De in het
SplftnWezige voorzieningen en diensten zullen ook voor hen
f chikbaar zijn, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

T.«er gaat het nieuwe bejaarden-
J" aan de bewoners zowel verzor-■S als verpleging bieden, waar-V overplaatsing naar een ver-■^gnuis niet direct nodig is of« overbodig wordt. Dit geldt on-

andere voor echtparen van
f'Senlijk maar een persoon be-
jllgwordt en ouderen die in het

sistadium van dementie verke-

[c nieuwe bejaardenhuis wordt
s&nd jaar aan de Diepenbrock-

gebouwd en gaat veertig bed-
tellen. De stichtingskosten be-
|en ruim ’5,5 miljoen. De ge-
Jfite en de provincie nemen
3 s

Kchijnlijk een deel daarvanr nun rekening.

D^e filosofie van 'nieuwe stijl' in
te kunnen brengen, is

o alleen een aangepast gebouw
Jj akelijk. Van belang is ook een. e samenwerking, in materieeln personeel opzicht, tussen de„!erder (Stichting Bejaardeneen-
" Geleen), de gemeente Geleen

IdK
1 aan^al instellingen voor ge-

,dr>eidszorg in de eerste lijn, zo-e huisartsen, het Groene Kruis,r .Schappelijk werk en gezinsver-
Ook de medewerking van

,: r̂Pleeg- en ziekenhuizen in de
st, .^n het welzijnswerk is onont-

Straaljagers te vroeg boven oorlogskerkhof

Memorial Day in teken
van Europa's eenwording

Van onze verslaggever

MARGRATEN - Vijfenveertig jaar
na de bevrijding stond de Memorial
Day gisteren in Margraten in het te-
ken van de eenwording van Europa.
In aanwezigheidvan Pieter van Vol-
lenhoven namens het Koninklijk
Huis en minister Bolkenstein van
defensie legden zowel gouverneur
Sjeng Kremers als burgemeester
Herman Kaiser van Margraten de
nadruk op de vele offers die ge-
bracht werden om de hedendaagse
vrijheid voor velevolkeren te garan-
deren. Met hen waren gisteren meer
dan 4.000 Nederlanders en Ameri-
kanen naar het oorlogskerkhof ge-
komen om de gesneuvelde Ameri-
kaanse militairenuit de Tweede We-
reldoorlog te herdenken

„Het is precies vijftig jaar geleden
dat het grootste conflict in de ge-
schiedenis van de mensheid uit-
brak", zei burgemeester Kaiser in
zijn ambtswoning in Mheer, waar
hij generaal Crosbie Saint, opperbe-
velhebber van het Amerikaanse le-
ger in Europa en enkele van diens
collega's ontving.

Een ontvangst op het gemeentehuis
in Cadier en Keer was ditmaal niet
mogelijk wegens kermis. „De litte-

kens van het heelwordingsproces
waren talrijk en velen zullen nooit
verdwijnen", zei Kaiser, die vervol-
gens het komende bezoek van presi-
dent Bush aan Nederland aanhaal-
de als blijk van hechte vriendschap.
„Elk jaarweer wordt hier in Margra-
ten bewezen dat de vriendschap
tussen Nederland en Amerika geen
geschiedenis is maar actuele werke-
lijkheid ", aldus Kaiser.

" Namens het Koninklijk Huis legde mr. Pieter van Vollenhoven, adjudant in buitengewone-
dienstvan dekoningin, een krans bij het centrale monument op hetkerkhof. Foto: WIDDERSHOVEN'

Vrijheid
Gouverneur Kremers vond dat een
geknecht en verdeeld Europa in-
middels is veranderd in een Europa
waar de vrijheid is teruggekeerd.
„Een verenigd Europa komt steeds
nader. Zodra het er is moeten we
ons rekenschap geven dat diegenen
die hier begraven liggen aan de wieg
hebben gestaan van onze vrijheid",'
verklaarde Kremers. Hij sprak ver-
der woordenvan dank tot de helden
van de 30ste infanterie divisie „Old
Hickory" van het eerste Amerikaan-
se leger, die Zuid-Limburg hebben
bevrijd.Tekenend voor de vriend-
schap tussen de bevrijders en de be-
vrijde Limburgers noemde hij het
dat op 14 september ruim 100 Old
Hickory-veteranen uit Amerika
overkomen om hier de bevrijding
mee te vieren. In september is het 45
jaar geleden dat Zuid-Limburg
werd bevrijd.
Straaljagers van het 311esquadron
van de Koninklijke Nederlandse
Luchtmacht en van het 32e squa-
dron van Tactische Amerikaanse
Luchtmacht kwamen iets te vroeg
waardoor het gebed moest worden
onderbroken.
De volksliederen werden gspeeld

door de Johan Willem Fnsokapel en
de Band van de Derde Amerikaanse
Pantserdivisie.
Tot slot werden tientallen kransen
gelegd door vertegenwoordigers
van regeringen en plaatselijke auto-
riteiten.

Alert
Ook slaagden de Venraynaren
erin om bevelhebbers van de
Britse bataljons op locatie voor
de camera te krijgen.
Kosten noch moeite zijn ge-
spaard. De arbeidsuren en de ki-
lometers niet geteld, kostte de vi-
deofilm ’ 30.000- die door spon-
sors werden betaald.
De documentaire boeit. Aangrij-
pend is het relaas over de 1.400
patiënten van de psychiatrische
inrichting „St.-Anna" die na een
bombardement in kelders van
het gesticht als sardines waren
ingeblikt.

Ze hadden drie voorstellingen
gepland. Het werden er vijftien.
Zelfs uit Australië en Zuid-Afri-
ka waren er bezoekers.

Ook in Horst-America kwamen
ze van heinde en ver voor de to-

neeluitvoering van „De Zwarte
Plak". „De Vrije Spelers" hadden
in eerste aanleg drie voorstellin-
gen gepland. Het werden er der-
tien. Dinsdagmiddag werd opge-
treden voor de schooljeugd van
Horst-America en omliggende
dorpen („een geweldig publiek",
aldus de acteurs en actrices).

Met deze voorstellingenreeks
vieren „De Vrije Spelers" het 75-
-jarig bestaan van de toneelver-
eniging die voortkwam uit een
koor dat later een fanfare werd.
Het stuk was in 1949reeds opge-
voerd en had ook toen bomvolle
zalen getrokken.
Als regisseur werd Loek Sijbers
aangetrokken, de provinciale to-
neeladviseur in Limburg. Hij
vroeg en kreeg de vrijheid om
het stuk van Piet Vermeltfoort te
bewerken.

„Wat toen functioneel was, is nu
heel anders", licht Loek (31) toe.
„In het laatste bedrijf werden
vele lovende woorden gesproken
en speldjes uitgereikt. Het was in
de tijd van de wederopbouw.
Mensen moest een hart onder de
riem worden gestoken. Ik wilde
het meer op het lijden dan op de
overwinning toespitsen. Een
oorlog kent geen overwinnaars,
alleen maar verliezers. Ik heb
daarom de waanzin van een oor-
log aan de kaak proberen te stel-
len".

Complimenten
Ofschoon de geschiedenis van
het gebeuren op „De Zwarte
Plak" in Horst-America geweld
wordt aangedaan; gebeurtenis-
sen, die elders in Limburg
plaatsvonden, aan de Zwarte
Plak zijn gerelateerd; in het stuk
een aantal anachronismen voor-
komt; de fictie soms watver gaat,
worden spanningen opgeroepen
die de authentieke sfeer benade-
ren. Wie dat kan is goed bezig.
„De Vrije Spelers" verdienen
dan ook complimenten voor de
wijze waarop zij voor een breed
publiek de tweede wereldoorlog
hebben laten herleven.

_ (ADVERTENTIE)

ma l/mvr van 14.0010l22.00uur

" ■ een gesprek van harttot hart.

(ADVERTENTIE)

ma t/m vrvan 14.0010l22.00uur
...een gesprekvan hart tothart.

Limburgs dagblad

MEDEDELING I
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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.

S'JBEIM
MEUBELEN i

/vtoasnie/derweg 33 Tel. 04750-16141
Roermond ■Maasniel

Geopend: di. t/m vr. 9.00-18.00 u.,
za. 9.30-17.00 u., do. koopavond.
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J^^ Sporttassen Surfshorts IEcht -BdfirGll i\ 414-. in vele tluorkleuren QQIfc-Ulll ■***■**"-OU o.a. Admiral, Pony, Le Coq Sportif U U lang en kort model %M m \M\JH-__-_-_-H herensandalen ktoenenmoJe"en"■^*"
Badkleding Herenkolberts %£%**""*" 4n 7E HENDRIKS JHjj

in vele kleuren en dessins geen 49.50 /M ’Jï *_ *_-.._**2V i '.__*__. tó---..-* -__9-_-S_-J
voor dames, heren en p

Nü Wl ' U T^MuT-" ■/' non bijpassende pantalon ■ -ES-__P* ■ ■_I-EB_I
bikini's va 9.90 4g 59 > gigantisch groot in kwaliteit en lage prijzen: --—^VfW
badpakken ENORME COLLECTIE KOSTUUMS HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel, 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. eHofre I

va 29.75 van BEKENDE FABRIKANTEN SITTARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. I GRATIS! I J
I

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x
5.000,- 143- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280.- 228,- 210,-

-" 15.000,- 421,- 342,- 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.

240 x 180 x 120 x
10.000,- 103.- 113,- 137!-
-20.000- 206,- 227,- 275,-
-30.000- 310,- 341,- 413,-
-40.000- 413,- 455,- 551,-

Lopende leningen geen
bezwaar.

Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

——■»^—-^—^^—"

É3
_SS| PrOVinCie Bureau Bibliotheek
_f_9rïj I " U Postbus 5700
o_.^_* LimDlirQ 6202 MA Maastricht
~^ tel. 043-897386

mededaling GedeputeerdeStaten
m 93/22-89 maken bekend, dat zij bij besluit van 16 mei

1989 nr. BI 14155 aan de N.V.DSM onder een
aantal voorschriften een vergunning hebben
verleend ingevolge de Hinderwetvoor hetuit-
breiden/wijzigenvan deChemische Be.drijven
met een stortplaatsvoor puin en inert indus-
trieel afval (Louisegroeve) gelegenaan de Ur-
monderbaan in de gemeente Geleen. Het be-
sluit en alle ter zake zijnde stukken liggen ter
inzagevan 30 mei 1989tot 1 juli 1989 en wel:- in hetProvinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
meentehuis van Geleen tijdens dewerkuren
en bovendien 's woensdags van 17.00 uur tot
20.00 uur. Tot laatstgenoemde datum kan be-
roep worden ingesteld bij de Afdeling voor de
geschillenvan bestuurvan deRaad van State
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen, die overeenkomstig arti-
kel 20,21 of22,tweede lid of 28,eerste lid, on-
derc van de Wet algemenebepalingen mi-
lieuhygiënebezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aan-
toont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest (overeenkomstig voornoemde artike-
len) bezwaren in te brengen. De beschikking
wordt na afloopvan de beroepstermijn van
kracht, tenzij voor deze datum beroep is inge-
steld en mettoepassing van artikel 107van de
Wet op deRaad van State een verzoek is ge-
daantot schorsingvan het besluit dan wel tot
hettreffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet gericht en verzonden
worden aan de Voorzitter van de Afdeling
voor de geschillenvan bestuur van deRaad
van State, Kneuterdijk 22, 2514EN 's-Graven-
hage.
Het verzoektot schorsing oftot hettreffen van
een voorlopige voorziening moet eveneens
worden gericht aan de Voorzittervan de Afde-
ling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State.
De beschikkingwordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.
Maastricht, 29 mei 1989

I Wedden dat ute veel betaalt voor
I uw autoverzekering?

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

- lIIIII■IIIIIIIIIII Ilfllllllil I■■■■■■■■llllll t 1111

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658 |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Een geheel and.r renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen
enz.)wordt verwijderd Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat Helvoordelige alternatief
voor een nieuwe keuken.

_____]" '\

I 4* i «bG__3
Wij geven uw woning binnen één
dag een nieuw aanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 poeru

Bunde 043-647833 gJJ

Voor de bezorging van ons ochtendblad in de wijk
RENNEMIG (HEERLEN) vragen wij een

actieve bezorg(st)er
Aanmelden: Limburgs Dagblad

Rumpenerstraat 81, 6443 CB Brunssum
tel. 045-256363

LimburgsDagblad
Nu wordt reinigen een kinderspel!

" hogedfuwe-rgers warm- «n koudwater /W^^^^^^^^^^^Ëj9
" stof- an waterzwgers .'M

"veegmKf-nes -_-_-_---y-r ' ,
" orxhsrdclenrnruoers """""—-—^-____*% _^^____SBr__è'
" vkMrretnigings-ulornaien 1^ J*^S3tJfSi 9t^^-
"seM-servc. apparaten ' - TJpK* >
" toetoehofeo anr___g_igsrnid(W*ri ?»_____' X i/\\ J__r_J

f\£ HUI ■ VERKOOP \^JMcJ|L| IJ^l "SERVICE
1 [?■■■■■■ I^*s «REPARATIE *-%T^""^*g OOK IN UW DIRECTE OMGEVING

SITTARD V KVRTHIPR
Reinigingssystemen

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

I rOVinCIG Bureau Bibliotheek
| " i Postbus 5700o_.2_*l LlïTIDUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededaling GedeputeerdeStaten van Limburg maken,
m8921-89 ter voldoeningaan het bepaalde in artikel 4a,

derde en vierde lidvan de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening bekend dat met ingang van
1 juni 1989 terProvinciale Griffie alsmede ter
secretarievan de gemeenten in Noord- en
Midden-Limburgvooreeniederter inzage ligt
het ontwerp vari de evaluatie/herziening
Streekplan Noord- en Midden-Limburg.
Tot 1 oktober 1989kan eeniederschriftelijk bij
de Provinciale Staten van Limburg bezwaren
indienentegen het ontwerpvan de herziening
van het Streekplan Noord- en Midden-Lim-
burg.
Maastricht, 29 mei 1989.

= mLimbur9sDagblad p,CCOLO "

IPpiccolo s
j^*^ï]_iiii^^-l-^^illrTni_-l H

.„,„ 045-7199^

Limburgs Dagbla
Dagtocht naar

DELTA EXPO - NEELTJE JANS
- donderdag 8 juni -

Vanuit diverse opstapplaatsen in ’ pr jjs ~~tl
Limburg brengen wij u naar Zeeland om /’._»/* fdit uniek stuk waterbouw te bezoeken. U / / &2,50 mmaakt een rondvaart ter plaatse en wordt / p.p Ë
via een diapresentatie en een rondleiding ■
volledig op de hoogte gebracht van de
gebruikte methodes en technieken. Aansluitend
brengen we nog een kort bezoek aan Zierikzee en op
de terugreis genieten we nog van een komplete warme
maaltijd in Nunhem.

Boeken voor dit dagje uit kan vanaf heden bij alle I
kantoren van het Limburgs Dagblad en de VVV Vaals I
onder betaling van de reissom.

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan l°*j
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als leze'
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

-_____________■______■__■--■--------——M^"- " ■ !____------—————— —~^~^^~^^^^ '"' -_-------^ ' -—-------—

'tAllerbestevont 'nvriendelijkeprijs
—_JK___ WÊ^S'^AÈl^^ '''^_l^i___ll^feß^S>^ f ir

___*f»"^^^io-^^^ ————E^^^*ffif#r%y jl^f . ■ -^^^^^^^^HL '^RSaié—vf■' -Km_F „ , r x?Ms|E^syjE& I^-* "^^tl"s*_!__7^___t■«r»^ wjl-tnih ') i s______PPRffi l____t
"> èsfe':-' _____£%_& „nnS^ié^BK- St____7^__?Tt"\.

_____-)_________-________ tÉH^^"■■' _____H_t^-_____r

-r%J--^%%___________--_l #J_-_I -___y^^---S^:--------^^^-----fc;^-^^K- J j.'%-BI|TB BklaSP^^^^ //^&sÈÈt&?fÊÉm&£' 'T_si\\ 111)K.C VCISC

PD ATTC SKP^ ■ voor99cent! ' |ffl H^dwradijs I<^I.K A | > __________~__*2____ Keuze uit: sni)boont]es met Campina vla met vruchten Grote vlaai . _Q. g^J ni.?hn«pnvnor J-»\_Jl\ill IJ wm^.m^ witte bonen worteltjes e.f., aardbeien ofperziken. 159 met zwarte pruimen 8 Héél b<>erentarwe 184fW*f nu Z bOSSen VOOr

Zwan: fijne palingworst gesneden bonen-kO9, V. literbeker 4^5" X» 027 cm. nu ■" gesneden ±» %^ Nieuwe oogst: OCi
100 gram 1.39 . sperzieboontjes, witte bonen in p^- aardappelen (uit Italië) VV

,TA PD ATTC torn. saus mrumbonen J^of — _— -» Zachte witte bollen UU verpakt in net a 2 kilo __-<"+ )(JgramGKAllS dopen^^te^ci.^ »aill llllllllVS Zl a^*-——.*
Limburgs cervclaatje -299 Nu alle soorten QQ I_§ IM ___l-M JBUBJBHBB BIT J-t -__JP Johma huzarensalade yW d.nsdag 30-en woensdag 31 mei 1989.
±300 gram per stuk ?" per glas // ■" ongegarneerd 1kilo Jt7s ___-" *Ofde helft contant.



Vrouw laat
aangereden
bromfietser
links liggen

HEERLEN - De Heerlense poli-
tie is naarstig op zoek naar een
vrouw die afgelopen vrijdagmid-
dag rond 14.00 uur op de Uno-laan in Heerlerheide een brom-

fietser heeft aangereden en zich
vervolgens alleen maar bekom-merde om haar eigen auto. De
bromfietser wilde vanuit de
Kampstraat links de Pappers-
jans inrijden toen hij van achter
werd geschept. De vrouw stapte
uit maar inspecteerde alleen haareigen auto. De bromfietser lietze
op de grond liggen zonder hem
een blik waardig te keuren. De
bromfietser kwam er met schaaf-
wonden, een vernielde brommer
een kapotte jasvan af. De politie
zoekt getuigen contact met haar
op te nemen «731731.

'Bernhard' Landgraaf wint beker
ROERMOND - Het Fluit- en Tamboercorps Prins Bernhard uit Landgraaf
heeft zondag de dagbeker gewonnen bij het festival van hetKlaroencorps
St.-Jozef in Roermond. Het korps, uitkomende in de ere-divisie, kreeg vande jury 180 punten. Tevens won Prins Bernhard de Iste tamboer-maitre-prrjs. De tweede tamboer-maftre-prijs was voor het Tamboerkorps Een-dracht uit Eygelshoven.

Waar het koninklijk
zilver glinsterde...

>»root waren de verrassing en de, reugde toen burgemeester Te-eUx van Simpelveld zaterdag-
avond in de Wilhelminazaal te"j'oeholtz tijdens eenreceptie aan

van gymnastiekver-
eniging Wilhelmina, de heer
?e'n Schoonbrood, de orde van
franje Nassau in zilver uitreikte,
r*® burgervader prees het be-reiden en tactvolle maar desal-

slagvaardige optreden
oaiï de Wilhelmina-voorzitter,
Qle niet alleen 40 jaar lid, maar
°°k 26 jaarbestuurslid, waarvan

10 jaar voorzitter, is. Tevens
"erd de heer Schoonbrood door
*jee-voorzitter Consten van deJ^oninklijke Nederlandse Gym-
£astiekbond met het hoogst
haalbare Bondsinsigne onder-scheiden. Ook de andere twee ju-
garissen, de heren Johan

(50 jaar lid in vroeger
)aren bestuurslid en jeugdleider)

en Loek Hursel (25 jaar lid en 11
jaar bestuurslid) waren door de
drumband van Wilhelmina van
huis afgehaald.
Zef Bischoff uit Kerkrade ont-
ving zaterdag de eremedaille in
zilver behorende bh' de orde van
Oranje Nassau. Op dezelfde dag
als zijn ijzerwarenhandel, het
oudste familiebedrijf in Kerkra-
de, het 125-jarig bestaansfeest
vierde. De heerBischoff werkt al
44 jaar in het bedrijf. Verder is hrj
30 jaarbestuurslid van deLOZO
afdeling Kerkrade. Hij is verder
actief bezig met het WMC, carna-
val, kermis en de markt.
De derde zilveren eremedaille in
Oranje Naussau ging naar Bram.
Poutsma uit Treebeek-Bruns-
sum. Hij ontving de onderschei-
ding zondagmiddag uit handen
van loco-burgemeester Ger Bou-
mans van Brunssum. Dat ge-

beurde tijdens dereceptie ter ge-
legenheid van het 60-jarig be-staansfeest van de christelijke
harmonie De Bazuin in het kas-
teel Hoensbroek. Bram Poutsma
is 50 jaar lid van de vereniging.
Hrj is het derde erelid van deze

harmonie dat in het kader van
het 60-jarig bestaansfeest onder-
scheiden werd. Bij gelegenheid
van koninginnedag kregen zijn
broer Jan Poutsma en Sander
Dragstra sr ook een zilveren ere-
medaille in ON.

w Drukte tijdens de receptie in Bocholtz.
Foto: CHRISTA HALBESMA

" Burgemeester Jan Mans decoreert Zefßisschof.
Foto: WIM KüSTERS

" Wethouder Boumans heeft Bram Poutsma van harmonie
De Bazuin zojuist de zilveren eremedaille in ON opgespeld.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Stankoverlast
In het geval van de Timmerfabriek
was het de vraag of men in de fa-
briek nu wel- of geen hout met de
verfspuit zou mogen bewerken. De
gemeenteheeft dat in de hinderwet-
vergunning uitgesloten. Er zou te
veel kans bestaan dat omwonenden
stankoverlast ondervinden van de
spuitwerkzaamheden. De adviseur
van VROM is het daar mee eens en
adviseert de geschillenafdeling van
de Raad van State om het verzoek
van de eigenaar van de Timmnerfa-
briek, P. Moonen, om de spuitwerk-
zaamheden alsnog toe te staan, af te
wrjzen

De geschillenafdeling hecht in het
algemeenveel waardeaan de oorde-
len van VROM. Over enige tijd vol-
gen de definitieve beschikkingen.

Dronken
achter stuur

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Na een achtervol-
ging van een kwartier heeft de
Landgraafse politie zaterdagavond
de bestuurder van een Mercedes op
de Hovenstraat aan kunnen hou-
den. De man slingerde over de weg
en reed veel te hard. Daar hrj van de
drank nauwelijks meer op zijn be-
nen kon staan werd hij ter ontnuch-
tering opgesloten in een cel. Hrj zal
zich binnenkort moeten verant-
woorden bij de rechter.

Spectaculair truck
trekken in Bocholtz

Van onze correspondent
BOCHOLTZ - Vele toeschou-
wers hielden zaterdagavond tij-
dens de Hafako-feesten op het
zonovergoten Patersplein in Bo-
choltz hun adem in toen een
zestal groepen aantraden om hun
spierkracht te demonstreren. De
opdracht luidde: welk kwartet
verplaatst zo snel mogelijk een
twaalftonner 15 meter op een
licht strjgend traject. De toejui-
chingen tijdens dit inspannende
en spectaculaire truck-trekken

waren niet van de lucht, maar
voor minstens een groep was
dezeklus te veel gevraagd.
Het duurderuim 3 minuten voor-
dat er bij de als zesde finishende
dapperen enig schot in de zaak
kwam, maar toen was de ver-
langde afstand nog niet afgelegd.
De desillusiewas echter van kor-
te duur want de supporterschare
ontfermde zich met drank en
schouderklopjes over de met
minder biceps gezegende Bo-
choltzenaren. Onbetwiste win-

naar werd de KPJ-formatie die
met een tijd van 44.31 seconden
oppermachtig bleek. Deze man-
netjesputtersequipe kwam door
deze krachttoer in het bezit van
de wisselbeker en mocht tevens
voor het lessen van de dorst een
bedrag van f5O,- in ontvangst ne-
men. Op de plaatsen 2 t/m 5 ein-
digden resp. een groep van ge-
mengde samenstelling, de Fan-
boys (bestaande uit leden van de
fanfare St.Cecilia), een Hafako-
kwartet, geformeerd uit leden
van de Phil en het kerkelijk
zangkoor en een delegatie van de
buurtvereniging 'dr Jaat'. Enke-
le verslagen groepen kondigden
aan wat intensiever te gaan trai-
nen, maar of de sponsor daar-
voor wekelijks of maandelijks
een twaalftonner beschikbaar
stelt, is maar zeer de vraag.

" Verbeten gezichten in Bocholtz. Foto: CHRISTAHALBESMA I

Barbecue
Dik vier uur later keken enkele be-woners van de flats Achter den Win-kel in Schaesberg vreemd op toen

de brandweer binnenviel in een ga-
ragebox waar zij aan het barbecuen
waren. Omdat men het hoog opge-
laaide vuur met water bluste was er
een enorme rookontwikkeling ont-
staan. Buurtbewoners hadden zich
daar meer aan gestoord dan de be-
woners zelf. De Langraafse politie
spreekt in dit verband van 'barbek-
noeien' en liet de bewoners weten
dat een garagebox daar niet ge-
schikt voor is.

Zaterdagavond omstreeks 19.00 uur
brak brand uit in een woonwagen
aan de Deken Deutzlaan in Kerkra-
de. De bewoonster was op net tijd-
stip van de brand bij de buren. De
twee kinderen die wel in de woon-
wagen waren konden tijdig ont-
snappen. De woonwagen en een
aangrenzend schuurtje brandden
volledig uit. Over de oorzaak en de
schade is nog niets bekend.
In denacht van zaterdag op zondag,
een uur na middernacht, moest de
brandweer er aan de Landgraafse
Koeweg te pas komen om aangesto-
ken coniferen te redden. Zestien

boompjes werden vernield. De poli-
tie stelt een onderzoek in naar de da-
ders.
Diezelfde nacht, om 5.50 uur werd
wederom een brand gemeld. In de
gemeenschappelijke fietsenkelder
van een flatgebouw aan de St. Cae-
ciliahof in Landgraaf brandde een
kelderruimte gedeeltelijk uit. Uit
onderzoek is gebleken dat de deu-
ren van de ruimte waren geforceerd
en dat de brand op meerdere plaat-
sen tegelijk moet zijn uitgebroken.
Ook hier stelt de politie een nader
onderzoek in.

oostelijke mijnstreek

Advies aan Raad van State over 'probleemgevallen':

'Hinderwet Voerendaalse
bedrijven niet wijzigen'

Weinig belangstelling voorfluit- en trommelkorpsentoernooi
Prinses Marijke Heerlens beste
k. Van onze correspondent

fhü LEN " »Een gemiddeld ni-
L|b met een enkele uitschieter",
teerde jurylidW. Cobben uitMer-|J °*ek het gehalte van het zestien-L Open Heerlense Drumbandfö^Pioenschap. Een van die uit-
kf, rs was het Fluit-en Tamboer-
jtit.Ps Prinses Marijke van de Heer-

f*-n. Dat korps mag zich de"we stadskampioen noemen.
t** waren er bij mee de muzikan-|L7 van de Heerlerbaan die en pas-E °ok hun nieuwe uniformen inK ?{en showden. Hiervoor hadden
bl. »Ue gelegenheid omdat, vooraf-
t^e aan de concertwedstrijden
t

e schouwburg, zij met deelf an-
£ ' deelnemendekorpsen een klei-
IHj^trumoptocht hielden. De ker-H^zoekers in de stad werden| n onthaald op het trotse korps.

kjC °nthaald werden de Coriolade-E:erj> die sinds 1987 de organisatie
[JL net Burgemeester Gijzelstoer-
|Lj' zoals het kampioenschap offi-
i ' heet, op zich genomen hebben.
Ui
|^,*agen voor de schouwburg delijmende korpsen in een défilé
««marcheren.

belangstelling voor het
Iq ""Ooi is minimaal te noemen. Inr ft *>r°te zaal van de schouwburgr deconcerten plaatsvonden za-

ten maar enkele tientallen geïnte-
resseerden. Veelal familieleden van
de optredenden. Hetgeen een van
de organisatoren deed opmerken:
„Waar doen we het nog eigenlrjk
voor?"
Verdere uitslagen:
Tweede prijs: Drumband Marijke

Hoensbroek.
Derde prijs: Drumfanfare Molen-berg.
Beste miss majorette: Miss Olym-pia.
Beste tamboer maitre: DrumbandMarijke Hoensbroek.
Eervolle vermelding: DrumbandOlympia.

Van onze correspondent
DEN HAAG/VOERENDAAL- De situaties rond twee Voe-
rendaalse 'probleem' bedrij-
ven lijken onveranderd te blij-
ven. Het gaat hier om het Dui-
venkweekcentrum nabij Ter-
moors te Ransdaal en om de
Timmerfabriek aan de
drPoelstraat in Klimmen. De
geschillenafdeling van de
Raad van State in Den Haag
hield vrijdag een hoorzitting
over de hinderwetvergunnin-
gen van de twee inrichtingen.

Belangrijkste discussiestuk bij der-
gelijke hoorzittingen zijn altijd de
rapporten van adviseurs van het mi-
nisterie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer (VROM). Die worden door de
geschillenafdelingvan de Raad van
State ingeschakeld om de knelpun-
ten in de te beoordelen affaires te
onderzoeken.
Brj het" duivenkweekcentrum heb-
ben omwonenden regelmatig de
vrees voor overlast uitgesproken.
De verleende hinderwetvergunning
zou hen onvoldoendekunnen waar-
borgen voor overlast (stank, stof).
De ambtenaar van VROM meent
echter dat de vergunning wel vol-
doet.

"W 1 Van deelnemende korpsen gistermiddag tijdens de rondgang door het Heerlens een-
Foto: CHRISTA HALBESMA

■

Ook in nieuwe weddenschap blijft Ehrens de baas

Atleet verliest tegen renpaard
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Onder grote be-
langstelling heeft de befaamde
ruiter Rob Ehrens gistermiddag
voor de tweede maalin zijn leven
een weddenschap gewonnen van
een atleet. Won hij in februari
nog tijdens het show-programma
'Wedden Dat ...', op de Draf- en
Renbaan versloeg hij de 18-jarige
atleet Marcel La Haije van Achil-
les Top. Beiden namen een aan-

tal hordes, de een te voet, de an-
der te paard.

Met zijn hinnekende kameraad
HS Technology 1 was Ehrens
eerder dit jaar al een hardloper
uit Groningen de baas in een der-
gelijke wedkamp. Gisteren reed
Ehrens de afstand inclusief straf-
tijd in 42,35 seconden. Rob La
Haije deed er 50,91 seconden
over. De jonge hordeloper, die

een keer ten val kwam, oogstte
wel meer bijval van het publiek
dan de ruiter en mocht zich der-
halve moreel winnaar noemen.
Draf- en Renbaanmanager Kam-
perman decoreerde de kempha-
nen. Gelegenheidsspeaker Pier-
re Huijskens had zo zijn eigen ge7
dachten over de korte race tegen
de klok: „My kingdom for my
horse", oftewel: mijn rijkdom
voor mijn paard.

" Marcel La Haije was in ieder geval eerder bij de decoratie dan winnaar Rob Ehrens.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Vier branden in Landgraaf, één in Kerkrade

Heet weekend voor
Kerkraadse brandweer

Van onze verslaggever
LANDGRAAF/KERKRADE - De
Kerkraadse brandweer heeft een
druk weekend gehad. Tot vrjf keer
toe moest debrandweer er in Kerk-
rade en Landgraaf aan te pas komen
voor uitslaande, danwei kleinere
brandjes.

Bij een uitslaandebrand in een wo-
ning aan de Landgraafse Heigank
vatte zaterdag rond 13.00 uur een
dak vlam bij werkzaamheden. De
werklieden probeerden in eerste in-
stantie het vuur nog met water te
blussen, maar dat lukte niet best. De
brandweer had het vuur even later
snel onder controle. Een gedeelte
van het dak ging verloren. Ook de
waterschade is volgens de Land-
graafse politie aanzienlijk.De totale
schade wordt geschat op 40.000 gul-
den.

(ADVERTENTIE)

T/^Lreuenslijn
ma t/m vrvan 14.00 tot22.00uur

■ ■ ■ voor een vertrouwelijk gesprek
hart 'o? hart~^r>
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Auto's

Makita
Electrische handgereedschappen

'een showroom vol' tegen scherpe prijzen
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

Y^EP bv

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Limburgs Dagblad
Te k. Ford SCORPIO 28 i
GL, '86 ’24.500,-, Merce-
des 280 CE ’ 17.000,-, Ford
Escort 14 CL'B6 ’ 15.000,-,
Saab 900 GLI, '82, LPG
’7.000,-, Ascona diesel, 4
drs. '83 ’7.000,-, Citroen
CX '79 ’1.250,-, Honda Ci-
vic '79, ’1.000,-, Fiat 127,
'78, ’600,-. Hommert 24,
Vaesrade (Kruispunt Schin-
nen)
Ford ESCORT 1300 Laser
bwj. 11-'B4, 1e lak, antra-
ciet-met. Tel. 045-228469.
Ford ESCORT Cabriolet,
nw. model. Tel. 04492-
-4973.
Te k. Ford SCORPIO 2.0
GL, dcc. '85, 1e eig., stuur-
bekr., ABS, LPG, kl. grijs, i.s
t.v.nw., ’ 16.750,-. Tel.
04492-3234.
Weg. omst. te k. Golf Turbo
Diesel bwj. '84 uitv. '88, 5
versn., schuifd., 5-gang, ge-
tint glas, Monroe gasdem-
pers én dieplegging, 15 inch
perally velgen, kl. wit, km.st.
59.000. Varenbeukerweg 23
Heerlerheide. H. Körver.
GOLF GTI Look sportw. als
nw. 70.000 ’ 3.950,-, Kerk-
raderweg 166, Hrln.
LADA Combi 1500 1987,
veel extra's. Koni's load adj.
’8.700,-. 04490-47218.
LADA 2105 1500, bwj. '86,
’4.950,-. Tel. 04499-1615
Of 06-52107978.
LADA 2105 GL '84, 1e eig.,
kl. grijs, 30.000 km., a.nw.
f 4.500,-. 045-420650.
Mazda 323, 4 drs., automaat
1981, groen met. Auto
KLEUNEN, Locht 193,
Kerkrade. Tel. 045-425555.
Te k. MAZDA 323 automatic
bwj. '81 4-drs. valkenbur-
gerweg 44 voerendaal.
MAZDA 626 GLX 2.0 coupé
'83, kl. wit, LPG, i.z.g.st.
’8.750,-. 045-210565.
Te k. MERCEDES 230 E
blauw met. met central look .
Blaup. stereo, 4 hoofdst.,; electr. schuifdak, getint glas,
armst. etc. type 1986. Te
bevragen autobedrijf Jasper

'b.v., Windraak 29, M'geleen,
gem. Sittard. Tel. 04490-
-21944.
Opel KADETT Caravan 1.2,
'79, APK '90, goed onderh-,
’1.750,-. Kleingraverstr.
154, Kerkrade-W. 045-
-410504.

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.

Hypotheek
Centrale

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

Kamers
Te huur KAMER in natuur-
gebied te Schin op Geul.
Tel. 04459-2120.
Grote L-KAMER, Amer.
keuken, ligb. zonneterras,
enz. gesch. v. 2 pers.
’375,- p.p. all-in. Tel. 045-
-213879.
KAMERS en appartementen
te huur. Tel. 04499-1615 of
06-52107978.
Te h. gemeub. kamers, ge-
stoft., eigen w.c, douche en
ingang. Tel. 045-719414.

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 of
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

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

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

Te k. voor liefhebber MERG
280S, autom., div. opties,
bwj. '78, uitzonderlijk mooi,
vr.pr. ’ 8.750,-. 04492-3824
MINI 1000, APK juni '90.
Technisch absoluut in orde
'74, ’ 1.400,-04490-12933.
Colt 1200 GL, 5 drs., 1985,
rood met; Colt 1200 EL
1986, zilver met; Lancer
1800 GL, diesel, 1984,
1985, 1987; Lancer 1500
GLX, 1986, blauw met.;
Lancer 1500 GLX automaat,
1987, zilver met.; Wagon
1500 GL 1986, zilver met.;
Galant 1600GL, 1987, zilver
met.; Galant 1600 GLX
1987, beige met.; Galant
2000 GLS 1984, 1985; Ga-
lant GLD 1985, bruin met.;
Saporro 2000 GSR, 1981,
bruin met. Auto KLEUNEN,
Locht 193, Kerkrade. Tel.
045-425555.
Te koop Mitsubishi GALANT
bwj. '81, diesel. Tel. 04490-
-17029.
Te koop KING Cap, bwj. '86,
1e eigenaar. Tel. 045-
-252198.
Nissan PATROL 82 kl. rood
i.z.g.st. ’ 14.500,-. 04492-
-3234.
Te k. Opel ASCONA 1.6 D,
bwj. '83, vele extra's,
’7.990,-. Tel. 045-441316.
Corsa 1,0 S Swing 1985, kl.
wit; Kadert Hatchback 1,2 S
1983, zilver met; Kadert 1,3
automaat 1983, bruin met;
Ascona 2.0 N 1980, kl. oran-
je. Auto KLEUNEN, Locht
193, Kekrade. Tel. 045-
-425555.
Koopje! Opel ASCONA APK
'90, vr.pr. ’BOO,-. Gouver-
neurstr. 33, Heerlen.
Opel CORSA 12S TR bwj.
'85, APK '90, 54.000 km.
Tel. 045-224791.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
PEUGEOT 205 XE Accent
bwj. 10-'B5. Tel. 045-
-228469.
RENAUTL 4, 1981, trekhaak
nw. banden, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-216218.
Renault 5 TL, 1982, kl. rood.
Auto KLEUNEN, Locht 193,
Kerkrade. Tel. 045-425555.
VW Golf DIESEL C, bwj. '82,
APK '90, i.z.g.st., vr.pr.
’6.250,-. Tel. 045-273340.
Chopinstr. 66, Brunssum.

Winkel & Kantoor

* Nashuaslls RE
* Fotokopieer-machine

op huur-koop basis 60 maanden
per maand slechts ’ 125,- excl.BTW

Inclusief eerste master (OPC)
Goed voor plm. 30.000 kopieën en tevens gratis 6 toner
patronen goed voor plm. 30.000 kopieën bij 5% zwart en er

worden geen installatiekosten berekend.
Met vergroten en verkleinen met ZOOM van 65% tot 141%
in stappen van 1% snelheid 15 A4kopieën per minuut.
Instelbaar tot 99 kopieën per minuut. Kopieformaat max.
A3(420X297 mm) min. visitekaartformaat (84X49 mm).

m JÊP% BIJSMANS KANTOORMACHINESH_H___C GRISPENSTRAAT 23 - 6367 HN ÜBACHSBERG

llftJ Tel. 045-752432

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en Te k. gevr. sloop-
SCHADEAUTO'S. Autoslo- SCHADEAUTO'S
perij Marxer, 045-720418. ’ 100,- tot ’5.000,-.
ROADSTAR vrgt. loop-, 04490-43481.
Sloop, -schade-auto's en Te k. gevr. Loop-, Slod
wrakken. Vrijw. RDW 045- Schade-auto's. De hcX
226346. prijs. 045-223357/ 420 j
Te k. gevr. loop-, sloop- en Te k. gevr. SCHADE- s
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal en loopauto's, in- en
de hoogste prijs in Limburg, koop gebr. auto-ondert
Tel 045-254049. Tel. 045-411480. j

» ~ H
Motoren en scooters. -Te k. HONDA XL 600 R, Piccolo's in het Limb

bwj. '86, na 18.00 uur. Tel. Dagblad zijn groot in
045-213434. SULTAAT! Bel: 045-71 S

(Brom)fietsen i
Brommer te koop YAMAHA _.| Mr.cDcicTccMi
4 versn. zeer goed ’375,-. fjlas J04406"12875' iKdstr. 3S; TreS
Te k. Vespa CIAO en Puch; Brunss. Mauritsw.s2, 9
motorbloc Kreidler. Na 18 1
uur Groenstr. 202 Waubach. Koopje! RENFIETS f
PUCH Maxi met sterwielen Rally vaste prijs ’ 275,

’ 750,-. Tel. 045-313533. 045-412484. I

Vakantie en Rekreatle
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. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv. ju-
li/aug.
vrij. 3 wk. juni/sept. ’ 795,-,
23.6V7.7. ’598,-. 30.6/14.7
’698,-. Lang weekend/mid-
week ’ 198,-. Herfstvak.

’ 300,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
CHALET in Lanaken (B) te
h. of te k., veel accomodatie
voor kinderen op Camping
San Lanaco. 04490-24024.
CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) en Roggel. S.
Degenkamp. 045-211705.
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
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.
Vakantie in TlROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

Te huur in bosachtige i
4-6 pers. ZOMERHUIS
en stacarvans. Vrij pd
den en zwemmen.
05246-1229, Gramsbel
Overijssel.
Voor uw zomervakantie
comfortabele en voord
VAKANTIEWONINGEN
Vorarlberg en Tirol.
2-8 personen in boerd<
chalet. Tel. 05910-222 J

Caravans
Camping Cars Riddef
heeft de toonaangev
vouwwagens van
KWALITEIT in huis: S
Trigano en Europa-Caf
snel opzetbaar, 4 jaar
rantie mogelijk en in di"
kleuren leverbaar. C
vans: Grauau, Predorf

’ 5995,- tevens rep-1
verhuur en onderhoud
Bovag. Kom eens kijkfl
ons nieuwe adres Prifl
baan 180 KoningsW
Tel. 04743-2213.
JAARSTALLING (aft
ten) voor caravans, »
e.d. te Sittard, ’l5O,-
BTW. Tel. 04492-2601j,
Te k. 6 TOURCARAVi
va. ’ 1.000,- tot ’ 9.0
Ook inkoop Vouw- en <caravans. 045-323178^
Te k. ALPENKREUZEP
SR, slechts 5 maal gebj
met div. ace. 04450-24*
Te k. 6-pers. BUNGAI
TENT, 2 maal gef

’ 650,-045-313533.
Te k. CARAVAN Adr*
pers. Moet weg, '’1.250,-. GouverrH»
33, Heerlen...: —-%

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naa'

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebF
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar'
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (0

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
To be or not to be

bij Privehuis Michelle 'Nieuw Rowana jong en sexy..
Tel. 045-228481/229680

Leuk meisje altijd welkom. J
Club 2000 Geleen

Altijd goed, nieuwe meisjes aanwezig.
Shirly - Elvita - Monique - Marion - Linda - Marita - W"1;- Brigitte Alies - Eva - Sonja. .Ook open op zaterdag en zondag van 14.00 - 24.00"

Maandag t/m vrijdag 11.00 - 24.00 uur.
Club 2000, Rijksweg Noord 22^

Geleen. Tel. 04490-42315.
Het paradijs op aarde!!!!!

Riversideclub
E-9 afslag Echt-Ohe én Laak, 100 mtr. voorbij Carrfl
De Maasterp. Open: Maandag t/m vrijdag van 14.0"

2.00 uur. Tel. 04755-1854. J
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel

Tel. 045-311895 ,

Club Pin Up
met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Her*
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.^
FLIRT-AVONTUREN met zn tienen!

Flirt-Box 06-320.330.01
S.M.

party box
stout?

je slavin wacht
je meesteres wacht niet

dus nu bellen.
06-320.323.06

Talk Productions 50 et/min
Meisjes zoeken sex-contact

met jou !!!
Tippel-Box. (50cpm) 06-320.326.66

I Nieuw Nieuw Nieuw
3 Sexy Stars

Ook zat- zon. 045-721759.

06-06-06-06
320.320.05....P0ur t?
320.320.28.... Lest?'

328 320.320.68..5tand)*
320.322.30....Heat HJ320.324.00....Perver»

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten

320.324.03....Live ,
320.324.05....Live H°

320.325.02....Heet
320.325.03....Macat>e

.50 et. p.m. Pb 157,_Z*S

Tieners
GRATIS kalender 1989
320.320.1'
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Voor Piccolo's „

zie verder pagina 1*
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Wpiccolo'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 geldteen sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijventransakties' ’ 1,50 per millimeter *
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatstover 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 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 155599

____--__-_---_■-■-—-_-■ «.i-—i—-— -^^s-_-_-»_-_

Personeel aangeboden
Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.
VERTEGENWOORDIGER
met 6 jr. ervaring in Detail-
handel zoekt werk. Tel. 013-
-356810. na 18.00 uur.

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden; 045-210020.

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 duui
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.

Personeel gevraagd
In verband met uitbreiding van onze produktie zoeken wi

per 1 julieen
Banketbakker

met minstens 3 jaar praktijkervaring.
Patisserie Kengen B.V. te Heerlen. Tel. 045-717454.

Wilt u vast en zeker werk?
Als RUINSTRUCTEUR/
TRICE? Of met een succes-
volle eigen rijschool starten?
Met het Kaderschooldiplo-
ma (erkend) kunt u werkelijk
aan de slag. Binnenkort
starten nieuwe dag- avond-
en zaterdagopleidingen in
Utrecht en Best. Nu is er nog
plaats. Vraag gratis studie-
gids. Bel de Kaderschool (
ook 's avonds) 04998-
-99425.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll), ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
Dringend een MEISJE v.
nieuw geopend privé in Sit-
tard. 04490-23203.
Goedlopende club L'Aven-
tura te Amstenrade zoekt
MEISJES. Meld. van 19.30
tot 20.30 Tel. 04492-4922.
Rest. Berg en Dal vraagt:
LEERLING-KOK, voork.
SVH en vakantiewerker als
keukenhulp, tel. 04456-201.
HULP in de huishouding
gevr. voor 3 of 4 dgn. p.
week. Tel. tussen 10.00-
-11.00 u. Tel. 045-751157.
1e DAMESKAPSTER gevr.,
met erv. herenknippen, voor
4'dagen per week, dipl. niet
vereist, min. 21 jr. Tel.
04490-75449, Elsloo.

1MEDEWERKSTER ge-
vraagd voor namiddag- en
avonduren. Snackbar De
Markt in Nuth. Tel. 045-
-244429.

:Voor direct gevr. handige
JONGEMAN (16-18 jr.) vooi
onze groente- en fruitafde-

-1 ling. Vrusch versmarkt
1Kerkstr. 59, Brunssum, tel
i 045-252504.

Te huur gevraagd
iStudent sportschool zoeki
vrije WOONRUIMTE ir

1Schaesberg of direkte omg
■ Van Reen, tel. 04765-1550.

'Te huur gevr. huis m. gr

' zitk., 4-5 slpks. of tweebloh
[ in Sittard of omg. Voork. v
', kleine tuin. Br.o.nr. B-0911

LD, Postbus 3100, 6401 DF- Heerlen.

OG te huur
APPARTEMENT te h.; zit

l slaapk., badk. met ligbad
i keuken en balcon, hr. pr

’ 595,- per mnd. Inl. tijdens
| kantooruren 045-722073.
Te h. eenpers. APPARTE

I MENT all-in ’550,- p.mnd
Tel. 045-725595.
Te h. excl. BAR annex dut
te Kerkrade, top lig. (h.g
omzet), geh. in top kwalitei
inger. Moet U beslist zien
borg vereist. 045-423265.: KERKRADE, woning te huui: voor alleenst., 2 vrienden o
2 vriendinnen. Tel. 045
451867.

Onroerend goed te koop aangeboden

Brunssum
Te k. halfvrijst. woonh. m. berging, mogel.h. v. garag*
aanwezig. Ind.: woonk. m. open keuken (voorz. v. comp
aanb. keuken) 3 slpkr en kelder. Vr.pr. ’ 84.000,-. Te bevr

Hoevenaars Assurantiën
Tel. 045-252109.

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

Geleen. Tel. 04490-42550.

Geen Verkoop!
Geen Kosten.

OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.Aanbiedingen aan: Wijman
& Partners Vastgoed. Tel:
045-728671.

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

wij bemiddelengraag voor L

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72

Geleen, tel. 04490-51544.
Piccolo's in het Limburg:
Dagblad zijn groot in RE
SULTAAT! Bel: 045-719966

Landbouw
Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.

2.60 ha GRAS te koop tel.
04498-53909.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

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.
Koopje! SIMCA 1300 LS ty-
pe '81 APK vr.pr. ’875,-.
Heerlerweg 78 Voerendaal.

ETC Trading BV
Aangeboden nieuwe MERCEDESSEN 6 è 10 weken met
hoge korting PORSCH, MERCEDESSEN, BMW'S ook:

o.a. PORSCH type 928 S4911 special en jaartype's
'86,88,89, nieuwwaarde ’ 240.000,- wij geven hiermee

aan: dat deze auto's bij ons ’ 110.000,-a ’ 120.000,-
-kosten type '86-'B7. Diverse BMW's, AUDIS, PASSAAT'S,

CITROEN'S, OPEL'S al deze auto's zijn nieuw of wel
tweedehands. Wij staan garant op personenauto's volgens

de Nederlandse dealerschap.
Info.: 045-218710.

Faxnr. t.n.v. ETC 04498-56793
Te k. 2x Toyota CARINA
met of zonder LPG, APK tot
5-'9O, bwj. '79 en '80, vr.pr.
’1.750,-. en ’2.250,-.
Gouverneurstr. 33, heerlen.
VOLVO 244 GL 6 diesel,
bwj. '80, APK 4-'9O, vr.pr.

’ 5.750,-. Inr. kl. auto of mo-
tor mog. Tel. 045-415528.

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.

|«igP BV

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

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

|<igPev
Inde Cramer 31. Tel. 045-716951.

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Brs. 045 -254482.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

Aanhangwagens
Te koop AANHANWAGEN
met torsivering, laadbak
2.20mx 1.20mxo.Bom,'pr.
’350,-045-313533.

VW GOLF D met nwe. motor
i.z.g.st., type '81 ’3.950,-,
APK'9O. 045-323178.
VW GOLF MX 80, zeer
goed, APK vr.pr. ’2.950,-.
Tel. 045-455778.
VW POLO '80, APK 5-'9O,
bijzonder mooi, ’ 2.950,-.
Tel. 045-455778.
Te k. VW GOLF bwj. '75,
autom., APK 390, vr.pr.
’BOO,-. 045-229621.
Polo C 1100, 3 drs., 1983,
kl. wit; Golf C, 3 drs. diesel
1983, blauw; Golf GL Turbo
diesel, rood met., uitge-
bouwd, 1983. Auto KLEUN-
EN, Locht 193, Kerkrade.
Tel. 045-425555.
VW POLO 1.1 de Luxe, m.
'81, APK, z. mooi, ’2.750,-.
Tel. 045-454087.
VW GOLF 1.3 de luxem.'Bl,
APK, bijz. mooi, ’3.450,-.
Tel. 045-454087.
VW Golf C 1,6 aut. '83 kl.
bruin 5-drs. als nw.
’7.000,-. 045-222910.
VOLVO 343 automatic bwj.
'78, APK '90 ’1.350,-. Tel.
045-323178.
Te koop ex-dir. auto VOLVO
740 GL, bwj. '84, m. LPG,
’17.500,-. Tel. 04499-1615
Of 06-52107978.
VOLVO 760 GLE aut. '82 kl.
met.rood, airco i.z.g.st.

’ 13.500,-. 04492-3234.
Opel KADETT E bwj. '87;
Daihatsu Minivan 55 wide,
bwj. '83 Peugeot 305 '81; In-
nocenti 90 L '80; Alfa Sud
1300 S '79; Honda Civic aut.
'79; VW Golf 1100 '77; Auto
Bianchi a 112 E '77, Daihat-
su Charade '85. Kissel 42,
Heerlen.
Ford Sierra 2.0 3-drs. en 4-
drs. '86; Fiat Uno 45 26.000
km '85; Citroen BK 19 GT
'85; Ford Sierra 1600 LPG
'85; Opel Kadert diesel '83;
BMW 316 4-drs., 5-versn.
'86; Ford Escort 1300 '81;
Opel Ascona 1600 LS 4 drs.
'82; Opel Rekord 2 Itr. '80

’ 3.000,-; Honda Accord
sedan '80 ’1.000,-; Volvo
343 autom. '79 ’ 1.000,-.
Auto's met Bovag-garantie.
Inruil en financiering. APK-
keuringsstation. Autobedrijf
Stan WEBER, Baanstr. 38,
Schaesberg. Tel. 045-
-314175.
Lucar Autobedrijf Kerkrade.
Voor betere occasions. Ga-
rantie vanaf 6 maanden tot 2
jaar. NMW 635 CSI zilver
"Hartge" uitvoering, getu-
ned, uitgeb., verlaagd, leder
interieur nieuw type
’35.000,-. BMW 528 i An-
traciet '87, alle access.
BMW 525 i '84, zilver. BMW
525 i blauwmetalic '83 alle
access. BMW 320 i '85.
BMW 316 '85, 4 drs. zilver,
BMW 318 '82 oranje, ruil-
motor ’ 8.750,-. Opel Sena-
tor '86 antr. 3.0 autom. Opel
Ascona '86 autom. rood 5
drs. Ascona '87 blauw
23.000 km. gelopen. Kadert
3x '87, '84 en '82 vanaf

’ 5.750,-. Scorpio /86 wit 2.0
CL 5 drs. nieuwstaat, veel
access. Koopje. Volvo 740
'85, zilver autom. turbo. Golf
4x '86, '85, '82 GTI vanaf

’ 3.250,-. Escort KR 3 i '87,, nieuwste type, veel access.
blauw metallic. Renault R5
Turbo nieuwste type, top-
snelh. 220 km. uitgebouwd.
Nissan 300 ZX Turbo '87,
Brons. Mercedes 230 E '86,
Antraciet. Ford Sierra '88
kofferbak, zilver 1.8, 4 drs.
als nieuw. Opel Manta GTE
zilver uitgeb. alle access.
Honda Prelude RX roodme-
talic. Porsche 924 rood
Koopje. Mazda 626 '83 2.0L
goudkleurig. Mazda 626
coupe '87. Escort diesel '85,
rood. Escort '84, wit. Escort
'83, Brons, jaguar 4.2 Serie
II blauwmet. Passat Combi
Luxe '86. zilver. Renault R5
Alpine Turbo '83, wit, R 5'85,
rood. Mini '82 zuiver
’2.750,-. VW Derby '82,
rood ’3.250,-. Fiat Ritmo
'82 ’2.500,-. Panda '83,
rood ’ 3.200,-. Peugeot 305
'82. Mazda 323 '81

’ 2.750,-. Rancho Matra
Jeep '82 zilver. Div. Goed-
kope inruilers. Te koop gevr.
betere auto's. Inr. fine. mo-
gelijk. Erkend APK keu-
ringsstation. Alle reparaties
en banden service. Holzstr.
67, Kerkrade. Tel. 045-
-456963.

VOLVO 760 Turbo intercoo-
ler, 4 cyl. '84,1eeig. kl. grijs,
LPG, i.nw.st. ’ 18.750,-
-04492-3234.
VOLVO 340 GL sedan '85, i.
pr.st. slechts ’10.900,-.
Tel. 04490-12138.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS, Klimmenderstr. 110,
tel. 04405-2896 biedt te
koop aan een collectie au-
to's van ca. 60 stuks van
’l.OOO,- tot ’18.000,-
-waaronder enkele superoc-
casions: Opel Kadert '87
12.000 km ’ 17.900,-; BMW
320 '82 veel extra's
’9.250,-; BMW 320 '80
’4.750,-; Fiat Sport 1e eig.
70 PK ’3.950,-; MG Midget
blauw cabriolet ’9.750,-; 2
x MGB cabriolet perf. staat
’15.000,-; Suzuki Jeep SJ
410 '83 geel kent, ’8.750,-.
Ford Scorpio.24 I Ghia '87
’32.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’25.500,-; Ford
Sierra 2.0 IS '86 ’21.500,-;
Ford Sierra 1.8 CL Sedan
aut. '88 ’25.000,-; Ford
Sierra 2.0 CL 5-bak, LPG,
'87 ’21.500,-; Ford Sierra
2.0 Laser '85 ’ 15.500,-;
Ford Sierra 1.6 Laser 5-drs.,
'86 ’16.750,-; Ford Siërra
1.6 laser 5-drs., LPG '85

’ 15.250,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs. '87 ’ 18.500,-; O-
pel Corsa 1.3 3-drs. '87
’14.750,-; Opel Kadett 1.2
LS 3-drs. '87 ’16.750,-;
Renault 11 1.4 Broadway
'86 ’13.500,-; Renault 25
GTS 5-bak '85 ’20.500,-;
Mazda 626 2.0 LX, 5-drs.
'84 ’ 10.500,-; Mitsubishi
Galant 1.6 GL'B5 ’ 12.500,-
VW Golf 1.6 CL aut. '83

’ 8.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak 83 ’8.750,-;
Ford Escort 1.1 Bravo '85
’10.500,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
OPEL Rekord '81 ’ 3.500,-,
VW Golf sprinter '80
’2.900,-, Honda Civic '81
’3.400,-, Fiat Ritmo '82

’ 3.400,-, Datsun Cherry 80

’ 2.800,-, Honda Prelude
'80 ’ 5.200,-, Renault 5 GL
'81 ’ 2.700,-, Toyota Corol-
la '78 ’1.200,-, VW Golf D
'79 ’ 3.900,-, Mitsubishi
Galant '80 ’2.400,-, Ford
1600 Kombi '80 ’1.500,-.
Oude Landgraaf 101 Land
graaf. 045-311078.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; VW Golf
GTi, alle opties '86; Ford bus
9 pers. diesel type '88; Opel
Ascona 18 i '83; Mitsubishi
Galant '82; Opel Ascona 2
drs. diesel '83; Mitsubishi
Sapporo '79; Fiat Ritmo '82;
Citroen Charleston '84; Nis-
san Cherry '83; Golf '78; Re-
nault Fuego '81; Opel Corsa
'84. Autohandel P. FRANK-
EN, Ganzeweide 59, Heer-
len, 045-216475 of 727711.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.2 GL '85, '86, '87 en
'88. Seat Ibiza D '86. Seat
Ronda 1.2 GL 84 en '83.
Seat Ronda 1.7 GL D '87 en
'85. Seat Malaga 1.5 GLX
'88. Seat Malaga 1.2 GLX
'86. Seat Malaga 1.2 L '88.
Seat Malaga 1.5 GL '88.
Seat Bestel 88. Subaru
1800 GL '85 en '81. 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. To-
yota Corolla coupé '79. Dat-

| sun 120 V '79. VW Passat
'81. Citroen Visa '79. Subaru, Justy SL '85. Fiat Ritmo '79..Ford Fi ësta '78; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; VW

[ Derby '78. Inruil en financie-. ring mogelijk. Donderdags;koopavond.
Wij geven het meeste voor

■ uwAUTO. U belt, wijkomen.
045-422610, ook 's-avonds.

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Speciale
aanbieding Opel Manta 400
i uitv., ’ 7.500,-; Honda Pre-
lude 2.0 EX, km. st. 9.300,
zeer mooi wit 7 juli '88; Opel
Ascona HB 16 S 5-drs. km.
st. 25.736 blauwmet. '85;
Toyota Supra 3.0 i Targa
veel extra's wit '86; Audi 90
Quattro 155 PK km.st.
40.000 met veel extra's wit
'85; Audi 80 C 75 PK 4-drs.
van 1e eig. spec. aanb. bei-
gemet. '85; Citroen Axel 11
'86; Citroen Visa 11 super E
'81; Daihatsu Cuore 050 06
wit '86; Ford Escort 1300
Laser wit '86; Ford Fiësta
1000 spec. aanb. '83; Hon-
da Civic 1.3 luxe '84; Hyun-
dai Pony 1.4 TLS '81; Lada
2107 1.5GL'85; Lada 2104
1.5 combi 5-speed van 1e
eig. spec. aanb. beige '87;
Lada 2105 GL '85; Mitsubi-
shi Colt 1200 GL '86; Nissan
Micra SDX '86; Opel Kadett
HB 1.3 NLS zeer spec. uitv.
'88; Opel Kadett HB 1.3 LS
'87; Opel Kadett HB 1.3 S
'85; Opel Kadett 1.2 S Flash
'8283; Opel Kadett 13 S s-
drs. LPG '81; Opel Manta 19
N CC groenmet. '81; Opel
Manta 13 N geel '81; Opel
Manta 19 S Berlinetta '79;
Opel Corsa 1.0 S rood '83
en zwart spec. uitv. '84; O-
pel Corsa 1200 S '84; Opel
Commodore 2.5 S automa-
tic '81; Opel Ascona 2.0 S
LPG '79; Peugeot 205 XE
'86; Peugoet 309 GL profil
'86; Renault 5 TLLe Car '84;
Renault 9 TC '83; Toyota
Carinna 11 1.6 DX LPG '85;
Toyota Corolla Liftback DX
'82; Toyota Corolla DX cou-
pé '80; Toyota Celica 2000
liftback ST '79; VW Polo C
'84; VW Golf 1100 '79; VW
Golf diesel '79 '80; Volvo
340DL 3-drs. '84; Volvo 345
Winner 5-drs. '83. Bovag-
garantie of eigen garantie 6,
12 mnd. financiering tot
100%. Wij zijn ook u adres
voor algeheel auto-onder-
houd. Donderdag koop-
avond. Auto- en APK cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 83, Kerkrade. Tel. 045-
-419905.

Te k. BUICK regal, bwj. '79.
Abdyhof 7, Landgraaf. Na
18.00 uur.
Te k. 2CV6, bwj. '79, APK
7-'9O, pr. ’1.750,-. Tel.
045-716588.
Citroen VISA II Super E,
bwj. '81, APK tot 3-'9O. Na
19.00 uur 04490-15248.
Rolandsweg 39, Sittard.
Citroen VISA II Super E,
bwj. '81, APK tot 3-'9O.
04490-15248. Rolandsweg
39, Sittard
Te k. CITROEN 2CV6, bwj.
'80, APK. Tel. 04455-2541.
Datsun CHERRY 1200 GL
coupe '79, vr.pr. ’1.750,-.
Pasweg 52, Landgraaf.
FORD transit geelkent., bwj.
'81, op gas, vr. pr. ’ 4.250,-.
Tel. 045-252198.
Te k. zeer mooie ESCORT
XR3 '81 m. kant/sch.dak. en
4 nwe. band. 04406-15557.
Ford ESCORT KR 3 I okt.
'85. zeer mooi. Div. extra's.
Inr. mogl. Na 15.00u Til-
burgstr. 3, Heerlen.
FORD Escort 1300 CL '86,
vr.pr. ’ 12.950,-. Tel. 045-
-210942 of 215969.
Ford SIERRA 1.6 luxe
autom. 5-drs., bwj.'B4 in st.v
splinternw. ’ 10.900,-met
recent keuringsrapp., 043-
-254462.
Escort 1600 Sport, 1980, kl.
rood; Fiesta 1983, kl. wit.
Auto KLEUNEN, Locht 193,
Kerkrade. Tel. 045-425555.
FIESTA 11 L '81, sportw.,
als nw. APK 4-4-90,
’3.750,-. Hamerstr. 37-39,
Heerlen.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met. '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett 1.3 5 drs. wit '83; Ka-
dett GTE wit '83; Ford Siërra
1.8 L laser 5-drs. rookzilver-
met. '86; Sierra 2.0 blauw-
met., 5-drs, LPG '85; Escort
XR3 blauwmet. '82; Grana-
da 2.0 L 4-drs., i.z.g. st.,
blauw '80; BMW 316 rood
div. extra's '85; Talbot Sam-
ba cabrio bruinmetal. orig.
28.000 km '83. Inr. gar. fi-
nanc. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf. Tel. 045-326016

Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk; Audi Quat-
tro coupé 5E airco. z.v. ace.
wit '86. ’34.500,-; Merce-
des 500 SE aut. airco. ABS,
blauwm. '84 ’ 43.500,-;
Mercedes 200 T. Station kl.
blauwm. '84 ’22.800,-; Ci-
troen BK Break diesel
roodm. 87 ’25.800,-; Lan-
cia Thema I.E. kl. zwartm.
32.000km '87 ’ 34.500,-;
Lancia V Turbo 30.000 km.
kl. groenm. z. apart '85
’15.500,-; BMW 520 I 5
bak groenm. '86 ’ 23.900,-;
BMW 520 I 5 bak kl. blauw-
met. '84 ’ 16.850,-;VW Golf
GTI airco, stuurb., leer-int.
enz. '86 ’ 32.500,-; VW Golf
GTI 1.8 16 V uitv. kl. zwart
alle ace. '86. ’ 27.500,-; Alfa
33 Milano kl. bruin '87
’17.500,-; 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
Sierra 1.8 Stat. Van kl. wit
als nw. '87 ’ 14.900,-; Fiat
Ritmo Luxe blauwm. '86
’10.900,-; Honda Prelude
EX 1.8 12 Valve kl. wit '85

’ 22.950,-; Honda Civic GL
kl. goudm. '86 ’ 15.500,-;
Huyndai Pony GL 1.3 sdrs.
kl. wit '86 ’12.500,-; Lada
2105 GL kl. rood nw.st. '88
’9.800,-; Opel Ascona 1.6
kl. blauw 87 ’17.800,-; O-
pel Kadett GL 1.2 5 drs. kl.
groen '87 ’17.500,-; Opel
Kadett LS Sedan kl. blauw
'86 ’17.250,-; Renault 11
Broadway 1.4 kl. goudm.
nw.st. 59.000km. '86
’13.900,-; Volvo 360 GL
inj. 2.0 5 drs. kl. grijsm.
31.000km. '87 ’23.500,-;
Volvo 360 GLT 2.0 inj. kl.
rood 18.000km. '87
’22.950,-; Bestel: Ford
Sierra 1.8 Van Station, kl.
wit '87 f 14.950,-; Inruilers:
Alfa Giulietta kl. rood '79
’3.950,-; Ford Taunus 1.6
L goudm. '80 ’ 2.950; Saab
900 GLS Sedan m. schuifd.
kkl. bruinm. '81 ’ 5.950,-.
Talbot Solara GLS z. mooie
auto kl. blauwm. '81
’3.950,-; Mazda 626 2x
Schakel autom. vanaf

’ 1.950,-. Pontiac Sunbird
autom. kl. bruinm '80
’2.750,-; Pontiac Sunbird 6
cyl. aut. groenm. '78

’ 2.500,-; 'Erkend Bovag
bedrijf 'inruil mogelijk 'eigen
werkplaats "keuze uit 12-3
mnd. garantie 'financiering
zonder aanbet. mogl. 'VVN
keuringsstation * Alle keu-
ringen toegestaan * garantie
boven 10.000,-. Kom vrijblij-
vend kijken en vergelijken bij
AUTO LANDGRAAF, het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Landgraaf
Heerlerbaan 74-76 Heerlen.
Tel. 045-424268/424231.

Zoekt u 'n auto
van een bepaald merk of in
een bepaalde prijsklasse?

Bel. 043-663310

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.

O
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar

LET OP
SPECIALE AANBIEDING IN

ONZE SHOWROOM
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
SUZUKI busje met ramen
bwj. '88, ’8.950,-. 04499-
-1615 Of 06-52107978.
AUDI '80, APK, 100% vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 045-455778.
AUDI 100 c, bwj. '85. Inst. v.
hagelnw., geen 2e zo echt
nw., kl. grijsmetall.

’ 16.750,- met keurings-
rapp., tel. 043-254462.
Te k. AUDI 80 GLS. Maria-
bergstr. 10, Schinveld, na
18.00 uur.
Te koop BMW 520 I, bwj. '83
in nieuwst., ’11.500,-. Tel.
04499-1615 Of 06-
-521077978.
BMW 735i'80 kl. antraciet i.
perf.st. " ’ 7.500,-. 04492-
-3234.
BMW 316 '82, kl. zwart,
nieuwstaat ’ 8.000,- 04492-
-3234.

1 ManDooren heeftheil \Alles op het gebied van \
LASTECHNIEK \

Kom voor een deskundig advies
naar onze vernieuwde showroom.

Nu al 25 jaareen begrip t,
voor kwaliteit en service! /
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Buitsland 1
£ ARD-Ratgeber. Tips. Vandaag:

informatie. 1. Annule-
2. Vluchttarieven buiten-

d 3. Gunstige reisdata. 4. Toeris-
?ti nieuws.J> Heute.

(TT) Rivalen der Renn-
Jtin. Serie. Afl.: Am seidenen Fa-

!*Mherh.)
jf-° ARD-Sport extra. Open Franse

fr^iskampioenschappen vanuit het
Garros-stadion in Parijs.

v^mentaar: Volker Kottkamp en
ISjs-Jürgen Pohmann.
j * Die Trickfilmschau.
'J Die Sendung mit der Maus.
js Piano, Piano. Australische

teü9dserie. Afl. 3: lm Schweisse sei-
.-|Angesichts. (herh.)'S Tagesschau.

' ,5 Auf Achse. Serie. Afl.: Wüsten-u"er.
Ij 6 Tagesschau.
ujj Hier und Heute. Actualiteiten.
i?« Der Fuchs. Serie. Afl.: Kronju-'ltien stiehlt man nicht.
I^ Heute im Ersten.
lij (TT) Tagesschau. Aansl.: Die

iV^eien zur Europawahl.s (TT) Reporter. 9-delige serie
j 6' Renan Demirkan, Walter Kreye,

' 59en Holtz e.a. Afl. 7: Die Königsm-Jl^. Aansl.: Die Parteien zur Euro-Khl.
êc'us Boulevards dieser Welt: Bar-
?l 'ona: de Ramblas. Reportage.
C* Die andere Halfte Frauen die-.r Welt. Serie reportages over de
|:f

sitie van de vrouw. Afl.: Kraftakte -
'IAUen-Htag in der Sowjetunion.
,' & Chicita. Magazine met Marga-
u'V- Schreinemakers en Matthias

0 Tagesthemen.

23.10 ARD-Sport extra. Open Franse
Tenniskampioenschappen te Roland-
Garros, samenvatting. Commentaar:
Volker Kottkamp en Hans-Jürgen
Pohmann.

23.30 Miko - Aus der Grosse zu den
Sternen. Deels autobiografische tv-
film over de rockzangeres Miko, die in
de film zichzelf speelt. Met: Miko,
Frank Ripploh, Tamara Kaf ka e.a.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
10.50 Sechs kleine Detektive.

(herh.)
12.25 Globus -die Welt von der wir le-

ben.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Elf Lander, ein Land - die Bun-

desrepublik. Documentaire serie
over Duitsland. Afl. 6: Hamburg - Die
kühle Schone mit der Kaufmannsmo-
ral.

15.25 "" Teletekst-overzicht.
15.45 ZDF - Ihr Programm. Wer kermt

sich aus in diesem Haus? Spelpro-
gramma.

15.55 Heute.
15.58 Mach Dir ein Bild. 6-delige do-

cumentaire serie over fotografie enm
video. Afl. 1: Auch im 150. Jahr wird
fotografiert.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Die Brüder Löwenherz.

Zweedse serie naar een boek van
Astrid Lindgren. Afl.: lm Dornrosental.

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

17.10 Tele-lllustrierte. Programma

met actualiteiten, sport en amuse-
ment.

17.45 Lukas + Sohn. Misdaadserie
met Herbert Hermann, ChristineSchild, Thomas Thouet e.a. Afl.: Das
Opfer der Scharfschützin - Deel 1 en
2.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute. Aansl.: Parteien zur

Europawahl.
19.35 Ein Haufen Lügen. Amerikaan-

se spionagefilm van Anthony Page.
Met: Daniel Benzali, Teri Garr, Ellen
Burnstyn e.a. Londen 1961: De Jack-
sons en de Schaefers zijn met elkaar
bevriend. Die situatie verandert volle-
dig, wanneer de politie met en smoes
een kamer huurt bij de Jacksons om
de bekende Powell te schaduwen. Al
snel blijkt dat de politie de Schaefers
verdenkt van spionage.

21.15 WISO. Economisch magazine.
21.45 Heute-j°uma'- Aansl.: Parteien

zur Europawahl.
22.15 Reisebilder aus der DDR. Mar-

kische Ansichten.
23.00 00Die Stillen Stars. Documen-

taire serie over de Nobelprijswin-
naars. Vandaag: de scheikundige Dr.
Frederick Sanger.

23.15 "" Musikwerkstatt. Faszina-
tion Musik, met Ruhroper im Struktur-
wandel, John Dew en Art Blakeys Su-
per-Band.

00.00-00.05 heute.

TV-KANALEN,GELFLENGTEN
H)?*1- en CAI-abonnees

' kanalen zie schema exploitant

P * zwart wit programma. = stereo geluidsweergave
|s. * tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
a»rland 1: 5. 26. 29. 46 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35. 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91.9 mHz

België 1
✓ \ -^^^^^____^-^_^^^_______

rjg flipper. Amerikaanse jeugdse-
).' Afl.: De waarschuwing.
>*jj Juke Box.
V Arnold. Amerikaanse jeugdse-

'O^ 1' onrad Bain- Garv Coleman,
°dd Bridges e.a. Afl.: Het ski-week-

ffi. (herh.)
&:£ Nieuws.

k Tak" Animatieserie, (herh.)
irjs Plons. Afl.,: Plons en de wittej'^en. (herh.)
'v ° Kameleon. Doe-programma

p, 0r kinderen. Vandaag: Goochelen.
§, esentatie: Danny Verbiest en Ellen< 8 euwaegen.
j 5̂ Avonturenbaai. Canadese

il l^ü9dserie. Afl. 15: De hoogvlieger.
r>6t: Donnelly Rhodes, Christopher

iS Q^b, Ocean Hellman e.a.
l (' ° Wijn. 13-deligeBritse documen-

q re serie van Michel Gill. Reis naar
van de wijn in Georgië

Vg r no9 °P taditionele manier drui-
fy,SaP in dodendrank verwerkt wordt,
g j_l:Eerste persing.
o'*s Medededelingen, programma-

ls _®rzicht en paardenkoersen.
!oq° Nieuws.t^° De Drie Wijzen. Quiz waarin
v^ kandidatenduo's moeten raden
jjj? van de drie panelleden een juist
(twoord geeft. Panelleden: Margriet
u rrtians, Jaak Vermeire en Eric Me-
J-fls. Presentatie: Daniël van Aver-

il' ° Na de oorlog. 10-delige Britse

serie. Met: Adrian Lukis, Anton Rod-
gers, Clare Higgens e.a. Afl. 3:
French and English. De journalist Mi-
chael wordt op reportage naar Parijs
gestuurd. Hij ontmoet Pierette Levi en
wordt verliefd op haar. Al gauw blijkt
dat er aspecten in Pierette's leven zijn
die Michael niet aanspreken.

21.30 Korte film.
21.35 Labyrint. Profeet in eigen land.

Reportage van Jean-Paul Colleyn,
antropoloog RTBF, over het samen-
gaan van de moderne maatschappe-
lijke ontwikkelingen in Ivoorkust en
religieuze ontwikkelingen gebaseerd
op traditie en christendom.

22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:

13 jaarverkeersveiligheid op BRT-TV
met commandant Vervust.

23.00 Huizen kijken. 20-delige reeks
over bouwen, verbouwen en wonen.
Afl. 11.Presentatie: Paul de Bolle.

23.30-23.35 Coda: Breed en geel is
het avondlijk licht..., van Anna Ach-
matova in een vertaling van Miriam
van Hee.

" Fred Brouwers presen-
teert 'Koningin Elisabeth-
wedstrijd 1989 voor viool'
(België TV 2 - 19.30 uur)

programma's maandag

ederland 1
'«■13.05 Nieuws voor doven en
-jjchthorenden.
I's Neighbours. Australische serie.
T,r*y voelt zich schuldig over de teJgoeden schade en Terry heeft eenl9je op Shane.
j' The 7-the Voyage of Sinbad.
Jerikaanse avonturenfilm uit 1958
T Nathan Juran. Met: Kerwin Ma-
if*s, Kathryn Grant en Torin That-
£■ Een boze tovenaar heeft prin-
jrParisa in een minivrouwtje veran-
|ti. De prins van Bagdad bindt de
TW met hem aan.|0 Journaal.
jT> Eindexamenjournaal. Nabe-
Jtouwing van de vandaag gemaak-
J^indexamens. Vandaag o.a. Maat-
rappijleer.

18.00 Feesten uit de hele wereld.
Afl. 1: Het Carnaval van Tenerife.

18.25 Tekenfilmfestival.
18.46 Pimmetje Panda. Serie. Afl.:

Vakantie plannen. ledereen in het
Snoezelbos wil op vakantie.

19.00 Journaal.
19.19 De Bobbies. Engelse politiese-

rie. Afl. 4: Er wordt een kraakpand
ontruimd en Smith en Hayenes zitten
met een dakloze vrouw en haar twee
zoontjes.

19.51 Places in the Heart. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1984 van Robert
Benton. Met: Sally Field, Lindsay
Crouse, Ed Harris e.a. Na de dood
van haar man zet Edna Spalding met
vrienden een katoenplantage op en
probeert zo haar kinderen te onder-
houden.

21.45 In therapie. Informatieve serie
over de toepassing van psychothera-
pie. Vandaag: De zaak van de echt-
genoten met sex-problemen.

22.30 Journaal.
22.40 De lift na half elf. Pieter van

Hoof praat met burgemeester Elisa-
beth Schmitz.

23.10-23.15 Ave Maria. Het Marialied
Hymn to the Virgin van Britten, ge-
zonmgen door de Sint Bavo-vantorij
0.1.v. Jan Valkestijn.

f Sally Field in 'Places in the Heart'. (Nederland 1 - 19.51lUr)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Huisje, boompje, beest-

je.Les 24.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.40 Sesamstraat.
18.00 Gekleurd verleden. Afl. 11: Van

gouden strepen en gouden sterren.
18.30 Taal van alledag. Les 18.

18.45 Help. Programmaserie over
hulpverlening. Les 8.

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

ma over theater en boeken.
19.36 Het Rode Kruis bij u om de

hoek. Film van het Nederlandse
Rode Kruis.

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

20.00 Journaal.
20.29 Horizon. Wetenschappelijk ma-

gazine. Afl. 8 (slot).
21.15 Studio Sport.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Een bericht van deWilde Gan-
zen.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag vandaag: Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Open Universiteit: Schoonaer.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (37)(herh.)
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus economie

Les 7. (herh.)
10.10-10.35 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.

17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
34.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Landesspiegel: Kopfjager,

Jobkiller? Filmportret.
20.30 Mit anderen Augen: Erfahrun-

gen mit Deutschland. Reportage over
de Israëlische buitenlandcorrespon-
dent in Duitsland, Israël Segal.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Signale: Wir sind so frei. Docu-

mentaire over de jeugd en hun bele-
ving van sexualiteit, 20 jaarna de se-
xuele revolutie.

22.30 Buchladen. Literair magazine
gepresenteerd door Manuela Rei-
chart.

23.15 Fernseh-Schatze: Wenn ihr
den schwarzen Jager fragt. Docu-
mentaire over de Duitse bevrijdings-
oorlog van 1806 tot 1813. (herh.)'

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht (eindtijd onbekend).

" Renan Demirkan en Diet-
mar Schönherr in 'Reporter:
Die Königsmörder'. (Duits-
land 1 -20.15 uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben.

Afl. 10.

08.30 Telekolleg 11. Mathematik Ana-
lysis, cursus Duits. Les 2.

09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Freizeit und Spiel in allerWelt:

Neu-Guinea.
17.00 Populare Musik I: Der musikali-

sche Einschlag- Der Schlager bis
1945.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits, les
34. (herh.)

18.00 Sesamstrase.
18.29 Alles klar. Wetenschappelijk

magazine. Vandaag: Das Geheimnis
der Windmacher. (herh.)

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek msLand.
19.30 Lander-Menschen-Aben-
teuer: Vandaag: Zwischen Kairo und
Kapstadt.

20.15 Ein Jahr mit Dachsen. Een na-
tuurfilm over de dassen.

21.00 Südwest aktuell Neues urn
Neun.

21.15 Markt. Economisch programma
met muziek.

22.45 Lohn der Mühen. Documentai-
re over het 100-jarig bestaan van de
mijnwerkersbeweging.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Ali-
sons pogingen om zich vrij te pleiten,
brengen Charlie in moeilijkheden.
Craig ontmoet het meisjevan zijn dro-
men.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30-23.15 Koningin El isabethwed-

strijd 1989 voor Viool. Rechtstreek-
se reportage vanuit het Paleis voor
Schone Kunsten. M.m.v. het Natio-
naal Orkest van België 0.1.v. Georges
Octors. Presentatie: Fred Brouwers.
Vaste panelleden: Theo Olof en Wim
de Moor.

België RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
nouba, kinderprogramma met dc
Smurfen en Popeye. 18.30 Jamais
deux sans toi, gevarieerd informatief
programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.24 Top 5.

19.30 Journaal en Weerbericht. 20.00
Contacts, verkeerstips. 20.05 Le dos-
sier Odessa. Engelse speelfilm uit 1974
van Ronald Neame naar de roman van
Frederick Forsyth. Aansl.: Discussie.
Thema: Vergeten en vergeven? 23.30-
00.05 Laatste nieuws en weerbericht.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
(met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht). 20.00-23.00 Koningin
Elisabeth Muziek Concours voor viool.
Nationaal Orkest van België o.l.v.
Georges Octors. Op het programma
staan een speciaal voor dit concours
geschreven Belgisch vioolconcert, een
sonatevoor viool en piano en een viool-
concert, gekozen door de kandidaten
zelf.

TV5
16.10 Tournoi De Tennis De Roland-
Garros. Open Frans kampioenschap.
18.00 Les Supporters. Franse tv-film.
19.30 Papier glacé. 20.00 L'Autobus
Du Show-Business. 21.00 Nouveau
Monde. 22.00 Journal Télévisé. 22.35
Le Homard. Documentaire. 23.00 Les
jeunes Et La Francophonie. 23.30
Nord-sud. 23.55 Entrepreneur ING
00.20-00.45 Biondie Et Cie.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I bliek. 09.05 Familie Feuerstein.
09.35 The Real Ghostbusters. Afl.: Der
furchtbare Flügel-Puma. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.:
Hutchs Verrat. 10.50 Teletip Koehen.
11.00 Programma-overzicht. 11.05 ■Nasser Asphalt. Duitse misdaadfilm uit
1958 van Frank Wasbar met Horst Bu-
cholz, Martin Held, Gert Fröbe e.a.
Aansluitend tekenfilms. 13.00 Telebör-
se. 14.00 Ihr Horoskop. Afl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 Pixi im Wolken-
kuckucksheim. Afl.: Daumelinchen.
Deel 1. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Der Auf-
schub. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: KHler killt
Killer. 15.50 Teletip Haushalt. 16.00
■Pat und Patachon. Afl.: Rauchloses
Pulver/Erf inderschnaps. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.:
Flucht aus Fort Dayton. 17.35 SAT. 1
BLICK. 17.45 Programmaoverzicht.
17.50 Matt Houston. Afl.: lm Quintett
stribt's sich leichter. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-Show. 19.30
Max Headroom. Afl.: Elektronik-Barrie-
ren. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Hunter.
Nieuwe Amerikaanse misdaadserie.
Afl.: Der vierte Mann. 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 Zum Teufel mit der Penne.
Duitse speelfilm uit 1968 van Werver
Jacobs met Peter Alexander, Hansi
Kraus, Hannelore Elsner e.a. 23.15
SAT 1 Bliek. 23.25 News& Stories. Ma-
gazine. 00.05 So gesehen. Herh.
00.10-00.20 Programma-overzicht.

SSVC
13.00 Children's SSVC. The Moom-

ins.
13.10 Playbus. The 'Why Bird Stop.
13.30 Vintage. Afl.: Wine and War.
14.00 News and Weather.

14.05 Daphne du Maurier's Corn-
wal.

14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Knots Landing. Afl.: A Price tot

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

Batty Escape.
16.10 The Real Ghostbusters. Serie
16.35 When will I be Famous. Serie

Afl.: Being There.
17.00 The Country Boy. Dramaserie.

Duke is nog altijd niet thuis en Ben
begint zich ongerust te maken.

17.25 Home and away. Serie.
17.45 Cartoon Time. Heathcliff.
18.05 News and Weather.
18.15 The Chart Show. Non-stop vi-

deo's van de top tien singles.
19.05 Bob says... Oppertunity
Knocks.

19.55 Coronation Street. Serie.
20.20 Dallas. Afl.: The Way We Were.
21.05 The Heroes. Nieuwe driedelige

dramaserie of de waargebeurde ge-
schiedenis van Operation Jaywick.

22.45 News and Weather.
22.55 A Place of Skulls. Documentai-

re over Zimbabwe.
23.50-00.30 International Golf.

Hoogtepunten uit de finale van de
Volvo PGA Championship.

Radio 1 radio(Elk 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 Hieren Nu). 12.06'
Boer en tuinder. 12.30Nieuwsover-
zicht Hier en Nu. 12.32Over kopen
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 hetteken van de re-
genboog. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVRO's nachtdienst. 6.02-7.00
Auto in? Avro aan!

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua). 9.04
TROS Gouden Uren. 11 04 Óp Vol-
le Toeren. 12.04 André van Duin.
13.04 Tros Aktua. 13.15 Tijd voor
Tetske. 14.04 Muziek uit duizen-
den. 15.04 Met muziek het hele
land door. 16.04Open huis. 16.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
17.04 Ronduit Radiokrant. 18.04
Tijdsein. 18.25 Kom er 'es uit.
18.50De wolkenwagen. 19.03 Van
u wil ik zingen. 19.30Hemelsbreed.
19 45 Begrijpt u wat u leest? 20.00-

-7.00 Zie radio 1.

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

14.04 Toppop Radio. 16.04 Top-
pop twintig 18.04 Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight
23.03-0.00 Droomgeheimen.

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. 12.00Ra-
dio Vierklank (13.00 Nws.) 13.50
OverKunst en Cultuur. 14.00KRO-
Klassiek op maandagmiddag: For-
tunio van Messager. 15.50 Over
poëzie. 16.00 In antwoord op uw
schrijven - klassiek. 16.45 Zin in
muziek. 17.00 VARA klassiek
Werken van Boulez. 18.00 Nws.
18.02 Blazers magazine. 18.30
Werken van Borodin. 19.00 Moe-
sorgsky 150 jr. geleden geboren
(4). (20.00 Nws.) 22.00 Jazz-op-
vier. 23.00-0.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportiel.
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. 13.00 Nws. 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
niet kunt eten. 15.00Bericht uit het

koninkrijk. 16.30 NOS Kinderma-
gazine. 17.00 Wat een taal. 17.30
De jaren vijftig. 17.55 Meded. en
schippersberichten 18.00 Nws.
18.10 SGP/GPV/RPF. 18.20 SP.
18.30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 de Vrije ge-
dachte. 18.55 Promoprogr. voor
buitenlanders. 19 00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
20.30 Het voordeel van de twijfel
21.35-22.00 Hobbyscoop

Omroep Limburg
7.15 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, Limburg en de We-
reld, Agenda en Muziek. 13.05,
14.02, 15.02en 16.02Kort 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
18.05-18.07Aankondigingen

BRT 2
06.00 Nws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6 30, 7.00 Nws. 7.30 Nws.
en R.V A-berichten). 8.00 Nieuws
8.10 De Groote Magazijnen 10.00
Nieuws. 10.03 Kwistig met muziek
11.55 Mediatips 1200 Limburg
1989. 13 00 Nieuws. 13 10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00 Vooruit Achteruit. 17.00
Focus. 17.10 Hitrevue. 18.00
Nieuws. 20.00 Slowtime. 21.00

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.)

televisie en radio

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
16.00 "" Service Salon. Gevarieerd

magazine gepresenteerd door Cathe-
rine Keyl, Amanda, Spoel en Tineke
de Groot.

17.25 Chinese chef. Culinaire serie.
Slot: Garnalenbroodjes met sesam-
zaad/Gouddraad appeltjes.

17.55 "" Ontdek jeplekje. Vandaag:
Veere.

18.05 Foofur. Tekenfilmserie.
18.18 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie. Afl.: Ghostbuster van
het jaar.

18.45 Wordt vervolgd. Stripmagazi-
ne. Presentatie: Han Peekei.

19.10 Sportpanorama. Rechtstreeks
vanuit Almere. Presentatie: Jack v.d.
Voorn.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 North and South. 12-delige
Amerikaanse serie naar de roman
van John Jakes. Afl. 6. (herh.) Orry
heeft het huwelijk tussen Brett en Billy
weten te verhinderen maar zijn zuster
heeft er genoeg van en vertrekt naar
Ashton. George Hazzard probeert on-
dertussen zijn geschillen m»t Orry bij
te leggen.

22.08 Televizier. Actualiteitenrubriek
gepresenteerd door Ria Bremer, Ka-
rel van de Graaf, Pieter Varekamp en
Cees van der Wel.

22.50 Scheveningen Internationaal
Muziekconcours. M.m.v. het Radio
Filharmonisch Orkest 0.1.v. Roland
Kieft.

23.17 European Business Weekly.
Wekelijks overzichtvan de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen. Presen-
tatie: Marcella Mesker.

23.47-23.52 Journaal.

" LLoyd Bridges, Patrick Swayze en William Schallart in
'North & South'. (Nederland 2 - 20.29 uur)

Sky Channel
06.30 European Business Channel

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro

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

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

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

beelden met muziek.
15.00 As the World Turns. Dramse

rie.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Komische serie
17.00 Countdown. Popmuziek.
19.00 Eurosport preview.
20.00 International Motorsport.
21.00 Golf.
23.00 Voetbal. W.K.-series.
00.00 Motorsport.
01.00 Basketbal.
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. Hitmuziek.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro

gramma.
18.30 The New Music Show. Actuele

pop.
19.30 Richard Diamond. Detective

serie.
20.00 Big Valley. Westernserie.
21.00 The Doomsday Boys. Kort

films.
21.45 World News. Nederlands ge-

sproken.
22.00 Theme and Variations. üfe on

earth.
23.00 The Richest Seas. Natuurdocu

mentaire.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Video's.
12.00 Remote 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. Elton John.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies.
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

Belg. Rundfunk
6 30 Radio Frühstuck. 7.45 Veran-
staltungskalender 8.30 Besinnli-
che Worte. 905 Musikexpress
10.00Gut autgelegt 11.05Gut auf-
gelegt 1200 Veranstaltungskalen-
der Musik bei Tisch 12 30 Presse-
schau 14.05 Schulfunk: Wie
schreibt man das? 14 20 Musikzeit
heute: Operette und Musical. 15 00
Nachmittagsstudio 17 05 OkJiekis-
te. 18 40 Jazz: Swing und Balla-
den. 20.00 Nachnchten. 20.05-
-21.45 Stadtbummel.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kern anderer. 11 00 Treff nach
elf. 12.00 Is jan Ding! 14 00 Viva
16.00 Entenjagd 1700 RTL-Mu-
sikduell 17.50 Sportshop 18.00
RTL-Musikduell 19 00 Neunzehn -Vierundzwanzig: Pm-Wand 20.00
Ruckspiel 2100 Aulgelesen
22.00-0.00 Musik Non-Stop

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12 05
Gestern, heut und morgen 1300
Gul Autgelegt. 14.05 Aut der Pro-
menade 15.00 Caté-Konzert
1605 Heimatmelodie 17 00 Mu-
sik-Express 20.05 Tol in New
Vork. 21.00 Musik zum Traurnen
22.30-4.05 Nachtexpress

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 demDreh. Amen

kaanse serie, (herh.)
11.45 Polizeibericht. Amerikaanse

serie, (herh.)
12.05 Gut geht's. Gezondheidstips

(herh.)
12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-
tor Gadget. Tekenfilmserie. Afl.: 1001
Nacht.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

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

15.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-
panse misdaadserie. Afl.: Der Scharf-
schütze. (herh.)

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

kaanse serie.
16.50 Rech und Schön. Amerikaanse

serie.
17.15 Der Preis is heiss. Spelpro-

gramma met Harry Wijnvoord.
17.45 Bulldozer-spel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie, (herh.)
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 High Mountain Rangers. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Der Prozess.

20.15 Der Chef. Amerikaanse serie uit
1970 van Don Weis. Met: Raymond
Burr, Don Galloway, Don Mitchell.
Afl.: Der lockvogel.

21.10 Hektor, der Ritter ohne Furcht
und Tadel. Italiaans-Franse speelfilm
uit 1975 van Pasquale Festa Campa-
nile. Met: Bvd Spencer, Andrea Fer-
reol, Philippe Leroy e.a.

122.50 RTL aktuell.
i 23.00 Kulturmagazin 10 vor 11 met

Alexander Kluge.: 23.25 Mannermagazin M.
i00.00 Alfred Hitchcock. Amerikaan-
I se misdaadserie, (herh.)
100.30-00.35 Betthupferl.
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Engtevrees
Jolanda vond het na haar eerste
ervaring toch verstandiger om
zich aan te sluiten bij de vereni-
ging Speleo Limburg. „ledereen
krijgt een basiscursus waarin
vooral wordt geleerd om te gaan
met de materialen. Het is niet al-

leen belangrijk dat je goed mate-
riaal hebt, het gebruik ervan
moet je ook onder de knie heb-
ben. Je moet niet bang zijn vies
te worden en geen engtevrees
hebben. Wat dat laatste betreft
word je tijdens de cursus tot in
den treure getraind."
Dat is maar goed ook, vindt Jo-
landa. „Stel je voor je zit in een
gang waar je net nog kunt in- en
uitademen. Je moet dan zeker
niet in paniek raken. Hoogte-
vrees is ook uit den boze. Maar
dat heeft de leiding van de cur-
sus zo door. Het eerste klim-
weekend in België betekent op
zaterdag met trillende benen
oefenen aan een rotswand en het
geleerde daags erna toepassen in
een rots. De brandweertoren in
Maastricht beklimmen en weer
afdalen is ook een van de oefe-
ningen. En die toren is behoor-
lijk hoog."

sprekend

José
„Ik ben een enthousiast verza-
melaarster van geboortekaartjes.
Het is een leuke hobby om al die
mooie en soms heel originele
kaartjes te verzamelen. Maar het
is ontzettend moeilijk om aan ex-
emplaren te komen.
Voor de geboorte van mijn oud-
ste dochter moest er een geboor-
tekaartje uitgezocht worden.
Door de grote verscheidenheid
kwam ik op het idee om ze te
gaan sparen. In het begin kreeg
ik ze al gauw van familie, beken-
den en buren. Maar dat houdt op
een gegeven moment op. Ik heb
ziekenhuizen en vroedvrouwen
geschreven, in de hoop dat zij
aan mij zouden denken. Maar he-
laas, of ze bewaren de kaartjes
zelf of je hoort helemaal niets
meer. Jammer, want dat zijn de
bronnen waar de kaartjes van-
daan kunnen komen.
Ik heb eens contact gehad met
een mevrouw die maar liefst zon
60.000 exemplaren bijelkaar had
vergaard. Geweldig. Mijn verza-
meling bestaat nu ongeveer uit
9.500 stuks en dat vind ik al heel .
wat. Twee keer heb 'ik van
iemand albums tegen een lage
prijs kunnen overnemen. Maarzon grote hoeveelheid is niet tebetalen. Tenminste, als je hetvan
jezakgeld moet doen. En jeloopt
natuurlijk het risico dat er veel
dubbele exemplaren inzitten.

In de afgelopen jarenheb ik door
beurzen in het hele land contac-
ten gelegd. Regelmatig schrijven
wij elkaar en blijven zo op de
hoogte van allerlei ontwikkelin-gen. Die contacten zorgen er ook
voor dat mensen geïnformeerd
blijven over jouw hobby en jij
zorgt op jouw manier voor hun
hobby. Zo kan ik het niet laten
om bijvoorbeeld, waar ik ook
kom, oude ansichten te kopen
voor een prentbriefkaartenverza-
melaar. En voor een mevrouw uit
België die postzegels spaart,
koop ik hier altijd de eerste ze-
gels. Je helpt elkaar op die ma-
nier. Verder gaat er ook veel tijd
zitten in het bedanken van de
mensen die mij kaartjes sturen.
Dat doe ik overigens bij iedereen
en daar gaat uiteraard 's avonds
menig uurtje inzitten.
Toen ik er aan begon kon ik niet
vermoeden dat het zon vlucht

zou nemen. Het is zon enige
hobby en het is onvoorstelbaar
hoeveel verschillende kaartjes er
zijn. De mooiste vind ik de ge-
boortekaartjes uit de veertiger en
vijftiger jaren. Prachtige teke-
ningen staan daarop. Verder zijn
er kaartjes met engeltjes, num-
mertjes, kantjes, foto's van de
Wieg, unieke grafische tekenin-
gen of adoptiekaartjes met een
foto van hetkind en een heel per-
soonlijk verhaal erbij. Dé laatste
jaren zijn vooral zelfgemaakte
kaartjes in de mode gekomen,
gemaaktvan verschillende mate-
rialen zoals brooddeeg, stof of
met borduurwerkjes oforigami -
de Japanse vouwkunst - erop.
Maar het mooiste vind ik de serie
kaartjes van Anton Pieck. Die
stralen een geheel, eigen sfeer
uit. Veel series heb ik nog niet
compleet. Ik ben dus met elk
kaartje dat iemand mij geeft
blij."

" José Hinskens. Foto. christa HALBESMA

Pleidooi speciale 1990
projecten voor vrouwen
UTRECHT - FNV en bonden
moeten in de nieuwe arbeids-
voorziening en de cao's afspra-
ken maken over speciale 1990-
-projecten voor jongeren, in het

bijzonder vrouwen. Het schep-
pen van banen voor deze groep is
nodig om de economische zelf-
standigheid voor vrouwen vanaf
18 jaar werkelijk gestalte te ge-

ven.

Dit bepleit het FNV-Vrouwense-
cretariaat in een brochure over
de 1990-maatregel, het afschaf-
fen van de kostwinnertoeslag
voor vrouwen van 18 jaarzonder
dat daar een zelfstandig uitke-
ringsrecht tegenover staat.

Het FNV-Vrouwensecretariaat
stelt dat de vakbeweging een
concrete bijdrage kan leveren
aan het bereiken van economi-
sche zelfstandigheid. Ook in de
cao-onderhandelingen nebben
de bonden voldoende mogelijk-
heden om concrete afspraken te
maken over het scholen en in
dienst nemen van jonge vrou-
wen.

Afzien
Een paar weken geleden maakte
Jolanda met zes andere 'freaks',
zoals zij hun enthousiasme ty-
peert, een grottentocht in de
streek De Gard in Zuid-Frank-
rijk. „We gingen iedere dag in
een andere onderaardse ruimte
op onderzoek uit. Natuurlijk be-
keken we eerst de plattegrond.
In België weten we, dank zij de
ervaring van diverse speleole-
den, zo langzamerhand wel wat
ons te wachten staat. In Frank-
rijk echter totaal niet. Het was
voor mij een unieke ervaring.
Maar af en toe ook afzien. Soms
waren de gangetjes waar ik door-
heen kroop maar dertig centime-
ter hoog. Om in een mooie en nog
ongeschonden 'zaal' - een grote
ruimte waar nog niet teveel on-
verstandige grot-liefhebbers zijn
geweest - te komen, kropen we
zon dertig meter. Daar was alles
nog intact. Je vergeet dan ook
snel datje tot jenek in het ijskou-
de water ligt en je helm dwars
moest draaien om het hoofd 'bo-
ven water' te houden."

Monique corten

vrouw

Op verkenning in de schitterende ondergrondse wereld

'Grotten': Uitdaging
vol met ontberingen

MAASTRICHT - Speleolo-
gie, het 'grotten' zoals de
fervente liefhebbers het
noemen, is een avontuurlij-
ke hobby. De een ziet het als
een sport, de ander gaat met
een fototoestel op pad in de
ondergrondse gangen om
de mooie omgeving vast te
leggen op de gevoelige
plaat. Maar geen van allen
mogen ze last hebben van
engte- ofhoogtevrees.

De eerste ervaring die JolandaSpronck, sinds januari lid van de
afdeling Speleo Limburg, zal ze
dan ook niet gauw vergeten. In
overall en met de helm op het
hoofd daalde ze af in de Belgi-
sche grot St. Anne by Tilff. „Een
beetje 'eng' was het wel, maar na-
dat ik eenmaal door het watertje
- de badkuip noemen we dat- en
de nodige donkere gangen heen
was, werd ik rustig. Druipsteen,
vaak wit van kleur, maakt je stil.
Je kunt er dan uren doorbren-
gen. De inspanning en de moed
die je levert, geeft jeeen kick."

Jolanda Spronck is aan deRijks-
universiteit in Maastricht vierde
jaars studente rechten. Door
haar vriend kwam Jolanda in de
speleologie terecht. „Peter is he-lemaal verknocht aan 'grotten'
en hij steekt daar veel van z'n
vrije Ujd in. Naar aanleiding van
deverhalen van hem werd ook ik
enthousiast. Ik ben een keer met
hejn meegegaan, naar een kleine
en veilige grot wel te verstaan.
Om niet helemaal verloren te
gaan in de ondergrondse wereld
oefende ik eerst maar eens 'op
het droge'. Met borst- en zitgor-
del hing ik in een boom!"

Het werd een avontuurlijke tocht
onder de grond. „Ik weet nog

goed hoe ik daar uitkwam. Bï
nen en armen vol blauwe plek-
ken en de dag erna niet één spier
in mijn lichaam die geen pijn
deed. Maar je kruipt, hangt,
klimt en daalt ook wat af als je
een of meerdere dagen gaat 'grot-
ten'. In België of Frankrijk, dat
maakt niets uit. Het is steeds
weer een uitdaging. Ik weet na-
tuurlijk niet wat me daar bene-
den allemaal boven het hoofd
kan hangen. De plattegrond
wordt van tevoren wel bekeken,
maar die neem je niet mee. Het is
zo donker en nat in de grot, dat
heeft dus geen zin," vertelt Jo-
landa.

Haar vriend fotografeert graag.
„Onder de grond is een fototoe-
stel beslist geen overbodige luxe.
Met degelijk materiaal dat in een
waterdichtekist wordt vervoerd,
kunnen we naderhand nog eens
genieten van alles wat we gezien
hebben."

# Jolanda: 'Je mag vooral geen engtevrees hebben of bang zijn om vies te worden

Uitrusting
De uitrusting van een grotlief-
hebber bestaat onder andere uit
een speleo-pak (overall) van rub-
ber of stof, een helm, verlichting
(batterij- of carbidlamp) en klimr
en klautermateriaal. „De onder-
kleding is het belangrijkste. Dat
dient als bescherming tegen
warmteverlies. Verder rubber-
laarzen met een goed profiel en

wollen sokken. Bij een bezoek
aan natte grotten, waarin wij in
rivieren moeten waden, is een
neopreen duikpak het beste. De
touwen moeten uiteraard van
een uitstekende kwaliteit zijn.
Daar 'hangt' uiteindelijk alles
vanaf. En danzijn er nog de mus-
ketons. Die gebruiken wij als
schakel tussen ankerpunt en
klimkoord èn als bevestigings-
haken voor het andere mate-
riaal."

De Limburgse afdeling maakt
deel uit van Speleo Nederland.
Een vereniging waar jongen oud
lid van is. Jolanda: „Limburg is
een van de grootste Nederlandse
afdelingen. Dat komt omdat we
hier dicht bij de grotten wonen.
We bezoiSKen alleen natuurlijke
grotten, met name in België en
Frankrijk, die door water zijn
ontstaan."

Symposium
Netwerken

HEERLEN - Ter afsluiting van
een geslaagd experiment houden
de oud-cursisten van de oplei-
ding Vrouw & Management op
woensdag 31 mei in de gehoor-
zaal van Kasteel Hoensbroek een
symposium over 'netwerken.

Mr A. Zweers, universitair do-
cent aan de T.U. Delft, zal het
symposium inleiden. Daarna
vindt er een forumdiscussie
plaats. Aan dit forum wordt deel-
genomen door H. Hovers-Van
Lierop, directeur Hovuma-Maga-
zijnstelling; mr R. Haverhoek,
oprichtster van het Vrouwennet-
werk Limburg; J. Merken, ad-
junct-directeur Gewestelijk Ar-
beidsbureau Heerlen en P. Ver-
schuur, directeur Thermae 2000.
Het symposium vindt plaats van
20.00 tot 22.30 uur.

Collega's
In de zomermaanden rijdt Maus
alleen, 's winters pendelt ze met
een collega naar de wintersport-
gebieden. „In dit vak moet je op
elkaar kunnen vertrouwen," ver-

zekert Maus. „Vierentwintig uuf
lang werk je intensief samen-
Dan maak je ook eikaars slechte
eigenschappen mee. Het werken
met mannelijke collega's levert
vrijwel nooit problemen op. Ik
ben nogal direkt en hou niet vat>
flauwekul. En dat wordt geres-
pecteerd."

Het zelfstandige leven beval*
Maus goed. Pech onderweg
komt weinig voor. Simpele on-
derhoudsbeurten doet ze zelf, zo-
als V-snaren verwisselen of het
water- en oliepeil meten. Maar
als ze een lekke band heeft is tf
geëmancipeerd genoeg om ctf
ANWB op te bellen. „Want voof
het losdraaienvan de bouten mi*
ik gewoon dekracht," stelt MauS
nuchter vast.
Naast buschauffeur is ze ooK
reisleidster. Daarvoor moet z*
zich uitgebreid voorbereiden. D*
omgeving verkennen, tochtjes
uitstippelen, musea bezoeken e»
gezelligeavonden in de hotels or-
ganiseren. „De voorbereiding
doe ik samen met mijn man. We
rijden dan in onze auto naar d*
geplande reisbestemming, zodafik weet wat ik verwachten kan-'

Touringcar-chauffeuse Maus houdt van de vrijheid

'Alleen voor een lekke
band roep ik de ANWB'
HEERLEN - Een vrouw die ach-
ter het stuur van een bus door
Europa toert, is in het verkeer
nog een uitzondering. Maus
Sturmer uit Heerlen trekt in
'haar' touringcar dan ook veel
aandacht. „In Parijs stond een
agent midden op een druk kruis-
punt het verkeer te regelen," ver-
telt Maus met veel plezier. „Toen
hij mij zag, viel zijn mond open
van verbazing. Hij stond zo per-
plex, dat het verkeer in een mum
van tijd één grote chaos werd. En
mijn passagiers hadden natuur-
lijk het grootste plezier."

Maus Sturmer, 47 jaaren een ste-
vige sigarenrookster, verzorgt
voor een busonderneming uit
Roermond groepsreizen door
Europa. Het leven achter het
stuur bevalt haar uitstekend. Ze
houdtvan de vrijheid. En al moet
ze door de smalste straatjes ma-
nouvreren, toeteren er nog zo-
veel boze chauffeurs of snijden
vrachtwagens haar de pas af,
Maus is niet van haar stuk te
brengen. „Ik moet wel," laat ze
kordaat weten.

Toen Maus deze baan kreeg aan-
geboden, was dat de kans van
haar leven. De consequentie was
wel dat ze vooral 's zomers da-
genlang van huis en gezin weg
zou zijn. „Daarom hebben man
en kinderen een grote stem ge-
had in debeslissing of ik de baan
zou aannemen. Want je gezin
moet wel achter je staan," vindt
Maus.

" Maus: 'Ik rook wel stevig, maar nooit in de bus.
Foto: FRANS RADE

Veiligheid
Uiteraard maakt ook wel een*
gevaarlijke situatie mee. „Vorig
jaar reed ik in het Sauerland op
een smal bergweggetje. Vlak
voor een bocht omhoog, snijd'
een tegemoetkomende vracht-
wagen mij de weg af. Ikkon twe*
dingen doen: hem de bus in latef 1
rijden óf tegen de vangrail schui-
ven. Ik koos voor het laatste. OPzon moment moet ik rustig bil)'
ven, dankomt er geenpaniek. De
veiligheid van de mensen is he*
belangrijkste. Daar sta ik voO*
in."

'De nacht van Heerlen'
HEERLEN - „De onderlinge sa-
menwerking tussen de ongeveer
dertig Heerlense vrouwenorga-
nisties mag landelijk gezien
uniek genoemd worden. Onge-
acht de grote verscheidenheid in
cultuur, gejoof, seksuele geaard-
heid, politiek of andere interes-
ses binnen de organisaties vor-
men wij samen een eenheid. En
dat komt opnieuw tot uitdruk-
king tijdens 'De nacht van Heer-
len' op zaterdag 3 juni. Dan ont-
moeten allevrouwen elkaarweer
in het Vrouwenhuis aan de Co-
riovallumstraat."

Marian Prehn, coördinator van
het COC-Vrouwenwerk en Jea-
nine Hoefnagels, medewerkster

van het Vrouwenhuis tekenen
samen voor de organisatie van
'De nacht van Heerlen. „Het is
inmiddels de vijfde keer dat er
een avond voor alle vrijwillig-
sters binnen de vrouwenorgani-
saties en alle vrouwen uit Heer-
len en omgeving wordt gehou-
den," vertelt Marian. „De belang-
stellinggroeit. Nu kan het nog in
het Vrouwenhuis, volgend jaar
moeten we misschien uitkijken
naar een andere lokatie."

Volgens Jeanine is het organise-
ren van zon avond, dankzij de
goede samenwerking, geen en-kel probleem. „Zo gauw de vrou-
wen horen dat er weer iets op sta-
pel staat, wordt aangeboden om

te helpen. Daardoor komen de
zaken nooit op een en dezelfde
persoon neer. Die eenheid maakt
ons als vrouwenorganistie
sterk."

Voor zaterdag 3 juni is er een
swingend programma samenge'
steld. De nacht begint om zes uu'
's avonds met een borrel en een
diner dansant. Daarna bijt de
groep Handy met Afrikaanse
percussie de spits af, gevolgd
door de uit Engeland afkomstig*
'the incredible miss Elkie Dead-
man'. De nacht wordt beslote"
met The amazing Dochter MaaT^Disco Show. De entree bedraad

’ 6,- per persoon.

" Marian Prehn en JeanineHoefnagels. Foto: DRIES LINSSEN

(ADVERTENTIE)
■

Praktijk voor
borstprothesen,
aanverwante
corsetterie en |_A l,8E*J' Twjß

(045) 257848

Jocelyne After Care
Schumanstraat 12, BRUNSSUM

(ADVERTENTIE)

Jsrpe natuurlijkste manier
I^|Bi blijkt nu
i öok de gezondste.
i;. «1 Onderzoek aan de Universiteit Limburg bevestigt/l f dat onze TFM-afslankmethode GOED en VEILIG
/f werkt. Die zekerheid heeft u alvast.

V De off. persber. van dr. M. Roede liggen in ons
i inst. ter inzage.

J 'if Begin uw slanke en gezonde toekomst met een
\\ simpel telefoontje en maak met mevr. Extra een

A "* \ afspraak voor een gratis en vrijblijvend
\V \ figuuronderzoek.

i\ j \ La Belle Hélène
\ TFM-figuurcorrectie-instituut

t 045-311490
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Modehuis
I Boosten I

Nieuw ontvaQgen
draagbare

vZomercoHëctje.
Bij iedere aankoop een

verrassing.

Akerstraat Noord 156
Hoensbroek
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Frits Nöllgen en Hoger Polman naar VVV

Nederburgh op
bank bij PSV

Van onze sportredactie
KERKRADE - Doelman Jan
Nederburgh verruilt een basis-,
plaats bij Roda JC voor een
plekje op de reservebank bij
kampioen PSV. Afgelopen
weekeinde kwamen de 31-jari-
ge sluitpost en de Eindhoven-
se club tot overeenstemming
over een tweejarig contract.
Jan Nederburgh wordt de
tweede man achter Oranje-
klant Hans van Breukelen.

Nederburgh liet eerder dit seizoen
al weten een avontuur bij een abso-
lute topclub best te zien zitten. „Het
lijkt een stap achteruit, maar voor
mij persoonlijk is het een stap voor-
waarts", aldus de doelwachter. Jan
Nederburgh, die in zijn loopbaan
eerder uitkwam voor Telstaren Den
Haag, kan sinds hij zich uit de scha-
duw van Jos Smits heeft gewerkt,
bij Roda JC bogen op enkele suc-
cesvolle seizoenen. Nederburgh
stond overigens nog tot medio 1990
onder contract bij de Kerkraadse
ploeg.

De Roda JC'er Frits Nöllgen, vorig
seizoennog de meest begeerde ama-
teur op de Nederlandse voetbalvel-
den, maar inmiddels door Jan Re-
ker verbannen naar het tweede
team, zal naar alle waarschijnlijk-
heid volgend seizoen op uitleenba-
sis de kleuren van het pas naar de
eerste divisie gedegradeerde VVV

*7

gaan verdedigen. Nöllgen, die bij
Roda JC een full-prof contract
heeft, maar daar absoluut wil ver-
trekken, wilde het bericht over zijn
overgang noch ontkennen, noch be-
vestigen. Naast Nöllgen is het ook
zeker dat libero Roger Polman vol-
gend seizoen bij VVV zijn opwach-
ting zal maken.

Brandts
MW wil centrumverdediger Ernie
Brandts kost wat kost behouden.
Brandts, die onder andere op de
verlanglijstjes staat van Eindhoven
en een Belgische eerste klasser,
heeft onlangs een sterk verbeterde
aanbieding van de Maastrichtse
club ontvangen. Eindhoven heeft
voor Brandts,behalve een leukezak-
eent ook nog een part-time betrek-
king in petto.

Jalink
Fortuna Sittard heeft Nico Jalink
gisteren laten weten geen prijs meer
te stellen opverdere samenwerking.
De transfervrije ex-AZ-speler, mo-
menteel in onderhandeling met
Dyon, werd door manager Jacq. Op-
genoord op de hoogte gesteld van
Fortuna's beslissing. „Ik kreeg te~
horen dat in mijn plaats Richard
Sneekes was aangetrokken. Een
vreemde manier om dit op zon ma-
nier te spelen. Je mag toch verwach-
ten dat alvorens jeeen nieuwe spe-
ler contracteert jeeerst contact hebt
met je eigen werknemer. Dat is niet
gebeurd. Ik kreeg gewoon te horen

aai ik Kon vertreKKen en dat doe ik
dus. Zorgen over mijn toekomst
maak ik me niet. Ik ben transfervrij
en ik denk dat er best nogwat clubs
zijn die graag van mijn diensten ge-
bruik maken".

Met het vertrek van Nico Jalink is
ook het aanblijven van Henk Duut
in het gedrang gekomen. De ex-
Feyenoorder had al grote proble-
men met de verlaagde Fortuna-aan-
bieding. „Nu Jalinkweg is, heeft het
voor mij weinig zin om langer bij
Fortuna te blijven. Ik voelde me al
een beetje buitenstaanderen had in
Jalink iemand waarmee ik goed
overweg kon. Nu dieer niet meer is,
ben ik helemaal een vreemde eend
in de bijt".

" Jan Nederburgh... PSV ...

" Frits Nöllgen... VVV ...

'Rosé leiderstrui komt eigenlijk nog te vroeg'

Breukink op troon
GRAN SASSO - Erik Breukink heeft in de achtste etap-
pe van de Ronde van Italië zijn slag geslagen. De renner
jütde ploeg van Peter Post ging in de 186 kilometer lange
bergrit van Rome naar Gran Sasso als vierde over de

en nam derosé leiderstrui over van de Italiaancontini.
1 b

reukirik bevond zich in de slotfase
jjaarde 2130 meter hoge Gran Sasso

> gezelschap van de Colombiaan
"Js Herrera en de Spanjaard Mari-
° Lejarreta. Dit drietal had eenhterstand van 32 seconden op de

etappewinnaar John Carl-
s een bepaalde traditie nog steeds

Pgeld doet, zal Breukink over twee(j^ken de eindzege in de 72ste Giro
behalen. Deze traditie luidt:

f..'6 Silvano Contini uit darosé trui, Jat wint. Giovanni Battaglin deed
,ietin 1981, Bernard Hinault in 1982,
°ePpe Saronni in 1983.

eter Post stond handenwrijvend
J> de kille bergtop ten oosten vanome. Een dag voor zijn aankomst
£' Nederland had de Zwitser Urs
*euler de ploegleider in de massa-

tw nt van °*e zevende etappe de
In^fde overwinning aangeboden.
J* de achtste rit greep zijn kopman
,reukink de rosé trui met de kanse eerste Nederlandse winnaar vane Ronde van Italië te worden.

e nieuwe klassementsleider stonden half uur af tekoelen alvorens hij
ï^gekleed werd met de rosé trui.

0 lang vergde het rekenwerk van
e^ ,WedstrÜdleiding. Breukink was
'. "lij mee en eigenlijk ook weer

■'t. ■ «Het is altijd mooi, zon trui.
moet je in deze sport pak-

Ij^^vat jepakken kunt. Maar eigen-
jkkomt dit te vroeg. Het was beter

seweest als Contini eerste was ge-, even. Zijn ploeg controleerde de*°ers uitstekend."

% Erik Breukink... knap werk ...

Spanning
e eukink veroverde de rosé trui opn dag, die met spanning tegemoet.as gezien en in een flop dreigde te
o^digen. In de achtste rit, met start
ei „e Piazza de Poppolo inRome en
lr*de bovenop de 2130 meter hoge

(ji-.3? 1 Sasso, zouden de vedetten ein-
h»i in et Seweer komen. Tot eenaive kilometer voor de eindstreep
werden alleen losse flodders afge-vuurd.

ai ruim honderdrustige kilometers«Knapten twee 'kleintjes': de°Panjaard Espinosa en de Deen

Carlsen. Tekenend voor het verde-
digende rijden van de groten was
dat de boomlange anti-klimmer uit
Freriksvark drie minuutjes voor-
sprong kon omzetten in de ritzege.
Espinosa was drie kilometer voor
het eindevan derit aan het eind van
zijn mogelijkheden.

Breukink wist een verklaring voor
het catenaccio van de kanshebbers.
„Er stond stevige wind. Het was te
koud om alleen te rijden. We zagen
het aan Argentin. Hij viel aan en
blies zichzelf direct op."

Eerste aanval
Herrera merkte het ook. De Colom-
biaanse favoriet waagde vier kilo-
meter onderdetop de eerste aanval,
maar liet zich direct terugvallen in
de groep die door Contini's mak-
kers werd aangevoerd. Het was
maar een kattesprong. Breukink
voelde zich ook niet geroepen aan te
vallen. Omdat deze uitzonderlijk
zware Giro er een is om zo laat mo-
gelijk aan de leiding te komen.
Herrera viel aan op 500 metervan de
streep, net toen Carlsen uitgeput fi-
nishte. Breukink en Lejarreta kon
hij niet van zich afschudden. De
triangel Colombia/ Spanje/Neder-
land boekte winst op de rest: 6 se-
conden op Fignon, Roche en Hamp-
sten, 13 seconden op Da Silva, Cri-
quielion en Zimmermann met bij
hen de afstoppende Peter Winnen,
35 secondenop rose-truidrager Con-
tini, die moest aftreden.

Weer Oostdiutse suprematie in Olympia's Ronde

Thomas Liese duldt
geen tegenstand

Van onze sportredactie

"■ BEEK - Een pleister op het stuur
vermeldde de rugnummers van zijn
concurrenten. Renners uit de top
tien, stuk voor stuk Nederlanders.

Maar Thomas Liese uit de DDR,
I twintig jaar pas, hield ze op de Lim-
-1 burgse heuvels allemaal achter zich.
I Hij schreef Olympia's Ronde van
1 Nederland voor amateurs op zijn
I naam. In zn eentje, want ploegma-

' ten ontbraken bijna helemaal. Op
I Hennig na waren de andere Oost-
I duitsers in deze negendaagse koers
I uitgevallen.

I Het slotweekeinde op de Limburg-|se wegen bezorgde de Sovjetrus
Pianik en de Oostbrabander ieder| een etappezege, respectievelijk in
Geleen en Beek. In eigen streek| kwamen ook Robert Rademakers
en Gino Jansen uitstekend voor de

I dag. Eerstgenoemde kwam in de
eindstand op de elfde plaats terecht.
Jansen werd in het tot bijna hon-
derd man geslonken veld (honderd-
vijftig waren gestart) twintigste.
Voor het overige bleef in Olympia's

I Ronde ailes bij het oude. Liese nam
de plaats in van zijn landgenoot
Dirk Meier, die vorig jaar in de laat-

ste gele trui werd gehesen. En even-
als vorig jaarkonden de Nederland-
se amateurploegen elkaar ook dit
keer weer niet vinden in een coali-
tie.
Egbert Koersen van Koga Miyata
wilde het liever zelf opknappen. Hij
had vier renners hoog in het klasse-
ment en als een van de weinigeploe-
gen, zijn voltallige formatie van zes
man nog in de strijd. Koersen: „Ze
kunnen me wat, van mij geen initia-
tieven meer na die mislukking van
twee jaar geleden."
Ploegleider Piet Kuys van de natio-
nale selectie had ook weinig zin om
met de pet rond te gaan voor Maar-
ten den Bakker, de enige nog over-
geblevenkandidaat uit de nationale
selectie voor de eindzege. „Zo zie je
maar, je start met zes kansrijke ren-
ners en je houdt er eentje over. Ik
vind het logisch dat, toen De Bak-
ker zag dat Liese zo goed reed, hij
zijn eigen positie ging beschermen
ten opzichte van bijvoorbeeld de
Koga-mannen. Daar heb ik begrip
voor."
Bleef Joost van Adrichem over van
Van Aarle, die op bijna drieëneen-
halve minuut achterstand aan de
laatste rit van Geleen naar de Ad-
steeg in Beek begon. Ook de renner

van Schür kon geen strijdwijze be-
denken, diehem verder kon helpen.

Het werd derhalve Thomas Liese,
de jongste van het gezelschap en
voor het eerst op Nederlandse bo-
dem. Maar niet te jong en te nieuw
om iedereen niet af te bluffen. Liese
ging gewoon als eerste naar boven
op de Keuteberg en de Gulpener-
berg. Liese kwam gewoon als eerste
door op het plaatselijk circuit in
Beek. En Liese waagde het vijftien
kilometer voor het einde ook nog
gerust om te demarreren en zodoen-
de de spot te drijven met alles wat
voor (Nederlandse) concurrentie
doorging. Klasse gecombineerd ook
met een hoop bluf, want de Oost-
duitserzakte na de finish bijna in el-
kaar van vermoeidheid, moest lange
tijd uithijgen over het stuur van zijn
fiets en had moeite de uitgebreide
huldiging staande te ondergaan.

0 Zie verder pagina 15

" De strijd is voorbij. Op de Adsteeg in Beek kan Thomas Liese (rechts) zich gereedmaken voor de huldiging. Hij heeft Olympia's
Ronde op zak. Foto: PETER ROOZEN.

Knieblessure speelt aanvoerder Oranje weer parten

Gullit alleen in
noodgeval present

Van onze sportredactie
COMO - Slechts als de nood aan de
man komt doet Ruud Gullit woens-
dag mee in de WK-kwalificatiewed-
strijd in en tegen Finland. De aan-
voerder van Oranje kreeg als reactie
op de Europa Cupfinale van afgelo-
pen woensdag weer last van zijn
knie, waaruit vrijdag vocht werd
verwijderd. Assistent-bondscoach
Nol de Ruiter, die gisteren Como-
Milan (1-1) bijwoonde, liet hij al
meteen weten overmorgen op de
bank te zullen plaatsnemen en
slechts in het uiterste geval, als de
stand daarom vraagt, in te zullen
vallen.

Na het duel, dat Gullit als toeschou-
wer meemaakte, vertrok het Milane-
se drietal Van Basten, Rijkaard en
Gullit, samen met DeRuiter pijlsnel
met een taxi richting luchthaven
Malpensa waar een privéjet van Sil-
vio Berlusconi op het viertal stond
te wachten.
„Het wordt dezelfde situatie als tij-
dens de Europa Cup-wedstrijd te-
genRode Ster Belgrado. Toen zat ik
ook op de bank met de bedoeling al-
leen in te vallen als het echt nodig
was. Toen was het nodig, laten we
hopen dat het woensdag niet hoeft",
aldus de spelmaker die in ieder ge-
val tot en met woensdag niet zal trai-
nen.

De Milanese Nederlanders die wel
in het veld kwamen hoefden geen
van beiden de negentig minuten vol
te maken van hun trainer Arrigo
Sacchi. Frank Rijkaard werd tien
minuten na rust gewisseld. Marco
van Basten mocht een kwartier voor
tijd naar de kant.

Overigens wist bondscoach Thijs
Libregts op dat moment nog niets
van het afvallen van zijn aanvoer-
der. „Op een of andere manier is er
iets fout gegaan in de communica-
tie", aldus De Ruiter die bij aan-
komst in Como nog in de veronder-
stelling was dat Gullit gewoon zou
spelen.
Gullit liet zich desgevraagd ook uit
over de te volgen speelwijze tegen
de Finnen die absoluut verslagen
moeten worden. „We moeten aan-

vallen. En dus niet zo spelen als te-
gen de Duitsers", herhaalde hij zijn
kritiek op de bondscoach. „Maar de
kritiek is bedoeld voor alle verant-
woordelijken. Ook de drie spelers
die de tactiek met de bondscoach
hebben doorgenomen (Ronald Koe-
man, Frank Rijkaard en Marco van
Basten - red.). lets uitgesproken is
er niet sinds ik vlak na Nederland-
Westduitsland mijn mening heb la-
ten horen. Ik heb geen telefonisch
contact met de bondscoach gehad."

„Ik vond", aldus jGullit, „het alleen
van de gekke dat iedereen die ik ben
tegenkomen, mensen op straat in
Nederland maar ook in Italië, het zo
hadden gezien als ik het ook zag.
Een Nederlands elftal dat niet zijn
eigen spel speelde. Tegen Finland
moeten we voor de winst spelen en
daarmee kijken hoe de wedstrijd
loopt met het oog op een hoge uit-
slag. In ieder geval moet er de ko-
mende dagen heel wat gepraat wor-
den. Met de hele ploeg."

Grote Prijs van Lundgraaf

Voorn schittert
SCHAESBERG - Op schitterende
wijze heeft Albert Voorn het con-
cours-hippique in Schaesberg om
de Grote Prijs van Landgraaf ge-
wonnen. Voorn, sinds zijn vertrek
uit Aken vorig jaarhet enfant-terri-
ble van de Nederlandse springrui-
ters, bevestigde met dit succes weer
eens zijn grote naam. Met zijn over-
winning stak hij tweeduizend gul-
den op zak. Een mooie opsteker
voor zijn vertrek naar Engeland,
waar hij drie weken voor zijn spon-
sor in de promotionele (spring)sfeer
zal werken.
In het CHIO van Aken (13-18 juni) is
hij dit jaar dus niet van de partij.
„Westfalia Nugget is een zeer bruik-
baar paard, maar zijn prestaties zijn
voor dat werk nog te wisselvallig",
zegt Voorn. „Al zou ik in Arnhem
Nederlands kampioen worden, dan
vind ik nog dat ik geen recht op se-
lectie heb. Zo eerlijk ben ik nu ook
wel weer. In plaats van Aken rij ik
nu in Birmineham".

Brokking
haakt af

Van onze volleybalmedewerker
AMSTELVEEN - Harrie Brokking
heeft definitief afgehaakt als kandi-
daatvoor de opvolging van Arie Se-
linger als bondscoach van de natio-
nale volleybalselectie. Een compro-
misvoorstel waarin de huidige assis-
tentcoach eerst drie maanden alleen
zou werken, voordat een nieuwe
tweede trainer aangesteld zou wor-
den, leek aanvankelijk kans van sla-
gen te hebben.
Brokking hield het hoofdbestuur
van de NeVoßo voor om na deze pe-
riode te opteren voor Marco Brou-
wers, nu nog deel uitmakend van de
spelersgroep, als tweede man. Het
bondscollege wenste evenwel geen
afstand te doen van haar vetorecht
bij een eventuele benoeming. Voor
Harrie Brokking aanleiding om zijn
kandidatuur in te trekken. Gisteren-
avond tekende hij een contract als
trainer bij de damesafdeling van
Brother/Martinus. Intussen heeft
ook Marco Brouwers besloten zijn
interlandcarriere per 30 juni aan-
staande te beëindigen. Hij treedt
waarschijnlijk fulltime in dienstvan
Inter Football.

Dode op
Hockenheim

HOCKENHEIM - Motorcoureur
Ivan Palazzese (27) uit Venezuela is
zondag aan de gevolgen van een on-
geluk tijdens de GP van West-Duits-
land in de 250cc klasse op het circuit
van Hockenheim overleden. De fa-
brieksrijder van Aprillia stierfkorte
tijd nadat hij per helicopter naar het
ziekenhuis van Heidelberg was ver-
voerd.
Twee andere coureurs raakten
eveneens ernstig gewond bij het
spectuculaire ongeval. De Italiaan
Fabio Barchitta ligt als gevolg van
een breuk in de wervelkolom met
dwarslaesie in het ziekenhuis. De
Fransman Bruno Bonhuil is aan
verwondingen aan zijn borst geope-
reerd.
Het ongeluk gebeurde nadat in de
groep enkele rijders ten val kwa-
men. Enkele vallende coureurs
schoven over de piste en kwamen in
aanraking met op het circuit liggen-
de motoren. De motor van Palazze-
se raakte in brand. De Italiaan Fer-
rari stopte om hulp te bieden aan
Palazzese. Hij paste mond op mond
beademing toe en hartmassage.
Volgens ooggetuigen, die aan de
rand van het circuit stonden, werd
de Venezolaan aangereden.

Voetbalrellen in Glasgow
GLASGOW - Voor de voetbalinterland tussen Schotland en Enge-
land is het in Glasgow tot een treffen gekomen tussen rivaliserende
supportersgroepen uit beide landen. De politie van Glasgow arres-
teerde honderd vandalen.
De Schotse politie was voorbereid op de confrontatie. Uit Engeland'
waren berichten binnengekomen over een groep Engelse hooligans,
die naar Glasgow was vertrokken met als doel deSchotse supporters
te provoceren en uit te dagen. In het stadscentrum hadden ze 'succes.
Er braken knokpartijen uit. Winkelruiten sneuvelden, auto's werden
op de kop gezet en er werd met zelf gefabriceerde traangasbommen
gegooid. In het stadion bleef het rustig. Het duel (2-0 in voordeel van
Engeland) verliep zonder incidenten.
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|E| Provincie
jjjfS Limburg i

mededeling Gedeputeerde Staten f
M9O/21-89 maken bekend, dat op 24 april 1989bij henf

binnengekomen de aanvraag d.d. 19april L
1989 (ingeschreven onder nr. Bs 51987) vaC
de N.V. DSM om vergunningen ingevolge*
Hinderwet, deWet inzake de luchtverontre'4
ging en deWet geluidhindervoor het uitbrfc
den/wijzigenvan deChemischeBedrijven F
met een installatievoor de productie van cf
polymeren (systeem 12)van de HD-Polyetl''
leenfabriek 2 (HD-DEF 2) gelegen op de IoM
tic Zuid in de gemeente Geleen. De aanvrat
en andere ter zake zijnde stukken liggen ter 1
zage van 30 mei 1989tot 1 juli 1989en wel:ij
in het Provinciehuis te Maastricht (bureau %
bliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-i>
meentehuis van Geleen tijdens de werkurej
en bovendien 's woensdagsvan 17.00uurl|
20.00 uur, alsmede tijdens de werkuren na ,
laatstgenoemde datum op dezeplaatsen tel
het eindevan determijn, waarbinnen bero'
kan worden ingesteld tegen de beschikkingl
op de aanvraag. Tot uiterlijk 24 juni 1989 W,
staat de gelegenheid gemotiveerdebezwar^tegen het gevenvan de aangevraagdebe- j,
schikking mondeling in te brengen, waarbij?
alsdan een gedachtenwisselingkan plaats-,
hebben waarbij ook de aanvrager aanweziff
kan zijn; daartoe dient tijdig (eventueel telefr
nisch: 043-897528) een verzoek bij Gedepir
teerde Staten te zijn ontvangen. Tot uiterlijk
1 juli 1989 kunnen tegen het gevenvan de faangevraagde beschikking schriftelijk gem*
tiveerde bezwaren worden ingediend bij G*i
deputeerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA{
Maastricht, onder vermelding van het nunvt
mer van de aanvrage. Degene die een be- D
zwaarschrift indient,kan verzoeken zijn perj
soonlijke gegevens nietbekend te maken,r
leen degenen, die bezwaren hebben inge- |
bracht op de wijze als bovenomschreven e§
een ieder dieaantoont, dat hij daartoeredelij
kerwijs niet in staat is geweest, kunnen bc-,
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indifl
nen en zijn later tot het instellen van beroep,
gerechtigd.
Maastricht, 29 mei 1989. ,

Maandag 29 mei 1989 12
Restaurant La Cage

Meesweg 2, Vilt, 04406-41001
Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres voor

warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, 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.
KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.
Gezellige KAMERS te huur
om te relaxen. Tel. 045-
-229680.

Deze massage is en blijft
een gave VERONIQUE de
enige echte. 045-228481.
Werkschoenen en laarzen
voor prijzen waar je niet lang
voor hoeft te werken.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek, Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Te koop ijzeren TRAP, 14
treden. Te bevragen 043-
-649055.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.
Te koop kunstst. VISVIJ-
VER en een i.g.st. verkeren-
de cv-ketel, ’ 100,- p. st.
Tel. 045-451867.

Kontakten/Klubs— ■ —uil-mi-

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
eh afspraken maken, doe je

■ op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

live*sex*box
50 et/min bel 06

?320.325.30
Sex Royal

06.:nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
' ** 06-320.321.03 **
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Vrouw, 28 jaar, volslank, on-
gebonden, goede algemene
ontwikkeling, vooral licha-
melijk!! Ik heb één pro-
bleem: ik ben gek op man-
nen, veel mannen!! Bel me
eens op

box
06-320.325.43 - 50 C.p/m

In de

Ritsbox
kun je alles op tafel leggen!!
06-320.325.31 - 50 c.p/m,
ook met knopen hebben wij
geen problemen, zolang het
maar open kan!!

! Nieuw !
Madonna

06-320.321.66 (50 et p.m.)
Gratis surprise

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.

Int
Boxie

zitten altijd wel dames die
het ook lekker vinden!!

06-320.325.13-50 et p/m
Voor 'n adembenemend
hoogtepunt!! Spreek 'ns af!!

Ta de de da de da hhhü!
Aahvallehhhhhhhhhhü!
't Stoeipoesje

06-320.325.11
voor scherpe voorzetten en

overtredingen
■ 50 et p/m

De Kleeflijn
afstand houden is altijd
moeilijk, maar vooral wan-
neer het er zo hee aan toe
gaat dat de ramen beslaan!!.06-320.325.12 - 50 et p/m

: llona's live-box
Luister naar de spannendste
{live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haarbloedhete bellers. 50 c/m

': Q6-320.330.60
Escortservice

04490-23730
ma t/m zat, van 20 tot 4u.

Escortservice all-in
045-326191

;mat.m. vrijd. v.a. 14.00 uur.

Donna Maria
met haar 7 vriendinnen

" brengen u in de 7e hemel■van het genot!! 045-22734/
" 228738 Tev. ass. gevr.

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.

Heren opgelet. Moeder en
dochter. Vanessa en Lolita
type en nog vele andere

mooie meisjes in Club
Exclusief

Privetaxi en escort mog.
Geop. ma t/m zat v. 11 t/m
23 u. Industriestr.l3, Kerk-
rade-W. Tel. 045-423634.

Thai-Prive
voor sport-Franse- en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma-vrij. 11.00 tot 24.00 u.

Suffolkweg 13, Weert
04950-42966

Diana's escortservice
dagelijks geopend tot 's

nachts 01.00 uur
045-215113
Nieuw privé

bij Diana. Tel. 045-213142.
Kom eens kijken.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.
Privé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

Privé Yvonne
De enige echte in Kerkrade.
Ma. t/m zat. 11-23 uur, zond.

15-23 uur. Prive-taxi
aanwez. 045-425100.

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
Toen ik pas in Holland was,
maakte men misbruik van

mij omdat ik.... maar toen ik
mijn mondje goed kon
reppen maakte ik uit

hoe 1aat....!
06-320.325.22 - 50 et p/m

Zoenbabwe.
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
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
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!

Glibberen en glijden doe je
bij de

Likbox
06-320.325.36 - 50 cpm

Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!
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 schadelijk voor 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!!

Club La Ferme
Lemmensstraat 73, Gulpen/

Ingber. Dagel. geop. van
11.00-02.00 u. Ook zaterd.
en zond. Tel. 04450-3290.
Rijksweg Maastricht-Vaals

achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts
(boerderij nr. 73). Mooie
meisjes verwachten U.

PRIVÉ
meisjes Selfkant.

09-49.2456.1053,
's morgens vanaf 10.00 uur.

Buro Elvira
Voor een privé adres

1 meisje aanw. 045-419384.
Janny

’ 50,-
Lichaamsmassage

045-425100

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
tevens meisjes gevr.

Anita
Privé en Escort 045-726740

b.g.g. 210590.

Videoclub
va. ’ 20,- Kijkotheek
leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.

Nieuw
Wij zijn dag en nacht geop.
met 3 meisjes SM en mas-
sage. Rijksweg Zuid 1318,

Geleen, 04490-48448.

Bij de supermarkt kwam ik
hem tegen ... grote handen!!
't nymfomaantje
06-320.325.12 - 50 et p/m

pervers.
Jonge vrouw, lange benen,

volslank ontvangt

privé
van ma t/m do v. 12 tot 20.00

uur Tel. 04406-41916.

Privé
Lief en discreet.

Tel. 04750-18557.

Met dit weer blijf
je niet binnen!!

maar 's avonds bel je dan

Beachbox
voor nieuwe strandvrienden
06-320.325.44

50 c.pm.

De Sabbelbox
live sex meteen kanjer geen

chaos geen bandjes wel
meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm.

Club Doma SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50
Trainig Titia dl. 8, 50 cpm
Jiva's oosterse sexlessen

sextips
spannende standjes, alles

voor een beter sexleven, les
17, 06-320.323.51, 50 cpm

De Hooibergbox
duik er in en grijp een

lekkere meid. Live sex!!
Genot gegarandeerd!!

06-320.323.53, 50 cpm.
Krachtpatsers gevraagd
voor meiden met grote
wensen en grote ?

06-320.323.54
De Hunkerbox

50 cpm.
Haar

Sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.323.55. Jou trein-
sexverhaal beken je op 010--Contactbureau

Yvonne
bemid. en privé. Spaans

meisje aanw. 04490-23203
Sittard.

Gevr. voor goedlopende bar
Buffetjuffrouw en bardames.

04492-5532
Nieuwe meisjes bij

privé Yvonne
lichaamssexm. ’ 50,-. v.

Jeanny, trio, lesbisch mog.
ontv. in lingerie v. mooie

sexy meisjes ma-zat. 11-23
uzo. 15-23u. 045-425100

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West. Tel. 045-412762.
Peggy

privé ma. t/m vr. 11-18 u.
Tev. assistente gezocht.

Tel. 04490-74393.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Vera
privé tel. 04754-85818.

Nu: vakantie-sex-partnersü
sex-contact lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)

Tippellijn
06-320.330.66

Spreek af met die meisjes
van plezier!! (50 et p/m)
Zoek je 'n lekkere boy

Gay!Date!l_ive
06-320.330.18 (50ct/min)
Voor 'n triootje, paartje

"Erotische-Afsprakenlijn"

06-320.325.80
Direct snel sex-contact!!!

LI.V.E.-Afspreeklijnü!

06-320.320.55
Sexlijn 14
Debbie?
50 et/min 06

320.320.14
40 plus Box

Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexleven!!

Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus Box. Strikt voor

volwassenen.
06-320.327.28 (50 ct./p.m.)

De Jarrretel Box
Voor fijnproevers die geraffi-
neerd weinig mooier vinden
dan 100% bloot. Met zn 2 of

met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

(Huis)dieren

Handtamme BABY-BEO'S
te k. moeten nog met de
hand gevoerd worden. Vo-
gel- en dierenspec. zaak
John Essers, J. v. Vondelstr.
25, Molenberg-Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevr. PAPE-
GAAIEN voor kweek, mr. op
tamme goed sprekende ook
mogelijk. Tel. 043-214305.
BOUMERHONDJES Yorks
en Foxterriers teckeltjes dw.
poedels Walem 11a, Schin
op Geul 04459-1237.

Huwelijk/Kennismaking

Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met D.J. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.

Keurige j. MAN 53 jr., z.k.m.
met een lieve kleine j. dame
tot 55 j., bereidt om relatie
voor het leven aan te gaan.
Wie nu niet toehapt krijgt
hem niet meer! Br.o.nr.
80932 LD , Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan

PORNO-LUISTERLIJNEN
320.01 ... Sex'O'Foon

320.02 ... Xaviera Hollander
320.03 ... Cora & Willem

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon

' 321.06 ... Parenclub Live
321.14 ... SM Bizar

321.18 ... Sex Classics
321.25 ... Vrouw belt vrouw

321.77 ... Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland

322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

323.65 ... Mimi Kok 65 Sex
323.15 ... Fotomodel

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess
323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact

NIEUWE PORNOLIJNEN
321.05 ... Sex contact Club
321.50 ... Diana de Koning
325.51 ... José & Sandra
325.53 ... Vakantiesex
328.30 ... Casanova

330.80 ... Buren gluren
325.70 ... SM-Varia

HOMOSEX & -DATING
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.22 ... Harry's Gay Line

06-AMUSEMENT
320.04 ... Bananasplitlijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. spaan&vermeegen

NIEUW
SEX'O'FOON BOX

06-320.329.50
Meteen de beste sexbox

met meisjes van de
Sex'o'Foon als operators

HARRY'S GAYBOX
06-320.330.11

NIEUW: HOMOBOX ,
06-320.325.50

De twee grootste gayboxen!
330.33 ... Gay Box Adam

330.44 ... Gaybox Den Haag

PARTY-LINE
06-320.330.10

50 et p.m. Méér info in de
nieuwste gouden Gids.

Gay Only
Marcel en André

06-320.320.21
Escort

06-320.323.04
SM extreem Meester Martin
06-320.323.05

Hete bliksem
06-320.322.06

(sex) Contact Club
06-320.322.07
dag en nacht 0,50 p.m.

Het echte
Lifesex

nummer. Met steeds nieuwe
paren die 't fijn vinden om

het zo te doen.
06-320.323.84 (50 ct./p.m.)

Marco houdt van bazige
Mannen

die hem stevig onder
handen nemen. Het windt

hem op als ze hem
commanderen.

06-320.323.86 (50 ct/p.m.)
Op de Orgie box praten ze

nou eenmaal zo. Daarom is
het toch de

Orgie box
Zo vind je die partner

06-320.324.40 (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. 06-320.324.90

(50ct/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 ct/p.m.)

Porno Box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er inzon box apart?
06-320.320.51 (50 ct/p.m.)

Sex is sex maar
Super Sex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze hebben
nog gelijk ook. En eh... je
kan ongezien meedoen )

06-320.324.30 (50ct/p.m.)

Wip-ln Box
Terug van weg. Nieuw en
Anders, Heet, Recht voorzn raap, Sex-Praat, Sex-
vrienden en vriendinnen.

Met 13 of heet apart.
06-320.324.60 (50 ct/p.m.)

J. Man 29 jr. sportief, vast
werk zkt serieus meisje of
jonge vrouw voor een vaste
rel. kind geen bezw. Br. m.
pasfoto worden beantw. Br.
o.nr. B-0915, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
J. VROUW 27 jr. zkt. leuke
vlotte aardige j. man van 29
tot 35 jr. met v. werk. Hob-
by's: verschillend, Ifst. geen
bartype. Br. sturen; Postbus
501, 6460 AM, Kerkrade.

Mode Totaal
Excl. Second-hand
DAMESKLEDING. Ook
Haute Couture. Topmerken
o.a. Iceberg, Krizia en vele
andere. Inl. 045-454231.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelréiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.
Tel. 045-462428.
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.
OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating,
vrijblijvende prijsopgave,
tuinaanleg, tel. 045-423699.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In/om de tuin
! 1 ste soort GRASZODEN
/ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis

1thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor. straatwerk. Tel. 045-323178
(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In 3e Cra-
mer 104, Hrl. 751687.

Radio e.d.

Top Hi-fi
t_a______ __.__. ■j^hj^hbn""rrir~~t__3__.__Jl__H__l I I I 1 ll I

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.

Wonen Totaal
KEUKENS laag in prijs met, garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
IJSKAST ’95,-; gasfomuis

’ 95,-; camping koelkast
’150,-; koelkast-diepvries
combinatie (nieuw) ’450,-.
045-725595.
SLAAPKAMER wit ’375,-;
leefhoek modern ’ 350,-;. bankstel eik. ’ 275,-; eet-
hoek ’ 150,-. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek

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.

TV/Video
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.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
"Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

STEREO-TOREN te koop I
en Akai video, stereo 045-
-727669.
Te k. kleuren TV merk ITT j
met afstandbed. 4 jr. vaste
pr. ’400,-. 045-752713.

Huish. artikelen
Gevraagd Ijskast, Gasfor-
nuis en Diepvries. Tel. 045-
-725595.

Kachels/Verwarming !
KACHELS, grote zomerkor-
tingen. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adresvoor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Fender GITAAR met ver- 1
sterker voor ’ 30,- p. mnd.
■Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O,- p. mnd.
Keyboard voor ’ 30,- p.
mnd. Orgels voor ’ 30,- p.
mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stein. Tel. 04490-33227
(donderdag koopavond tot
21.00 uur).

Kunst en Antiek
Antiekhandel Simons ge-
specialiseerd in mooi, gaaf
en vooral betaalbare antieke
meubelen. Dit alles door ei-
gen import van Engeland en
Frankrijk. Een bezoek is ze-
ker de moeite waard; Dorps-
str. 45 A Nuth t.o. kerk
(naast Chin. rest.) Tel. 045-
-243437. Donderdag koop-
avond.

Te k. eiken en grenen KAS-
TEN va. ’350,-. Div. com-
modes va. ’ 150,-. Buffetten
va. ’250,-. Kerkstr. 17 Die-
teren-Susteren. Tel. 04499-
-4795 Of 2301.
Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.

Uitgaanswegwijzer
ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag

dansen voor het iets oudere publiek
voor alleenstaanden en echtparen.

's-maandags 10 consumptiebonnen voor ’ 14,-.

Dit weekend tot 3.00 uur geopend
Bar Dancing de Fontein

Schandelerboord 7, Heerlen. Vrij entree.

Te koop gevraagd
GOUD, zilv., munt., postz. , , «-_,„
etc. Cont. bet. vrijbl. tax. 'nk°°P G°UD f' lver
Groenstr. 109, Geleen. ani getd defect of heel— —■ Verseveld, Saroleastr. 80 a,
Defecte video s gevraagd Heerlen. 045-714666
VHS. 04406-12875.

Diversen________________________________________________________
Wij leveren modieuse

T-shirts, Polo's, Sweaters,
joggingpakken, linnen tassen en merk sportkleding

met opdruk naar wens.
Snelle levering. Bezoek op afspraak en altijd

telef. bereikbaar. Bel. 04498-58465.

Limburgs Dagblad

Tuinvrienden , . ~ p
Tuinieren met /"i'/ihllu
Inruilaktie met hoge inruilprijzenl
Een uitgebreid programma van minitractorek
gazonmaaiers en tuinfrezen voor uw
tuin, 20 modellen en .<____r'uitvoeringen van /^¥4 tot 18 PK, Jr^hmet en zonder J7J/\grasvanger. r*l^ 1/ 1 EZeer geruisloze „^t

AF IMPORTEUR

MIE.I llAll Gazon After-Shave Quattro
IMIbUW! Bent u in het bezit van een

" cirkelmaaier? Dan kunt u \voor f 49,50 uw gazon vertikuteren en verluchten.ls

EIMTER-FORCE BV
Bij vliegveld Beek. Tel. 043-64905?

' i,
I. . »

c
■jjjßMßijjijiMi^mmaH*>I
__r_S-^3i_^_r___nTT__-T-_!ii^^ï

Netto in Terugbetaling (rente + afl.) !
handen 96x 72i 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-

Effect rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
i jaar. t

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd__ (gediplomeerd) kredietintermediair J

GUNSTIGE LENINGEN
■_■_____■DEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BINNEN___■____*

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

(PERSOONLIJKE LENINGEN W DOORLOPEND 1
i#i_Ei-i_? -■

Kredietbedrag 96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x Krediet- p mna n.m. rntorI Dedng mcl rente pir mnd loopt2.000 - - - - - 60 79 —
8.100 - - - 113 128 148 197 5.000,- 100,- 0,89% 67

10.100 166 170 190 817 838 886 384 11.000,- 220,- 0,89 9b 67
18.000 231 863 881 388 360 488 670 20.000,- 400,- 0,89% 67
80.000 308 337 376 430 466 671 761 *°°°°'- f?0"' *"9 *f?
25.000 386 421 469 837 683 714 950 M^^^^^^^
35.000 539 602 656 751 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR
50.000 769 860 936 1074 1165 1427 1901 I I—\ <—I lAfirPlA\

Looptijd 84 en 96 mnd gelden bij aanschaf duurzame goederen. H il B BIK 11? KI
i Effekt rente vanaf 0,87% per maand. U UU^l__^^__^U\JL__-U\

■■H-H HB BB Scharnerweg 108 Maastrch
i^^r—^^^jlf^T-^^^^^i^^L^r^V Bijkantoor:
L/'^_l,\_______Wj____i L*_: I*/ \ 1 M Hoofdstraat 9. Hoensbroek

Êlk
zoek't'hogerop

DOOR TEINVESTEREN IN STUDERENBV DE
BEDRDTSHOGESCHOOL KATHOLIEKE LEERGANGEN

In september starten in Sittard en Maastricht weervolgende
opleidingen

" Kennomuch adminisü-tieve opleidingen?t£^££Z£n - Pratójkdiplomaßoekhouden
- Moderne bedrijfsadministratie (MBA)

- Deelcertificaten SPD

" Da-opleidingen (Tilburg en Eto-boven)

"BeetouficaTen SPD - Modulen Avond-Heao

"Avond He_oTObu*S_i-k--*m|»^^
- TWririifseconomische studierichting_£? dTmodulaue opzet is gelijktijoige studie voor de

Avond-Heao en SPD mogelijk.

STUDIEVCK)RUCHTIN& . .___ pABO

SS__Sm° ?„£-. -Jd 1-.00-20.00.«r.

Voor nadere informatie en gratis prospectus kunt u contact
opnemen met uw studieleider
Dhr.F.Ur*:.manri,telO77-510 11
tijdens kantooniren: secretariaat tel OU - MXW

RFDRIIFSHÖGESCHOOL \A St Josephstraat 135,
5017 GG Tilbunj

i__r j\etchj

voor lage prijzen
Stalen kantoorkast, /
lichte laksebade. A^rPY
180x82x40, vc^r-ien^^l^ ____—^
van 4 legborden met ,<^295,- -<^m
slot, :■ .;^iïr i T*-Z!__^g

KAST *
180cm *

295,- m
6 stuks

275,- I : |

KAST 1
197cm

325,- 1
6 stuks ______—^^
295,-
Van Dooren heeft regelmatig nieuweaanvoer van gro-
te partijen nieuwe en gebruikte kantoormeubelen. Bel
ons of kom lange ais u op zoek bent naar voordelige
kantoorinventaris.
Koop niet voordat u bif Van Dooren bent geweest!

ff~ll Van Dooren
\fOKantoormeubelen
Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg),

Sittard, tel. 04490-14867.
Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur.
Prijzen excl. BTW. Franco levering door heel
Nederland en België. ,ni7a



LANDGRAAF - Met Westfalia Nug-
get was springruiter Albert Voorn
uit Knegsel gisteren in de Grote
Prijs van Landgraaf op de draf- en
renbaan de snelste van de zes com-
binaties die zich voor de barrage
wisten te plaatsen. Onder hen be-
vonden zich ook grote namen als
Lansink, Van de Ham, Hendrix en
de Westduitser Peter Weinberg.

Op de harde bodem kan ook Wein-
berg voor 4.000 toeschouwers goed
uit de voeten. Na de dood van zijn
top-paard Granenfels, heeft hij met
Graziano opnieuw een goed paard.
„Hij is echter nog te jong(6 jaar) om
in Aken aan de start te komen. Daar
rij ik met Just Malone, waarmee ik
ook in Rome goed heb gereden. Dat
paard heeft meer ervaring". Hoewel
Graziano dus nog maar weinig erva-
ring heeft wist de Westduitser uit de
omgeving van Aken met dit paard
Albert Voorns tijd nog het dichtst
te benaderen. Een resultaat waar-
mee hrj tweede werd gevoegd bij
een zesde plaats in de strijd om de
VGZ-cup kan Weinberg 1.600 gul-
den voor marken gaan omwisselen.
Het grootste gedeelte van de goed
gevulde prijzenruif kwam echter
toch weer in de zakken van Lim-
burgse ruiterjasjes terecht.

In de eerste nationale rubriek, 1.30
meter met ingesloten barrage, wer-
den de eerste zes plaatsen doorLim- I
burgse combinaties bezet met aan (
het hoofd Willy van de Ham. Hij
werd gevolgd door respectievelijk (
Toon Holtus, Marcel Dufour, Henk ]
van deBrock, opnieuw Willyvan de ,
Ham en Rob Ehrens. Hoewel de ]
Limburgse suprematie in de 1.40 ,
meter VGZ-rubriek tot een mini- ]
mum was gereduceerd ging de over- ,
winning wel naar Emiel Hendrix
terwijl Willy van de Ham in deGrote ]
Prijs nog een derde plaats in de
wacht sleepte. Ondanks de perike-
len van de harde bodem kan con-
cours hippique Landgraaf op een
geslaagde wedstrijd terug zien die
dankzij het weer als grootste spon-
sor ook voor het publiek een schit-
terend spectakel is geworden. Een
publiek dat ook in de strijd tussen
mens en paard met presentator
Pierre Huyskens opnieuw moest
vaststellen dat een paard nu een-
maal sneller is dan een atleet. In de
landelijke springrubrieken ging de
hoofdprijs in deklasse zwaar II zon-

der barrage naar Nico Nelissen met
Eurotax Ryan en in de zwaar I naar
de steeds sterker rijdende Theo van
Loon met Gardulan. In de zwaar II
dressuur-rubriek kreeg Ghislain
Fouarge de overwinning die hij vo-
rige week misliep en werd Jeanet
Haazen eerste in de zwaar I dres-
suur.

Uitslagen nationaal Grote Prijs van Land-
graaf:
1.Albert Voorn met Westfalia Nugget; 2. Pe-
ter Weinberg met Graziano; 3. Willy van de
Ham met Optiebeurs Rebel Z.
VGZ-cup 1.40 meter: 1. Emiel Hendrix met
Optiebeurs Decision; 2. Jos Lansink met
Optiebeurs Libero H; 3. BertRomp met Op-
stalans Express.
1.30meter met ingesloten barrage: 1. Willy
van de Ham met Aladin Z; 2. Toon Holtus
met Lady Saga; 3. Marcel Dufour met Why
Not.
Landelijke dressuur:
Beginners Ring I: 1. Sonja Nieling met Cha-
me; 2. Huub Vaessen met Brit; 3. Monique

Schins met Davignon.
Ring II klasse licht I: 1. Jolanda Geyselaars
met Carola; 2. Alice Lemans met Daniel; 3.
Jos Ab^n met Dumon.
Ring 111 klasse licht II: 1. Angelique
Smeets met Condor; 2. Anita Salden met
Ferrari; 3. Petra Forschelen met Camus.
Ring IV klasse beginners: 1. Renee Drees-
sen met Blitz; 2. Anja Derksen met Wilko; 3.
Saskia Meertens met Grandeur.
Ring IV klasse zwaar I: 1. Jeanet Haazen
met Barichta; 2. Wim Lucassen met Banier;
3. Gonnelien Gordijn met Conquistador.
Springen:
Klasse beginners: 1. Hub Dijkstra met
Piontie; 2. Linnarts met Carinza; 3. Barry
Weyers met Doerak.
Klasse licht: 1. Dagmar Cillekens met San-
ta Barbara; 2. Heino van Loon met Avance;
3. Marcel Willems met Caicos; 4. Jan Bogers
met Ceria.
Klasse midden: 1. Peter Houtvast met Ami-
go; 2. Christel Aben met Noblesse; 3. Heino
van Loon met Little One.
Klasse zwaar I: 1. Theo van Loon met Gar-
dulan; 2. Peter Gradussen met Amontilada;
3. Toon Holtus met Tiger Saga.
Klasse zwaar II: 1.Nico Nelissen met Euro-
tax Ryan.

" Albert Voorn, de winnaar van de Grote Prijs van Land-
graaf Foto: DRIESLINSSEN

scoreverloop
j"»en - Go Ahead Eagles 4-1 (3-0). 7.

i!"ld 1-0; 19. Metz 2-0; 45. Metz 3-0; 49.
dilla3-1; 81. Schaap 4-1. Scheidsrechter:v'huis.
*cles - Cambuur 0-0. Scheidsrechter:hen.
fenveen - DS '79 3-1 (0-0). 48. Van der
'0-1; 50. Bijl 1-1; 53. Haatrecht 2-1; 59.

'heek 3-1. Scheidsrechter: Overkleeft.C-Den Haag 0-4 (0-2). 2. Otto 0-1; 20. De
fie 0-2; 60. Otto 0-3; 66. Jol 0-4. Scheids-«er: Hobé.

' - Excelsior 0-0. Scheidsrechter: De
mik.
*»ond Sport - Telstar 2-2 (1-1). 17. Van
*Urn 0-1; 27. Van Kilsdonk 1-1; 76. Oos-n 1-2; 83. Van der Horst 2-2. Scheids-

Lammers.
"NAC 5-1 (2-1). 34. Groot 1-0; 36. Groot. *5. Remie (strafschop) 2-1; 49. Groot3-1;

I °phof (strafschop) 4-1; 89. Den Turk 5-1.
Modderman.graafschap - NEC 2-1 (2-0). 35. Boere 1-0;,van Eek 2-0; 70. Radstaat 2-1. Scheids-

Tjer: Kernpers.
ruioven - Vitesse 1-2(1-1). 25. Vroomans
f 28. Koolhof 1-1; 62. Koolhof 1-2.
pidsrechter: Blankenstein.

topscorers
Hitand: 1. Vellen (Heracles) 24; 2. Jans-
P'NEC) 21; 3. De Jonge (Heerenveen) enr«r (Telstar) 18; 5. Van den Brink (Go
iC8- Eagles) 17; 6. Otto (Den Haag) 16; 7.ifj'oen (AZ), Loggie (ex-AZ), Hommeles
_*renveen), Cornelissen (NAC) en Carbo
Jjnbuur) 15; 12. Van Dijk (Heerenveen) en
pwer(Emmen) 14; 14. Arts (NEC), Kool-F (Vitesse), Van der Wiel (DS '79), Vroo-
ï"s (Eindhoven) en Van der Laan (Den
f«> 13.

buitenland
ENGELAND
Liverpool - Arsenal 0-2
Eindstand: 1.Arsenal 38-76 (73-36); 2. Liver-
pool 76 (65-28); 3. Nottingham Forest 64; 4.
Norwich City 62; 5. Derby County 58; 6. Tot-
tenham 57; 7. Coventry 55; 8. Everton 54; 9..
Queen's Park Rangers 53; 10. Millwall 53;
11. Manchester United 51; 12. Wimbledon
51; 13. SouthamptOn 45; 14. Charlton Athle- P
tic 42; 15. Sheffield Wednesday 42; 16. Lu- 1
ton Town 41; 17. Aston Villa 40; 18.Middles-
brough 39; 19. West Ham United 38; 20. t
Newcastle United 31. Arsenal kampioen; (
Middlesbrough, West Ham en Newcastle
gedegradeerd.

C
DUITSLAND 1
Zweite Bundesliga
Alemannia Aachen - Wattenscheid '09 0-2 (
Stand aan kop: Fortuna Köln 35-43 (+ 26); ♦
Fortuna Düsseldorf 35-43 (+23); HombUrg
35-43 ( + 18); Blau Weiss Berlin 35-41 ( + 12); i
Alemannia Aachen 35-41 ( + 11); Saarbrüc- \
ken 35-40.

ITALIË \
Ascoli - Atalanta 3-1 .
Cesena - Verona " 0-0
Como-AC Milan 1-1 <InterMilan - Napoli 2-1 <Juventus- Fiorentina 1-1
Lecce - Bologna 1-1 'Pisa-Torino 1-0 j
ASRoma - Lazio Roma 0-0
Sampdoria - Pescara ' \ 4-1 'Stand: Inter Milan 30-52; Napoli 30-43; AC 1
Milan 30-38; Juventus 30-37; Atalanta 30-34;
Sampdoria 30-34; Fiorentina 30-32; AS
Roma 30-29; Verona 30-27; Lazio 30-26; Lec-
ce 30-26; Bologna 30-25; Ascoli 30-25; Pesca-
ra 30-24; Cesena 30-24; Torino 30-22; Como
30-21; Pisa 30-21.

SPANJE
Gijon - Elche 2-0
Betis-Malaga 1-2
Valladolid - Sevilla 2-1
Barcelona -Athletic Bilbao 3-0
Osasuna-Valencia 0-1
Sociedad-Espanol 0-1
Real Madrid-Cadiz 4-0
Murcia-Logrones 0-0
Celta de Vigo-Oviedo 1-2
Stand aan kop: Real Madrid 34-55; Barcelo-
na 34-51; Valencia 34-44. Onderaan: 16. Ca-
diz 34-29; 17. Espanol 34-28; Betis 34-24;
Murcia 34-24; Elche 34-14.

gele kaarten
ij. (Telstar), Van den Dungen (NAC) en
r^boer (Go Ahead Eagles).

wk-kwalificatie
GROEP 6
lerland-Malta (49.000) 2-0
Stand:
Spanje 6-10
lerland 5- 6
Hongarije 4- '5
Noord-lerland 6- 5
Malta 7- 2

Zondag, 4 juni: lerland-Hongarije.

zondagamateurs
Kampioenschap van Nederland
RCH - Venray (2.000)4-2
Stand:
RCH 3 3 0 0 6 10-5
Venray 3 10 2 2 4-6
HSC '21 2 0 0 2 0 2-5
RCH kampioen.

toto/lotto
Lotto 21 !
Winnende getallen: 3 - 10 - 13 - 20 - 21 - 37 .
Reservegetal: 2. Deelnemers: 529.090; inleg:
2.228.579,00; prijzengeld: 1.120.852,00.
Cijferspel 21
85 77 42.
Toto 21
Juiste kolom: 1-1-1-1-3-3-2-3-2-3-3-1.Deelne-
mers: 20.742; inleg: 98.379,00; prijzengeld:
46.730,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 4-6-17-21-25-29. Reser-
vegetal: 40.
Spiel 77
2666745
Belgische lotto
Winnende getallen: 3-12-15-26-33-37. Reser-
vegetal: 11.
Joker
9726403

vriendschappelijk
SpartaNijkerk(l)-Feyenoord (3.000KM
Holwierde (3) - Veendam ( 450)0-3

Ruim zes ton voor winnaar Roland Garros

Noah toch naar Parijs
irf* - Tot grote opluchting van
iij| organisatoren heeft Yannick
i-°ah te kennen gegeven, dat hij
iS ®e zal doen aan de open Franse ti-jff'strijd, die vandaag in Parijs be-
Jr*t. Noah raakte begin deze maand
i" een partij tegen de Peruaan Yza-

’ tijdens het toernooi van Forest
_a ëeDlesseerd aan een voet- HiJ
'j1*! in het weekeinde zijn training

6er serieus* op. Henri Leconten| j)goperatie) en Guy Forget (knie-
Jessure) moeten het toernooi aan
ych laten voorbij gaan.

(iLet prijzengeld in Frankrijk is in
'liTrgelijking met vorig jaar dertien. °cent gestegen. In totaal is er in
ie'^t twee weken durende toernooi
p.'yö.OOO dollar, ruim tien miljoen

te verdienen.

J, F'aul Haarhuis heeft zich ge-
matst voor het hoofdtoernooi om
J^ open Franse tenniskampioen-raappen. De 24-jarige Eindhove-
aar zegevierde in de derde en be-
kende kwalificatieronde met 6-1,

t.6i 6-3 over de Italiaan Paolo Pam-
Jlatico. Nederland is nu in het
■°ofdschema met vier mannen en
ile vrouwen vertegenwoordigd':
Uj'chiel Schapers, Mark Koever-
?ahs, Torn Nijssen, Paul Haarhuis,
rrenda Schultz, Manon Bollegraf"n Nicole Jagerman.

ttet tennistoernooi in Geneve,
met 100.000 dollar, is ge-

,°nnen door de Bulgaarse Manuela
taleeva. In de Zwitserse stad ver-. °eg zij de Spaanse Conchita Marti-ez in twee sets 6-4, 6-0.

,1 Het met 100.000 dollar gedoteer-
tennistoernooi in de Franse stad

v, katsburg is gewonnen door de
g.sJechoslowaakse Jana Novotna.

'J versloeg in de eindstrijd de Ar-
rtf ntijnse Patricia Tarabini eenvou-
PS in twee sets: 6-1, 6-2.

l öe Argentijn Horacio de la Pena
bMt het 123.400 dollartoernooi van
r'orence op zijn naam gebracht. Hij
■ ersloeg in de eindstrijd de linsk-
l!^ndige Joegoslaag Ivanisevic met3- 6-4.

GTR/NIP in
problemen

Van onze tennismedewerker
HEERLEN - GTR/NIP staat op de
tweede plaats van onder op derang-
lijst in de hoofdklasse. Als de ploeg
over twee weken nog daar staat is
degradatie een feit. In Rotterdam
kwamen de Limburgers niet verder
dan twee overwinningen. Mara Eij-
kenboom begon goed door de Alge-
rijnse Warda Bougabou met 6-1; 6-2
te verslaan. Daar de drie andere en-
kelspelen in twee sets nederlagen
eindigden was het na de enkelspe-
len 3-1 in het voordeel van Zuider-
park. In het herendubbel verloren
Armand Custers en Stefan Koch
pas na drie sets van Ralph Kok en
Huib Troost. In het laatste ge-
mengd-dubbelspel wisten de Lim-
burgers nog een punt te scoren.

Voor SLTC I kwam de slechte dag
van Theo Hoek niet goed uit. Hoek
verloor zowel het enkelspel als het
herendubbel met Tony Bokhorst en
het gemengd dubbel met Evelyne
Dullens. Hierdoor kwam de eind-
stand 5-3 in Sittards voordeel op het
scorebord. Evelyne Dullens was
weer geheel hersteld van haar griep-
aanval en versloeg Arme Marie Lu-
derus met 6-2; 6-0.

Nijssen sterk
PARIJS - Als voorbereiding op de
Open Franse tenniskampioen-
schappen op Roland Garros in Pa-
rijs heeft Torn Nijssen deze week
het invitatie-toernooi van Chartres
gespeeld. In de finale tegen de
Australiër Simon Youl trok Nijssen
aan hetkortste eind. Hij verloor met
6-3; 7-6. In de Open Franse tennis-
kampioenschappen speelt Nijssen ,
de nummer 97 van de wereld, dins-
dag in deeerste ronde tegen Alberto
Tous uit Spanje (257de op de we-
reldranglijst).

sport

scorebord
eerste divisie

en-Go Ahead Eagles (1.224) 4-1
"'les-Cambuur (1.000) 0-0
ïnveen-DS'79 (2.000) 3-1
faafschap-NEC (1.050) 2-1
AC (2.000) 5-1
Excelsior (1.100) 0-0

nUen Haag (2.000) 0-4
|>oven-Vitesse (1.800) 1-2
Jorid Sport-Telstar ( 450) 2-2

l/tand■%e 36 23 8 5 54 61-20Maag 36 23 7 6 53 85-35
Bsior 36 20 9 7 49 62-35

36 21 6 9 48 72-40
36 19 9 8 47 80-42

Paveen 36 20 6 10 46 72-471 36 16 11 9 43 61-51, 36 14 9 13 37 50-52
raafschap 36 14 8 14 36 48-53
head Eagles 36 13 8 15 34 52-50
>Uur 36 13 8 15 34 49-57

Mes 36 12 10 14 34 46-66
Poven 36 11 7 18 29 45-53

l-pr 36 11 7 18 29 52-66'9 ! 36 12 4 ,20 28 55-66
/ond Sport 36 5 14 17 24 39-69
f 36 7 7 22 21 32-65
«n 36 9 2 25 20 39-91

}fHingen 36 6 6 24 18 41-83

"' Go Ahead Eagles, Heerenveen en Den

'l periodekampioen. Vitesse algemeen
Hjioen. Vitesse en Den Haag gepromo-
P- In de nacompetitie neemt Excelsior
■*ats van Den Haag in.

&DE PERIODE
P«tandJHaag 9 7 2 0 16 22- 4
l.se 9 7 1 1 15 20- 5
Blsior 9 5 2 2 12 16-10

9 5 2 2 12 18-14
9 5 2 2 12 13-10Perween 9 4 3 2 11 21-15

jeles 9 5 1 3 11 10-18
9 5 0 4 10 16-11

Jar 9 5 0 4 10 16-13fraafschap 9 4 14 9 11-11
buur 9 4 14 9 12-15
' 9 3 2 4 8 12-11
"9 9 3 15 7 12-17
f>ond Sport 9 14 4 6 12-17
leningen 9 2 16 5 12-21
{hoven 9 12 6 4 10-15
Ijlen 9 2 0 7 4 7-21
iViead Eagles 9 2 0 7 4 7-21

9 117 3 6-18
I

Braziliaan domineert GP Mexico van begin tot einde

Senna, wie anders!
MEXICO STAD - De Brazi-
liaanse formule 1-coureur Ayr-
ton Senna heeft zondag de
Grand Prix van Mexico ge-
wonnen. Sennareed in de Ma-
claren van begin tot einde op
kop en had geen enkele con-
currentie meer te duchten,
toen zijn Franse stalgenoot
Alain Prost zich in de pits
moest melden voor een set
nieuwe banden en veel tijd
verspeelde. Senna, voor de
derde achtereenvolgende keer
de beste dit seizoen, kon daar-
door erg gemakkelijk als eer-
ste worden afgevlagd met een
straatlengte voorsprong op Ri-
cardo Patrese en Michele Al-
boreto.

De Grote Prijs op het Hermanos Ro-
driguez-circuit verdiende die naam
niet. Voor een serieuze wedstrijd
was door gebrek aan strijd geen
sprake. Het evenement was vele
maten te klein in vergelijking met
het nabije verleden en werd wat
amusementswaarde betreft alleen
opgekrikt door een ongeluk in de
eerste ronde, met wat plaatschade
en een in de zachte berm vastgelo-
pen bolide van de Japanner Nakaji-
ma.
De 100.000 toeschouwers werden
slechts opgeschrikt. Persoonlijke
incidentendeden zich niet voor. De
officials besloten wel tot een her-
start omdat de brokstukken van de
wagens van de Italianen Stefano

Modena en Alex Caffi her en der
over de baan lagen. Beide Italianen
vlogen veilig in de vanghekken en
stapten ongedeerd uit. Caffi's bolide
kon nog worden hersteld in de 40
minuten oponthoud, Modena stapte
lachend in de reservewagen. Ze zou-
den zelfs de finish halen.

De tweede poging snel uit het ge-
drang te komen, leverde geen pro-
blemen. Het resultaat veranderde
ook niet. Senna was als eerste weg
en kwam als eerste aan.

Uitslag Grote Prijs Mexico: 1. Senna (Bra)
McLaren 305,049km in 1.35.21,431,2. Patxe-
se (Ita) Williams op 15,560 seconden, 3. Al-
boreto (Ita) Tyrrell 31,254, 4. Nannini (Ita)
Benetton 45,495, 5. Prost (Fra) McLaren
56,113; op 1 ronde: 6. Tarquini (Ita) AGS, 7.
Cheever (VSt) Arrows, 8. Grouillard (Fra)
Ligier, 9. Brundle (GBr) Brabham, 10. Mo-
dena (Ita) Brabham.
WK-stand na vier wedstrijden: 1. Senna 27
punten, 2. Prost 20, 3. Mansell (GBr) 9, 4.
Nannini 8, 5. Patrese en Alboreto beiden 6,
7 Warwick (GBr) 5, 8. Gugelmin (Bra) en
Modena beiden 4, 10. Caffi en Herbert (GBr)
beiden 3.
WK constructeurs: 1.McLaren 47, 2. Benet-
ton 11, 3. Ferrari 9,4. Tyrrell 8, 5. Williams 6.

" Senna leidt de dans in Mexico

Becker in
blakende vorm
DÜSSELDORF - Het trage gravel
houdt voor Boris Becker steeds
minder geheimen meer in. Maanden
van harde training hebben de West-
duitserover zijn faalangst geholpen.
In het toernooi om de wereldbeker
bleek Becker zich met de beste spe-
cialisten van het dakpannengruis te
kunnen meten.

Hij stond zondag in Düsseldorf aan
de basis voor de eindzege van de
ploeg van de Bondsrepubliek. In de
finale versloeg hij Perez-Roldan
overtuigend in drie sets (6-0, 2-6,
6-2), waarna hij na de nederlaag van
Steeb tegen Jaite met partner Jelen
in het dubbel toesloeg. Het Argen-
tijnse koppel Frana/Luna werd met
6-4, 7-5 opzij gezet.

Bondsrepubliek Duitsland - Argentinië 2-1.
Becker - Perez Roldan 6-0, 2-6, 6-2; Steeb -Jaite 4-6, 3-6;Becker/Jelen - Frana/Luza 6-4,
7-5.

Rainey klopt
Lawson in
slotronde

HOCKENHEIM - De imponerende
snelheden en overtuigende over-
winningen van Wayne Rainey
(500cc) en Sito Pons (250cc) hebben
de zwarte dag op het circuit van
Hockenheim niet naar de achter-
grond kunnen dringen. Daarvoor
was de domper na het fatale onge-
luk van Palazzese te groot.

Het weerhield de coureurs in de
250cc klasse er niet van na de her-
start opnieuw zonder remmingen
de gaskraan open te draaien. De
strijd werd, hoe kan het anders, ge-
wonnen door Sito Pons.

De winnaar van de 500cc klasse
heette Wayne Rainey. De Ameri-
kaan imponeerde op het belangrijk-
ste onderdeelvan de dag, al was zijn
overmacht minder groot. Rainey
achterhaalde pas in de slotronde
zijn landgenoot Eddie Lawson en fi-
nishte met een voorsprong van 0,27
seconde.

Uitslagen: 80cc: 1. Oettl (BrD) Krauser. 2.
Herreros (Spa) Derbi, 3. Torrontegui (Spa)
Krauser, 4. Sanchez (Spa) Cobas, 5. Dörflin-
ger (Zwi) Krauser, 6. Mariano (Spa) Casal.
Stand WK: 1.Torrontegui 50,2. Herreros 41,
3. Dörflinger 39.
125cc: 1. Criville (Spa) Cobas, 2. Gianola
(Ita) Honda, 3. Miralles (Spa) Derbi, 4.
Spaan (Ned) Honda, 5. Unemoto (Jap) Hon-
da, 6. Prein (BrD) Honda. Stand WK: 1.Gia-
nola 81, 2. Criville 60, 3. Unemoto 46, 8.
Spaan 38.
250cc: 1. Pons (Spa) Honda, 2. Roth (BRD)
Honda , 3. Shimizu (Jap) Honda, 4. Bradl
(BRD) Honda, 5. Cornu (Zwi) Honda, 6. Car-
dus (Spa) Honda. Stand WK: 1. Pons 107, 2.
Ruggia 76, 3. Cadalora (Ita) Yamaha 70, 4
Cardus 62, 5. Roth 57.
500cc: 1. Rainey (VSt) Yamaha, 2. Lawsor
(VSt) Honda, 3. Doohan (Aus) Honda, 4
Chili (Ita) Honda, 5. Christian Sarron (Fra
Yamaha, 6. Fujiwara (Jap) Yahamaha. 7
Magee (Aus) Yahamaha, 8. Sarron (Fra
Honda, 9. Spencer (VSt) Yamaha. 10. MeEl
nea (GBr) Honda. Stand WK: 1. Rainey 91
-. Lawson 76, 3. Christian Sarron 58, 4. Chil| 52, 5. Magee 46, 6. Schwantz 37.

Oostenrijker ltaaier houdt hoofdkoel in Hessenially

Limburgse rallyrijders
raken spoor bijster

BAD HERSFELD - De 38e Interna-
tionale ADAC-Rally Hessen werd
een overwinning voor de Oosten-
rijkse FIA-A rijder Sepp Haider. Tij-
dens de eerste etappe op vrijdag lag
de Duitser Ronald Holzer ruim-
schoots aan de leiding met Lancia.
Toen hij op klassementsproef
Schwarzenborn de motor opblies,
lag de weg naar de overwinning
open voor de hotelier uit Saalbach,
die een Opel Kadett GSI 2.0 GSI
16V bestuurde.

De Zweed Kalle Grundel werd met
zijn Peugeot 309 GTI tweede op
ruim anderhalve minuut achter-
stand. De rally werd gekenmerkt
door veel uitvallers. Door de tropi-
sche temperaturen en het stoffige
onverharde parkoers, werd een aan-
slag gepleegd op mens en machine.
De Nederlanders vielen mede daar-
door buiten de prijzen.

John Bosch raakte op de tweede
klassementsproef van de weg en
vier klassementsproeven later was

het spel over, toen er mechanische
problemen aan de BMW M 3ont-
stonden. Erwin Docter luisterde op
de 36 kilometer lange klassements-
proef Schwarzenborn niet naar zijn
navigator, weigerde te stoppen om-
dat het zicht beperkt was en reed in
een sloot. Sterk rijdend wist hij toch
van een 16e naar een 7e plaats terug
te keren.

Henk Vossen op de eerste klasse-
mentsproef nog niet echt op dreef,
toen hij een 29e tijd neerzette. De
klassementsproef erna gingen Vos-
sen en Schoonenwolf er eens goed

voor zitten en reden twee keer van
de weg. „De auto biedt grandioze
mogelijkheden, maar je wilt al snel
teveel. Wij hebben nog nooit de illu-
sie gehad dat wij dit weekeinde al
voorin mee konden draaien. Er was
duidelijk progressie in de rijtijden,
maar het experimenteren met het
onderstel en lekke banden doorver-
keerde bandenkeuzeskostte wel ex-
tra tijd", aldus Henk Vossen, die te-
vreden was met de dertiende plaats.

Theo Knoop en Paul Boesten kon-
den met de Peugeot 309 GTI een 17e
plaats scoren. Daardoor konden ze

hun tweede plaats in het kampioen-
schap handhaven.

Uitslag: 1.) Haider-Hinterleitner. A, Opel
Kadett. totaaltijd 2.42.23. 2.) Grundel-Hop-
fe, S/D, Peugeot 309 GTI, op 1.36. 3.)De-
muth-Hiemer, D, Mitsubishi Galant, op
2.54. 4.) Fritzinger-Stock. D. Toyota Celica.
op 4.50. 5.) Stix-Wendel. D, Peugeot 205
GTI, op 5.17. 6.) Moosleitner-Tuchler. D.
BMW M3, 6.15. 7.) Doctor-Badenberg. NL,
Ford Sierra Cosworth, op 6.22. 13.) Vossen-
Badenberg, NL, Lancia, op 9.04. 17.)Knoop-
Boesten, NL, Peugeot 309 GTI, op 10.56.
Stand Open NK: 1. Erwin Doctor 290 pun-
ten. 2. Theo Knoop 249 punten. 3. Chiel Bos
201 punten. 4. Henk Vossen 194 punten.

" De Sezoensrally in Boeholt werd
een overwinning voor de Belgische
rallyrijder Jos Boon in een Mazda
RX-7. Man Bergsteyn uit Berg en
Terblijt behaalde een 17e plaats met
de rosé Opel Monza, vergezeld van
Bart Tielen. Bergsteyn juniormoest
al na de 5e klassementsproef opge-
ven met de Opel Ascona. Willy
Vaessens moest opgeven toen hij de
Opel Manta in een sloot legde. Léon
Meijers werd met de Lada 40e.

sportkort

" VEENENDAAL - Armelies
Bouma heeft zondag het Neder-
lands kampioenschap karate in
de open klasse behaald. De der-
de plaatsen waren voor Ida Rin-
sampessy en Lizette Zelissen uit
Geleen.

" SVEREPEC - De Fransman
Jean-Michel Baylé heeft de Gro- I
te Prijs van Tsjechoslowakije in
de 250cc motocross beheerst. Hij
won in Sverepec beide manches
met overmacht.

" BAARLO - Laurens van der
Velde (Ittervoort) zegevierde in
de hotrodsklasse tijdens de I
autospeedwayraces in Baarlo: I
een opsteker voor de EX-races I
volgende maand in Baarlo. In de I
Rodeoklasse ging de zege de
Weertenaar Ton van Kessel. I
JohnDokter (Brunssum) werd-io I
de stockcarklasse vierde. Plaats-
genoot Koos Peters bleef met I
mechanische defect in de finale I
buiten de prijzen.

" INDIANAPOLIS
Fittipaldi heeft de beroemde
klassieker in de autosport, de SQO
mijl van Indianapolis, gewon-
nen. Fittipaldi, formule 1 wereld-
kampioen in 1972 en 74, legde de
500 mijl in zijn Penske-Chevrolet
af in 2 uur. 59 minuten en 1 se-
conde en reed zijn rondjes met
de gemiddelde snelheid van
269,632 kilometer per uur.

Strijbos gaat
onder het mes

BORGLOON - Teleurgesteld moest
Dave Strrjbos besluiten om niet
deel te nemen aan de Belgische GP
125cc. De pijn aan zijn linkerknie
was ondraaglijk geworden. Strijbos
zal zich vandaag onder behandeling
stellen van dokter Van Vlerken in
Lommei en zal zich vervolgens la-
ten opereren.

In dePortugese GP scheurde de lei-
der in het voorlopige WK-klasse-
ment bij een val zijn kruisbanden.
„Ik denk dat ik minstens drie maan-
den niet zal kunnen rijden. Het sei-
zoen is voor mij verloren. In overleg
met Suzuki heb ik het besluit geno-
men. Het was buigen of barsten.
Mijn seizoen is nu toch stuk".
De Amerikaan Trampas Parker ver-
drong Strijbos van de eerste plaats.

Uitslagen: eerste manche: 1. Parker (VSt)
KTM; 2. Puzar (Ita) Suzuki; 3. Moore (VSti
KTM; 4. Healy (VStl KTM; 5. Conüni (Ita"l
Cagi; 7. Tragter (Ned) Suzuki; 19. Van Dru-
nen (Ned).
Tweede manche: 1. Healy; 2. Parker; 3. Pu-
zar; 4. Demaria; 5. Contini; 10. Tragter. .
Stand WK: 1. Parker 170; 2. Strijbos 138; 3.
Puzar 130; 8. Tragter 58.

Van Frankenberg
op dreef in Vad

der Zandetoernooi
Van onze sportredactie

BRUNSSUM - Amper een week na
het Pro-Am Limburg Toernooi
stond gisteren in de golfbaan van
Brunssummerheide het Van der
Zande-toernooi op het programma.
Van de 160 deelnemers, allen clu-
bleden van Golfclub Brunsumrrter-
heide was Klaus van Frankenberg
de succesvolste. Niet alleen bezette
deze golfer met zijn team de tweede
plaats in de teamwedstrijd; (laar-
naast tekende hij voor de longest
drive (langste afslag) en de nearësf
(dichtste slag bij de hole op een par
3-baan).

Uitslagen teams: 1. team Berry Peeters. Re-
né Boesten, Tilly Stem, Wies van Don 42
strokes; 2. team Jaq. Rietbroek, Klaus van
Frankenberg, Piet van de Stelt. Fer Gub-
bels 43; 3. team Joop Meulenberg. Ben
Phielix. Lea Heemskerk. Niek van Hasselt.
Longest heren: Klaus van Frankenberg:
Dames: Magreet Tans; Nearest heren:-Kkius
van Frankenberg; Dames: Diana GoSserts.

Achtste plaats
zweefvlieger
Baer Selen

WIENER NEUSTADT - In de we-
reldtitelstrijd zweefvliegen bij Wie-
ner Neustadt is Baer Selen achtste
geworden in de standaardklasse.
Dick Teuling werd elfde. In een veld
van 35 vliegers zegevierde de Frans-
man Aboulin. De Hongaar Halasi
botste met zijn toestel tegen een
berg en raakte zwaargewond. Hij
moest met een helikopter naar een
ziekenhuis worden gebracht.

In de open klasse kwam de titel
eveneens bij een Fransman, Lopi-
taux, terecht. Gerrit Kurstjens uit
Grubbenvorst werd twaalfde. In de
15-meterklasse won de Westduitser
Gantenbrink.

LYON - Nederland heeft zich.geplaast
voor de finale van het toer-

nooi om de Europese beker drie--,
banden. Rini van Bracht en Dick
Jaspers wonnen dit weekeinde in
Lyon ieder twee partijen (4-01

" ROTTERDAM - Voor de achökè
keer in zijn loopbaan heeft Heerle-
naarTon Plummen het Nederlands
kampioenschap bowling veroverd.
De 31-jarige Plummen bevestigde
daarmee zijn bijzondere positie in
de nationale bowlingwereld. Pum-
men, dit seizoen ook al voor de zes-
de keer bowler van het jaar,'zal
echter niet deelnemen aan de
Europese titelstrijd, die komendt
week in Den Bosch begint. Korten
ray uitMaastricht behaalde de der
de prijs. Bij de dames won Arme
miek van de Boogaart.

Limburgse ruiters pikken graantje mee in Landgraaf

Barrage brengt beslissing
Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS
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Sittard zonder geluk in boeiende bekerfinale

Roda JC 2 spot
met voetballogica

'- Van onze medewerker
WILLY WINGEN

RODA JC 2 - SITTARD 4-1 (2-0). 28.
Rorhero 1-0; 43. Polman 2-0; 52. H.
Smeets 3-0; 69. Stiphout 3-1; 87. Dooper
4-1. Toeschouwers 650. Scheidsrechter
Houben. Boeking: Keizers (Sittard).

Roda JC 2 -Dijkstra, Senden, Luypers,
Polman, Van der Linden ( 77. Dooper),
Rqmero, Meens, Janssen, R. Smeets, H.
Srrjeets, Nöllgen.
Sittard - Blommers, Bergrath, Keizers,
Stiphout, Laumen, Driessen, H. Meerts,
L. Meerts, Sangers, Kraus, Goulding.

HOENSBROEK - In de finale
van de districtsbeker Zuid II
tussen Roda JC 2 en Sittard
(4-1) werd gespot met alle
voetballogica. Het spel van
Sittard was bij vlagen een lust
voor het oog en de ploeg
creëerde zeker tien kansen.
Roda JC bleef wonderwel
overeind en legde zeer tegen
de verhouding in uiteindelijk
beslag op het felbegeerde

kleinood. „Het geluk wat je
normaal in en heel seizoen
hebt, hadden we nu in één en-
kele wedstrijd," was de nuch-
tere conclusie van Roda JC-
trainer Jan Versieyen.

De op één lijn spelendeRoda-defen-sie had het zwaar te verduren, want
keer op keer zetten de Sittard-aan-
vallers de Roda JC'ers voor schut.
Na een kwartier had het al zeker 3-0
moeten staan, maar Sangers, Goul-
ding en Kraus kregen de bal niet
langs doelman Dijkstra. Toen Luy-
pers even daarna binnen de beruch-
te lijnen geen genade had met de
aalvlugge Sangers en hem onderuit
schopte, had Stiphout van elf meter
de score kunnen openen, maar hij
schoot ver naast. Nog voor rust de-
monstreerde Roda hoe je dan wel
kansen moet benutten, want Rome-
ro en Polman zorgden voor de on-
verdiende 2-0-ruststand.
Ook na rust ging Sittard onverdro-
ten voort, maar Huub Smeets gooi-
de al heel snel opnieuw roet in het
Sittardse voetbalmenu (3-0), waar-
na Stiphout van afstand de span-
ning weer terugbracht: 3-1. Roda
stond met de rug tegen de muur.
Sangers dook alleen voor Dijkstra
op en was niet egoïstisch, maar zijn
passje naar Kraus werd door Luy-
pers nog net tot hoekschop ver-
werkt en Leon Meerts trof slechts
de paal. Het verre opdringen werd
Sittard in de slotfase nog fataal toen
Dooper drie minuten voor tijd de
eindstand zeer geflatteerd op 4-1
bepaalde.

" Het laatste
doelpunt van
Huub Smeets
in het

'betaalde
voetbal.
Sittard-
doel man
Alex
Blommers en
verdediger
Ruud Keizers
zijn kansloos.

Foto:
WIM

KÜSTERS

KERKRADE - Het is nog helemaal
niet zeker, dat het tweede

team van Roda JC volgend seizoen
in het KNVB-bekertoernooi kan
meedoen. De KNVB heeft onlangs
besloten, dat dit wel geldt voor alle
periodekampioenen in de hoofd-
klasse, maar dat de zes districts-
wirtnaars van deKNVB-beker over
twee weken in Zeist een halve
competitie moeten spelen. Slechts
de eerste drievoegen zich bij de pe-
riodekampioenen; de rest valt af.

Nationale titel voor Peter Frissen

Prima weekeinde
Limburgse turnsport
HELLEVOETSSLUIS/PUTTEN -Het debuut van de Limburgse tur-
ners tijdens de nationaleturnfinales
voor_B-turners verliep uiterst suc-
cesvol. De provinciale kampioenen
Peter Frissen (heren) en Maurice
Niessen(junioren) zorgden voor een
dubbel succes voor Excelsior
Schimmert. Zij grepen na een bui-
tengewoon spannende turnwed-strijd, waarbij nogal wat onvrede
was over de jurering, de KNGB-ti-
tels 1989.
Der 25-jarigeFrissen turnde sterk en
had slechts een hapering met volti-geren. Maurice Niessen, vorig jaar
NKS-kampioen etaleerde vooral op
vrije oefening, voltigeren en ringen
zijn kunnen. Door winst op deze on-
derdelen stelde hij zijn titel met 0,2
punt voorsprong veilig. De weg
naar het ere-podium van Wouter
Bremen (Reuver) werd door een
mislukking met voltigeren abrupt
gestopt.

De opvallendste prestatie van deLimburgse turnsters tijdens de na-
tionale kampioenschappen C-lijn
leverde Wendy Driessen uitReuver.
In de junioren-finale werd zij twee-
de en won daarmee haar eerste na-
tionale turnmedaille. Zij eindigde
achter Suzanne van Lee (Eindho-
ven],

De Limburgse teams deden het uit-stekend tijdens de Nederlandse
kampioenschappen jazz-gymnas-
tiek. Zij wonnen 13 eremedailles en
kwamen met 6 nationale titels naar
huis. Drie waren er voor RSG Roer-mond, twee voor Coriovallum Heer-len en een voor Sparta Venlo,
Uitslagen:
Meisjes B.
1 Coriovallum Heerlen 20.78JuniorenB:
2 WiUkraeht Nederweert 21.80Juhioren B:
1.RSG Roermond 22.88

Dames B:
1.Coriovallum Heerlen 23.402. Ansides Baarlo 22.353. Linne Linne ' 20.80
4. Patrick Echt 20.15
Meisjes A-categorien
1. NeerburgZoeterwoude 22.552. RSG Roermond 22.20
3. Linne Linne 20.90
Grote groepen
1. SpartaVenlo 21.15
Junioren A
1. RSG Roermond 25.953. RSG 2Roermond 22.804. Sparta Venlo 22.40

Dames A
1.RSG Roermond 25.653. Sparta Venlo 24.35

Arsenal verrassend kampioen van Engeland

Milaan blijft feesten
MILAAN - Liep Milaan woensdag
nog uit voor het Nederlands drietal
van AC Milan, zondag konden deri-
valiserende fans van Internazionale
de straat op voor een Westduits duo,
dat weldra zal worden uitgebreid tot
trio met de komst van JürgenKlins-
mann. Inter werd voor het eerst
sinds 1980 weer landskampioen
door voor 80.000 uitzinnige tifosi
met 2-1 van de enig overgebleven
concurrent Napoli te winnen. De
voorsprong groeide daardoor met
nog vier duels op de agenda tot ne-
gen punten.
De Italiaanse succescoach Trappa-
toni dankte dit seizoen veel aan
spelverdelerLothar Matthaus en de
onverzettelijke Andreas Brehme.
Ook zondag weer kwam middenvel-
der Matthaus, komende week ge-
schorst voor het WK-kwalificatie-
duel van de Bondrepubliek tegen
Wales, er nadrukkelijk aan te pas.
Hij zorgde zes minutenvoor tijd uit
een vrije trap voor de winnende

treffer en hernieuwd Milanees feest-
gedruis.

Aanvankelijk zag het er nog naar uit
dat de tweestrijd tussen de top-
schutters Careca (Napoli) en Serena
(Inter) in het voordeel van de eerste
zou worden beslecht. De Braziliaan
schoot de bezoekers tien minuten
voor rust met een volley op voor-
sprong, zijn negentiendetreffer van
het seizoen. Hij bleef echter één
achter op Serena, die zelfniet scoor-
de maar zijn team na rust wel zag
domineren. Dat leidde al na luttele
minuten tot de gelijkmaker van
Berti, die via Napoli-verdediger
Fusi raak schoot.
In de schaduw van Inter-Napoli kon
AC Milan het na het veroveren vande Europese beker voor landskam-pioen kalm aan doen tegen het laag-
geklasseerde Como. Het feest zat dehelden van Barcelona zozeer in debenen dat Annani Como al na vier
minuten op 1-0 zette. Toen aanvoer-

der Baresi tien minuten later voor
evenwicht zorgde, geloofde Milan,
dat Gullit rust gunde, het verder
wel.
De kampioenswedstrijd in de En-
gelseeerste divisietussen Liverpool
en Arsenal heeft een uiterst sensa-
tionele ontknoping gekregen. Arse-
nal moest met twee doelpunten ver-
schil winnen om Liverpool van de
'dubbel' af te houden. Pas in blessu-
retijd van het adembenemende duel
scoorde Thomas de beslissende
treffer, nadat Smith Arsenal in de
53e minuut al op voorsprong had
gebracht.Deze ontknoping ontnam
Liverpool de kans de eerste club in
Engeland te worden, die twee jaar
achtereen de Engelse titel en de FA
Cup won.

Alemannia Aken blijft ondanks een
2-0-nederlaag tegen Wattenscheid
volop in derace voor promotie naar
de Bundesliga. Alemannia had het
geluk dat de concurrenten eveneens
punten lieten liggen. Met nog drie
wedstrijden voor de boeg bezet
Aken de vijfde plaats in de tweede
Bundesliga met een achterstand
van twee punten op een leidend trio.
Alemannia Aken heeft in oud-speler
Dietmar Grabotin een opvolger ge-
vonden voor enkele maanden gele-
den overleden manager Bernd
Schütt.

KSV Simson geeft Russen worstelies
LANDGRAAF - KSV Simson heeft gisteravond
het Russische team Marathon Tartu een gevoelig
pak slaag gegeven. In de vriendschappelijke ont-
moeting konden de Estlanders het bij lange na nietbolwerken tegen het technische overwicht, dat de
Landgravenaren op de mat ten toon spreiden.
Bij het onderdeel vrije stijl moesten deRussen lijd-

zaam toezien hoe Simson uitliep naar een 28-5 eind-
stand. Van het vrije stijl worstelen hadden de Sov-
jets meer kaas gegeten. Een minieme maar geflat-
teerde 16-15 nederlaag werd hun deel. Man van de
wedstrijd werd René Geelen, die zijn opponent
Inar Niilo met twee keer touche op de knieën
kreeg,

"René Geelen (boven) geeft Inar Niilo geenkans. Foto: wimküsters

sport

Wijlre met lege handen. Van onze medewerker
LEO JASPERS

GRASHOEK-WIJLRE:
1-1(0-1). Grashoek wintna verlen-

ging en strafschoppen met 6-5. 2.
Peter van Breemer 0-1; 85. Richard
Janssen 1-1 (strafschop). Toeschou-wers: 250. Scheidsrechter: Smeets.

ECHT- Peter Schins was een ge-
brbken man. Als enige faalde hij
in de strafschoppenserie die de
Limburgse afdelingsbekerfinale
Grashoek tegen Wijlre diende te
beslissen.

Peter was niet ontvankelijk voor
opbeurende woorden. Als door
een bij gestoken, beende hij naar
de kleedkamer waar hij moeder-
ziel alleen zijn verdriet verwerk-
te. Peter Schins: „Nog nooit heb
ik een strafschop gemist. Uitge-
rekend nu moet me dit overko-
men, terwijl we zo dicht bij die
unieke bekerwinst waren".

De strijd oogde voor Peters'
ploeg aanvankelijk zo rooskleu-
rig. Al na twee minuten depo-
neerde aanvoerder Peter van
Breemen uit een vrije trap de bal
achter Grashoek-goalie: 0-1.
Niets leek nog roet in het Wijlre-
se eten te gooien totdat diezelfde
uitblinkende spelverdeler Peter
van Breemen na 65 minuten ge-

blesseerd hetveld moestruimen.Grashoek zette daarop aan voor
een slotoffensief en vooral bal-
goochelaar Richard Janssen
werd een plaag voor de Wijlrese
achterhoede. Een noodingreep
van Ton Knops kostte de ploeg
uit Wijlre vijf minuten voor tijd
de zege en bekerwinst. Vanaf de
11-meterstip knalde diezelfdeRi-
chard Janssen raak: 1-1 en
dwong een verlenging en straf-
schoppenserie af die door Peter
Schins uiteindelijk 'beslist'
werd.

RCH landskampioen na doelpuntrijke wedstrijd

Droom Venray
snel voorbij

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

RCH-Venray 4-2 (0-0). 63. Wilco Otte
1-0; 65. Sion 2-0; 74. Wilco Otte 3-0
(strafschop); 79. Meulendijks 3-1; 86.
Litjens 3-2; 89. Edwin Otte 4-2. Toe-
schouwers: 2.500. Scheidsrechter: Tet-
teroo. Geen boeking.
VENRAY: Jacobs, Poels, Janssen,
Litjens, Van Haren (60. Lenssen), Meu-
lendijks, J. Vievermans, W. Vievermans,
Van Dijck, Philipsen, Sijbers.

HEEMSTEDE - Na afloopvan de ti-
tanenstrijd tegen RCH welke de for-
matie uit Heemstede via een 4-2
zege de nationaletitel bij de zondag-
se amateurs opleverde had Venray-
trainer Ruud Wouters het even
moeilijk. Al snel stak hij evenwel
van wal.
Hij: „We moesten een verantwoord
risico nemen. Aan remise hadden
wij namelijk niets. Helaas is het
door enkele persoonlijke fouten mis
gegaan. Het is nu eenmaal gebeurd,
al is het zuur om het te moeten ac-

■cepteren. Overigens, en dat meen
ik, de jongensverdienen een grootcompliment voor de geleverde pres-
tatie. We speelden bij vlagen perfect
voetbal".
Wouters had gelijk. Zijn ploeg be-
gon ijzersterk. RCH had dan ook
niets in de melk te brokkelen, maar
bleef dankzij de uitstekende doel-
man Mooren overeind. Na twintig
minuten gingen de Noordhollan-
ders op hun beurt pressie uitoefe-
nen en moest ook Wim Jacobs enke-
le keren handelend optreden, waar-
door de ruststand dubbelblank
bleef. Na de pauze trachtte Venray
de openingstreffer te forceren en
kreeg via Wilco Otte en Ruben Sion
prompt de rekening gepresenteerd:
2-0. Een score die door eerstge-
noemde uit een strafschop nog
werd opgevoerd: 3-0.
Hierna was Venray aan de beurt.
Meulendijks en Litjens verkleinden
de achterstand tot 3-2 waarna Ed-
win Otte de RCH-supporters defini-
tief in een juichstemming bracht:
4-2. t

SVK een
trapje lager

GRUBBENVORST - Ondanks een
puntendeling bij GFC'33 (2-2) is
SVK de degradant geworden van de
nacompetitie bij de derde klassers.
De Kerkraadse ploeg eindigde als
laatste in de degradatiepoule. Zelfs
winst zou de ploeg uit Kaalheide
niet in de derde klasse hebben be-
houden.

Beide ploegen waren aan elkaar ge-
waagd. Nadat de thuisclub in de 13e
minuut de score opende, door
Smits, was het vier minuten later
Bovens die de partijen weer op ge-
lijke voet bracht: 1-1. Nog voor de
rust gaf dezelfde speler SVK hoop
op klassebehoud, door 1-2 aan te la-
ten tekenen. Na de hervatting volg-
de een klein offensief van de thuis-
club, dat in de 75e minuut in de ver-
diende gelijkmakerresulteerde: 2-2.

In de andere degradatiewedstrijd,
Berg '68 tegen Brevendia, hadden
beide teams vooraf genoeg aan een
gelijkspel, om het derdeklasser-
schap veilig te stellen. Het werd een
fijne wedstrijd, die geen doelpunten
opleverde. Beide ploegen hadden
kansen maar de spitsen faalden. In
de tweede helft liet Brevendia de
kans op de volle winst onbenut,
door een strafschop te missen.
EINDSTAND:
SV Berg '68 3-4
GFC '33 3-4
Brevendia 3-3
SVK 3-1

Toppunt van
sportiviteit

JL

ECHT - De afdelingsbekerfina-
le Grashoek-Wijlre beleefde
een tumultueus slot. Leon Heij-
nen opende voor Wijlre de be-
slissende strafschoppenserie.
Hij knalde in de linker-bene-
denhoék raak, maar de bal was
zo hard, dat die onder het doel-
net doorschoof. Scheidsrechter
Smeets, die de bal buiten het
net zag liggen weigerde de tref-
fer toe te kennen. Hevige pro-
testen van Wijlre-spelers en
supporters waren het gevolg.
Grashoek-goalie Jac Hanraets
bracht uitkomst, door ruiterlijk
te bekennen dat debal er inder-
daad in zat. De, overigens uit-
stekend leidende, referee keur-
de de treffer alsnog goed.

Rood voor Jan Willem Hamers

Herschi/V en L
verslaat E en O

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

HEERLEN - Op de laatste dag van
de zaalhandbalcompetitie in de ere-
divisie bij de heren won Herschi/V
en L in Emmen met 23-26 van lands-
kampioen E en O. Kwantum Blauw
Wit bleef met 25-19 de baas over
Hellas terwijl VGZ/Sittardia met
een 24-26 zege op Swift uit Arnhem
terugkeerde. Na UDSV degradeert
nu ook Jahn II naar de eerste divi-
sie. Hun plaatsen worden ingeno-
men door BHC en Esca.
Herschi/V en L sloot in Emmen op
waardige wijze de competitie af, De
enige smet die aan de zege kleefde
was de definitieve uitsluiting van
Jan Willem Hamers. Vijf minuten
voor rust maakte hij een slaande be-
weging naar Emmen-speler Henk
de Boer. Het scheidsrechterskoppel
Glastra/van Gulick restte niets an-
ders dan Hamers naar de tribune te
verwijzen. „Ik heb geslagen. Over
en uit", Hamers was kort in zijn
commentaar.

De overige vijf V en L spelers deden
er in de tweede helft nog een schep-
jeboven op. E en O raakte nog meer

geprikkeld toen in die tweede helft
bleek dat V en L met een speler
minder in staat bleek om de winst
vast te houden. Geen enkele keer
kon de landskampioen in die twee-
de helft dichterbij komen en als V
en L in de slotfase niet de teugels
wat had laten vieren, was de eind-
uitslag nog groter geweest. Nu wonV en L met 23-26 en was Bart Wan-
ders met zeven treffers de topsco-
rer.
Op de slotdag van de competitie
won Kwantum Blauw Wit het laat-
ste competitieduel tegen Hellas met
25-19 na een 12-9 ruststand. Tot het
middenvan de tweede helft ging het
duel gelijk op, maar in de slotfase
gaf de grotere routine van Blauw
Wit de doorslag en via 21-19 won de
ploeg van trainer Guus Cantelberg
met 25-19. Ronald Habraken was
met zeven treffers de topscorer.

VGZ/Sittardia won in Arnhem met
24-26 van Swift. Bij rust keek de
ploegvan trainer Jo Maas nog tegen
een 13-12 achterstand aan, Na de
rust kwam Sittardia bij 18-18 langs-
zij en in de slotfase kon Sittardia,
met een uitblinkende Paul Lou-
wers, de 24-26 zege veilig stellen.

Ierland kansrijk
DUBLIN - Het lerse voetbaleü
tal heeft zondag zijn kansen ld
kwalificatie voor het wereldka* 1
pioenschap verdedigd door rrff
2-0 van Malta te winnen. De tr*
fer werd gemaakt door RÖ
Houghton. In de tweede hé
vond Kevin Moran nog efi
gaatje in de stugge Maltez»
ploeg. Spanje, dat in zes duels A
leen een keer van lerland \t-
loor, is al bijna zeker van cic
plaats in de eindronde in Italië*

Oefenwinst België.
j:

BRUSSEL - Het Belgisch elft
heeft zaterdag in een oefenwel
strijd Joegoslavië met 1-0verst
gen. Het doelpunt in het Heizij
stadion kwam in de 80e minuu
op naam van Mare van der Lil
den uit een strafschop. Voor 4.
Belgen vormde de interland ei'
onderdeel van de voorbereidt*
op de kwalificatiewedstrijd in £
WK-voorronde tegen Luxeif
burg, die donderdag in Luxeir"
burg wordt gespeeld.

Engeland sterk
GLASGOW - Het Engelse elfl
heeftzaterdag Schotland in GIJ
gow met 0-2 verslagen. Voor i
rust opende Waddie de score, ide pauze verdubbelde Buil $
marge. Door de overwinniw
nam Engeland de leiding in i
strijd om de Stanley Rous-Cuj
In beide elftallen ontbraken <J
spelers van Liverpool en Arsl
nal. Doelman Shilton speelde W
Engeland zijn 107einterland. rJ
evenaarde daarmee het recolj
van Bobby Moore.

sport kor

" WITTEM - RKMVC uit Meel
len is kampioen van de gemeei
Wittem geworden. In de finale ij
sloegen de Mechelenaren Pafmet 2-1.

" MECHELEN - Benny Wijni
kers blijft bij Racing Mechelen.
34-jarige ex-Feyenoorder verlei
de zijn contract bij de Belgis'
eerste klasser met twee seizoen'

" HOENSBROEK - Ante-i
Scheepers (Meerssen) en Fr*
Janssen (RKONS), spelen volg*
seizoen voor hoofdklasser El
Eerder hadden Jos Selder (Heli'
Peter Brankaert (Wilhelmina
Felix Bastings (Wit Groen VC),'
trick Ypelaer (Miranda) en Ben *Wijckel (Kolonia) reeds overscW
ving aangevraagd naar EHC. T'
nie van den Donk (Almania), Ü
co Loontjens (Heer), Jos StrijK1
(Urmondia), Wiel Laufl1
(RKDFC), Rob Krul (stopt)
Sjeng Quaedackers (GSV) vertf
ken. Mogelijk stopt ook Leo Ehlf

" BRUNSSUM - Ook Limbufl
gaat zich versterken. Volgend S
zoen hebben de BrunssummerS
ieder geval de beschikking o'
Jean Meens en Gerard Raets, &
den afkomstig van het twe<
team van Roda JC.

" MAASTRICHT- In de strijd'
het Nederlands kampioenset
zaalvoetbal speelt Sphinx M»
tricht vanavond in Roozendaal
gen de kampioen van West-B
bant, Molier. Sphinx moet dit 1'
ste duel in de voorronde wint
om eerste in de groep te word
Mocht dit vanavond lukken <
staat Sphinx in de finale van
NK.

" NYIBATOR - Het NederlarU
dameshandbaiteam is tijdens 'vierlandentoernooi in Honga'
als laatste geëindigd. De ploegv
trainer Ton van Linder verloor l{
dag met 15-17 van Oostenrijk
eerder nederlagen geleden te 1*
ben tegen Hongarije (22-31) enj
len (22-26). Laura Robben (S*
werd tot beste doelvrouw uitgef
pen. Eindstand: 1, Polen 3-6.
Hongarije 3-4, 3. Oostenrijk 3-2'
Nederland 3-0.

" ALKMAAR - Edo Ophof (
houdt het na één seizoen al W
voor gezien bij AZ. De voorma*
Ajacied weigert in de nieuwe spj
sorkleding van de Alkmaarse o
te spelen. Ophof is p.r.-man <
concurrent Lotto, dat de activi'
ten bij de eerste divisieclub stol

" WAGENINGEN - Jong Orani
met Roda-speler Broeders, heeft1
oefenwedstrijd tegen Wageninfl
gewonnen. Het werd zaterdag 'deWageningse Berg 4-2 voor def
tionale juniorenploeg.De doelptf
ten kwamen op naam Viscaal, tf
man, Alflen en Roelofsen. Jo'Oranje bereidt zich voor deuitw»strijd van dinsdag tegen Jong F*
land,

" ROERMOND - Toyota pd
poort uit Posterholt is afgelopjj
zaterdag kampioen van de Hooüklasse Noord in de zaalvoetW
competitie geworden. Nadat Toyj
ta in het eerste duel 't Haöfke W
teruggewezen met 3-2, werd 4
voornaamste concurrent Fermofl
Boys dit weekend met dezelfde el
fers verslagen. Het winnende do'
punt werd achttien seconden voj
het einde gescoord. Man van *wedstrijd was Marcel Sehmi'
speler van het derde team, dievo<
alle drie de Posterholtse treffe'
zorg droeg. Door deze titel prorn'
veert Toyota Postpoort naar »
Limburgse districtsklasse.

" VENLO - De Eindhovense fjj
retschermer Paul Sanders heeft \elfde editie van het internation»
toernooi in Venlo op zijn naam t
bracht. In de finale won Sandd
met 10-8 van de Weatdultser B'
thold Fisher. De derde plaats W'
voor de in Arnhem wonende R01
meen Ovidio Gogoaze. Bij de vrO'wen was de Westduitse Petra Rf!
de beste op ditwapen. In de ein*strijd was de Amsterdamse Sim'ne Lee-Simon geen partij: 1-8.
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GRAN SASSO - Dinsdag, na de
overgangsetappe I'Aquila-Gubbio,
kan Breukink in de Ronde van Italiëzijn voorsprong opdrijven. De tien-
de etappe is een individuele tijdrit,
voor een gedeelte op geaccidenteer-
de wegen, over 36,8 kilometer.
In deze vorm kan hij al zijn tegen-
standers hebben, Herrera moet op-
passen dat hij van de Nederlander
niet twee minuten krijgt aange-
smeerd. OfBreukink de eerste indi-
viduele tijdrit als rose-truidrager
rijdt, is niet zeker. In de etappe naar
Gubbio zullen de Panasonics niet
reageren als Da Silva aanvalt. „Voor
het eindklassement heb ik van hem
toch niets te vrezen."
Breukink is bezig aan zijn vierde
Ronde van Italië. In 1986 debuteer-
de hij met de 71e plaats in het eind-
klassement. Een jaar later werd hij
derde. Vorig jaar tweede. Hij droeg
in de voorbije jaren drie dagen de
rosé leiderstrui.

Pvoeg naar de besneeuwde top van Gran Sasso. V.l.n.r. Giupponi, Breukink en (toen noa)roContini.

GinoJansen bereikt doel: selectie voor NK

Robert Rademakers
toont karakter

J Van onze medewerker BERT HEIJNEN
rK -Robert Rademakers, met zijn elfde plaats in de eindstand de bestgeklasseerde
cl de twee Limburgse deelnemers aan Olympia's Ronde van Nederland voor ama-

s keek tevreden op zijn verrichtingen terug.
jheb de eerste dagen verschrikkelijk veel last gehad van de hitte", aldus de rennerHe Koga Miyataploeg. „Daardoor heb ik tweemaal de slag gemist. Gevolg was dat ik
fest van de ronde in dienst heb gereden van Pierre Duin."
■toofdpijn als gevolg van de hit-as zo erg, dat ik op weg naar
tanje, vorige week maandag,
gedacht heb aan stoppen. Ik

*teen extra inspanningen doen".
voor Rademakers was, dat

J'ifst die hij met vijf andere
Jters vrijdag pakte op weg naar?er, in de finale gehalveerd
'yan vijftot amaper twee minu-
j»h die etappe ging ik ook mee
leh-st van Duin, maar toen we
Minuten voor kwamen heb ik
aan het algemeen klassement
cht. En aan de dagzege, natuur-
i'n het weekeinde was niets
Stegen Liese te beginnen. Toch

'* content."
[?den was ook Gino Jansen (20)
dimmen. „Ziek begonnen aan

ben ik knap hersteld. Ais
de donderdagetappe niet be-

trokken was geweestbij de valpartij
van Bernd Dittert en Robert Van de
Vin, waardoor ik acht minuten ver-
speelde, had er zelfs nog meer inge-
zeten".

Janssen: „De eerste dagen had ik
het moeilijk. Maar het ging elke dag
beter. Met twee zevende plaatsen in
de laatste twee etappes heb ik mijn
deelname aan het Nederlands kam-
pioenschap veilig gesteld. En daar
ging het me wel een beetje om. In
het jongerenklassement legde Jan-
sen op de zesde plaats beslag.

IJzersterk
Met Thomas Liese, de 20-jarige
baanrenner uit de DDR die zijn
landgenoot Dirk Meier als eindwin-
naar van Olympia's Ronde opvolg-

de, kreeg Nederlands grootste etap-
pewedstrijd voor amateurs weer
een ijzersterk renner op de erelijst.
Wat de Oostduitser tijdens het slot-
weekeinde op de Limburgse heu-
vels lietzien was zonder meer impo-
nerend. Dat moesten zelfs deverlie-
zers Maarten de Bakker en PierreDuyn volmondig beamen.
Nadat Olympia's Ronde donderdag
van haar twee grote smaakmakers
Bernd Dittert en Robert van de Vin
was ontdaan nam Thomas Liese het
bewindover. In twee tijdritten (Em-
men en Reuver) legde hij daarvoor
de basis.
Dat de Nederlandse ploegen elkaar
weinig gunden speelde de Oostduit-
ser uiteraard extra in de kaart. Ro-
bert Rademakers stoorde zich aan
die wedstrijd-instelling: „Met name
de laatste' twee dagen in Limburg

heb ik het heel sterk ervaren. Er
wordt gewoon tegen elkaar gere-
den, waardoor ontsnappen nauwe-
lijks mogelijk is".

Zo kon het gebeuren dat in dezater-
dag-etappe naar Geleen twintig ren-
ners streden om de.dagprijs en ook
in de laatste etappe naar Beek pas
vijfkilometer voor het einde Antho-
ny Theus, de winnaar van het berg-
klassement, voor de definitieve ont-
snapping zorgde. Wilco Zuiderwijk,
Eddy Bouwmans en Jan Goeden-
dorp probeerden nog iets terug te
doen. Maar Theus hield knap stand.

Adsteeg
In Beek wachtte Theus en na hem
de hele groep een warm onthaal. De
Adsteeg stond na jaren weer in het
middelpunt van de wielerbelang-
stelling en dat werd gevierd met
veel publiek, veel sfeer en een la-
chende burgemeester A. van Goe-
them, die zei: „Beek moet weer een
belangrijke plaats gaan innemen in
de Nederlandse wielersport. Er
moet een vervolg komen met prof-
wedstrijden en mogelijk later het
Nederlands kampioenschap". Zijn
hartekreet moet bijna in Woerden,
hoofdzetel van de Koninklijke Ne-
derlandse Wielren Unie, te horen
zijn geweest. " Anthony Theus, onbedreigd naar dagsucces in slotrit vanOlympia's Ronde.

Gevaarlijk
Jean-Paul van Poppel heeft zater-
dag de massasprint aan het einde
van de zevende etappe van de Giro
d'ltalia aan zich voorbij laten gaan.
De winnaar van de eerste etappe
vond het te gevaarlijk.Een regenbui

maakte de Via deiFori Imperiali in
Rome spekglad. Als één renner re-
gen haat is het Van Poppel wel.
Vroeger was het zo erg, dat hij ver-

koos achter het peloton aan te rij-
den.
In de keizerlijke sprint voor het Co-
losseum in Rome werden de hon-
neurs van VanPoppel perfect waar-
genomen door Urs Freuler. De
Zwitser had zeven jaar geleden toen
de karavaan van Torriani voor het
laatst Rome aandeed ook al de etap-
pe gewonnen. Op het moment dat
de gladde bestrating de onvermijde-
lijke massasprint een extra gevaar-
lijktintje gafvoelde Freuler zich ex-
tra in zijn element. Toch moest hij
voluit gaan om de Italiaanse verras-
sing Mario Cipollini, onlangs win-
naar van drie opeenvolgende etap-
pes in de Ronde van Apulië, achter
zich te houden. De finishfoto wees
banddikte verschil uit.

sport

door wiel verheesen Ronde Midden-Zeeland derde zege in acht dagen

Jelle Nijdam heeft
smaak te pakken

aES - De pech waarmee Jelle
flam vooral in de periode van
«klassiekers te maken kreeg
rtft plaatsgemaakt voor eenr«s klinkende resultaten. Za-
IPag in de Ronde van Midden-
eHand leverde hij weer het be-
ïf. John van den Akker had
fl de eindstreep in Goes geente tegen de SuperConfexren-
'»" Het betekende voor Nijdam
iWerde bloementuil in acht da-I
}>vendien dertig punten in het
-ssement van de FICP", zei hij.
j's je in Milaan-Sanremo ofPa-
j-Roubaix vierde wordt scoor
jletzo hoog. En om in de Tour
tig punten te pakken moet je

(ier andere twee etappes win-
I Wedstrijden als de Ronde|l Midden-Zeeland (die mon-

-18l in de vierde categorie staat,l| zijn vanwege de punten re-!^k belangrijk geworden."

De drie overwinningen van Jelle
Nijdam in devoorbije acht dagen
werden keurig verdeeld over
drie landen. Eerst een etappe in
de Ronde van de Oise ten noor-
den van Parijs. Vervolgens een
koers in het Belgische Strom-
beek. „Voordat ik aan deze suc-
cesvolle week begon was het bij-
na twee maanden geleden, dat ik
nog eens met de bloemen had ge-

zwaaid. In Kaltmhout, na afloop
van de Omloop Benego."

Jelle Nijdam en John van den
Akker waren in de laatste kilo-
meters weggesprongen uit een
aan flarden gescheurde groep. In
een iets eerder stadium had deze
formatie een einde gemaakt aan
een monsterontsnapping van
Dorgelo, Hoondert en de Belg

Ilegems, die gedrieën bijna twee-
honderd (!) kilometer in de spits
reden. Maximale voorsprong:
twaalf minuten.

„Daar zijn wij nauwelijks van on-
der de indruk gekomen", aldus
Nijdam. „Als je wind op kop
hebt, zoals gedurende een groot
deel van de koers het geval was,
weet je dat iedereen in het pelo-

ton zich zo lang mogelijk rustig
houdt."
Toen de karavaan via Middel-
burg, Vlissingen en Westkapelle
na 120 kilometer het (korte) ge-
deelte van het parcours bereikte
dat vage herinneringen opriep
aan de kasseistroken van Noord-
Frankrijk, was er van een tegen-
aanval ook nog geen sprake.
„Laat de vluchters eerst nog
maar eens tegen de wind in op de
Oosterscheldekering zwoegen",
luidde volgens Nijdam de me-
ning in de hoofdmacht. Henri
Dorgelo, een van de dapperen in
de kopgroep, zei: „De oversteek
van Walcheren naar Schouwen-
Duiveland heeft ons de kop ge-
kost. Op m'n mini-computer kon
ik zien, dat we amper een gemid-
delde van 27 kilometer per uur
haalden."
Hoe dan ook, nogvoordat Zierik-
zee en de Zeelandbrug waren ge-
passeerd was het peloton op drift
geraakt. Een groep van bijna
veertig man (met van Limburgse

zijde Frans Maassen, Ad Wij-
nands en Henri Manders) liet de
ruim honderd andere medestrij-
ders in de steek en stormde naar
het leidend trio.
In de slotkilometers Waren het
vooral de ploegen SuperConfex
en PDM die onophoudelijk voor
de aanval kozen. Mathieu Her-
mans en de net zo gretige Adrie
van der Poel schoten tegen dit
geweld te kort. Zij konden duel-
leren om de derde en vierde
plaats.
„Ik was op het laatste moment op
de deelnemerslijst terechtgeko-
men", aldus Nijdam. „De Ronde
van Aragon, waar een ander deel
van onze ploeg present is, vond
ik niet bepaald geschikt voor
mij. In de Ronde van Asturië en
Ronde van Zweden ga ik mij nu
voorbereiden op het NK. Daarna
zet ik alles op de proloog in de
Tour. Ik ga al een paar dagen
voor de start naar Luxemburg
om het parcours grondig te ver-
kennen."

Mulderssterk in Well Habets tiende in Ardennen

Belgische amateurs
op dreef in Ardennen

Van onze sportredactie
POLLEUR - Tony de Ridder, die in
de openingsrit naar de Sint Pieters-
berg reeds had toegeslagen, legde
ook op de eindzege van de Triptique
Ardennais voor amateurs beslag.
Het betekende voor de talentvolle
Vlaming, die mogelijk prof wordt in
het team van Willy Teirlinck, zijn ze-
vende overwinning in dit jaar. Met
zijn tiende plaats was ex-prof Jean
Habets de bestgeklasseerde Lim-
burger in het tot drieënzeventig
man gereduceerde veld. Er waren
vrijdag honderdveertig renners aan
deze lastige koers begonnen.
De bijna 38-jarige Belg Alex Debre-
nacker toonde zich zowel zaterdag

in Maastricht-Spa alsook gistermor-
gen in de individuele tijdrit rond
Soumagne de sterkste. Peter
Schroen, die vóór het begin van de
slotetappe nog als zesde geklas-
seerd stond, viel op weg naar eind-
punt Polleur ver terug. Van de vijf
man sterke ploeg die door wieler-
club Noord-Limburg op de been
was gebracht, was na de tweede
koersdag niemand meer over. Ook
WC De Ster kwam met te weinig
renners aan de streep om nog voor
het ploegenklassement in aanmer-
king te komen.
Voor Dominique Theuns van TWC
maastricht eindigde de slotetappe
in een ziekenhuis nabij Luik. Bij
een afdaling had Theuns ernstige

verwondingen aan armen en benen
opgelopen.

" Net als vorig jaar reed amateur-
wielrenner Rob Mulders ook nu
naar de overwinning in zijn woon-
plaats Well. Gedragen door de aan-
moedigingen van zijn supporters
legde hij de laatste vijftien kilomer.
ter als solist af. Het betekende zijn
derde zege in dit seizoen. Eerder
was hij al winnaarin Neerbeek en in
een rit van een Oostenrijkse etappe-
koers

Al na amper tien kilometer brak
Mulders in Well met Renee Zeegers
de wedstrijd open. Een ronde later
(het parcours was 2 km lang) kregen
zij gezelschap van Martin Teunissen
en Leon Boelhouwers. Dit viertal
nam een zodanige voorsprong dat
het peloton (71 vertrekkers) meteen
uit beeld was. Boelhouwers toonde
zich van de vroegere koplopers, die
Mulders hadden moeten laten gaan,
de sterkste in de sprint om de twee-
de plaats. Voor uitslagen, zie wieler-
bulletin.

Harings weg
bij Post

Van onze verslaggever
GOES - Aan het dienstverbandvan
Peter Harings bij Panasonic komt
na afloop van het huidige seizoen
een einde. Ook voor Anjo van Loon
en vrijwel zeker Corné van Rijen
volgt in de ploeg van Peter Post
geen contractverlenging. Achter het
blijven van neoprof Arno Ottevan-
ger moet een vraagteken worden ge-
zet. Eerder was al bekend, dat Eric
Vanderaerden met ingang van 1990
zou opstappen. Hij heeft aan het Ita-
liaanse Carrera de voorkeur gege-
ven boven SuperConfex.
„Toch zal Vanderaerden, indien hij
goed presteert in de Ronde van
Zwitserland en Ronde van Luxem-
burg, voor een Tourselectie in aan-
merking komen", zei chef d'equipe
Peter Post zaterdag voordat hij van-
uit de Ronde van Midden-Zeeland
naar de Giro d'ltaliavloog. „In Italië
zal ik nog met Winnen, Freuler en
Marki over contractverlenging moe-
ten praten. Met alle andere renners
is mondeling al overeenstemming
bereikt. Zij blijven."
Peter Post heeft twaalf namen op
papier staan voor zijn Tour de Fran-
ceploeg. De selectie bestaat uit
Breukink, De Koning, Lubberding,
Nulens, Peiper, Van Poppel, De
Rooy, Rozendal, Wampers, Van
Vliet, Talen en Winnen. Van deze
twaalfzullen negen man inLa Gran-
de Boucle starten.

l ij/deprofpfoe»: in de maak

" Het is vrijwel zeker, dat ons land
volgend jaarnaast Panasonic, TVM,
PDM en SuperConfex nog een vijf-
de profploeg op de been brengt. De
kopmannen van deze nieuwe for-
matie, waarvan de naam van de
sponsor nog geheim is, zouden ...
Steven Rooks en Gertjan Theunisse
worden. Momenteel behoren zij nog
tot PDM. Tot de co-sponsors van de
nieuwe ploeg zou Giant behoren,
dat momenteel een amateurforma-
tie op de been brengt.

" Frans Maassen en Ad Wijnands
starten vandaag, respectievelijk bij
SuperConfex en Domex, in deFran-
se etappekoers Dauphiné Libéré.
De wedstrijd duurt tot volgende
week maandag. „Ik verwacht in de
komende dagen mijn selectie voor
de Tourploeg definitief te maken",
aldus Wijnands, die een aantal jaren
geleden nog twee ritten in de Dau:
phiné Libére won. Maassen is vrij-
wel zeker van een Tourselectie. „Ik
heb als voorbereiding hierop ook
nog een hoogtestage in Zwitserland
en de Ronde van de Spaanse Maan-
valleien op het programma staan",
aldus derenner uit Haelen.

DRUNEN - Het jeugdbiljartteam
van BC Ulestraten is tijdens

het NK voor jeugdteams inDrunen
als vijfde geëindigd. Het team be-
staande uit Stefan Kikken. D. van
Geel en Ron Smeets, miste de fina-
le-poule op het percentage van de
gemaakte caramboles na een gelij-
ke stand met de latere kampioen.
Crescendo uit Roosendaal.

wielerbulletinJ^DE VAN ITALIË - Zevende etappe:
AjJ^'er 208 km in 5.31.13; 2. Cipollini; 3.
J a ."«a; 4. Rosola; 5. Phinney; 6. Di Basco;
/test io; 8é Hoste; 9- Pieters; 10. Fon-

!<j '■ 15. Van der Velde; 29. Schalkers; 30.
*rson; 45. Siemons; 46. Van Poppel; 77.

L^man; 80. Luyckx; 92. Winnen; 93.„"y; in. Breukink; 115.Lammerts; 117.,ü]^ert; 119. Lubberding, allen z.t. als'er; 188. Arntz op 4.54; 189 en laatste

ss'e etappe: 1. Carlsen 183 km in 5.21.40
tfr, p-bonificatie); 2. Herrera op 0.29 (7 sec.Jiilj' 3- Lejarreta z.t. (3 sec. bonif.); 4. Breu-%" g' 5- Unzaga 0.35; 6. Konisjev; 7. Fig-1. j)' Roche; 9. Conti; 10. Hampsten, allenjtïn Unzaga; 11. Oegroemov 0.39; 12. Gio-
S.rO 1'z-t: 13. Da Silva 0.42; 14. Poelnikov;
I. /'quielion; 19. Winnen, z.t. als Da Silva;
F'est erson 114; 35- Van Aert' 40- Fon"l' beiden z.t.; 69. Le Mond 2.34; 99.
6 "erding 8.06; 102. Schalkers 10.05; 111.
ly'pns 11.47; 114. Kleinsman; 115.
0 .** beiden z.t; 136. Lammerts 16.15;
.4 3Tntz z.t; 158.Dekker 18.05; 159. Pieters
IJ Van der Velde; 168. Van Poppel;
«V, alen, allen z.t als Pieters; 188. en luat-,espoli 23.27. Afgestapt: Yates.

'l8^en klassement: 1. BreukinkiW*O: 2. Da Silva 0.01; 3. Contini 0.12; 4.
a^Pom 0.27; 5. Fignon 0.32; 6. Herrera
Si Rocne O-38: 8. Zimmermann z.t; 9.
ff(^iest 0.42; 10. Oegroemov 0.42; 11. Le-. 'a 0.59; 12. Schepers 1.00; 13. Jarmann

1.05; 14. Rominger 1.10; 15. Winnen 1.21; 16.
Criquielion 1.27; 22. Anderson 1.57; 33 VanAert 2.39; 35. Hampsten 2.44; 71. Le Mond
12.11; 77. Schalkers 18.12; 97. Lubberding
26.14; 119. Luyckx 34.20; 122. Kleinsman36.39; 127. Talen 41.53; 147. Van der Velde
1.01.11; 150. Arntz 1.02.14; 155. Siemons
1.05.39; 164. Dekker 1.10.48; 177. Pieters
1.25.37; 179. Van Poppel 1.28.07; 181. Lam-
merts 1.30.35; 188. en laatste Rosola 1.34.02.

" RONDE MIDDEN-ZEELAND - Start en
finish Goes, 230 km: 1. Jelle Nijdam 5.48.48;
2. Van den Akker z.t; 3. Hermans op 12 sec;
4. Adrie van der Poel; 5. Van Eynde; 6.
Theunisse; 7. Tolhoek, allen z.t als Her-
mans; 8. Solleveld 0.21; 9. Hoondert z.t; 10.
Dorgelo 0.28; 11. Rooks; 12. Frans Maassen
13. Rogiers; 14. Ducrot; 15. Henri Manders,
allen z.t. als Dorgelo; 16. Dauwe 0.33; 17.
Vanderaerden; 18. Van der Hulst; 19. Pi-
rard; 20. Daenjis; 24. Sergeant; 32. Ad Wij-
nands, allen z.t. als Dauwe; 53. Peter Ha-
rings op 5.08; 65. Theo de Rooy z.t; 74. en
laatste Ilegems z.t. Gestart circa 150 profs.
Bij de amateurs was de uitslag: 1. Patrick
Eyk 190 km 4.36.10; 2. Thebes op 1.21; 3.
Pierre Raas 1.46;4. Nederlof 1.50; 5. Goense1.50.

" RONDE VAN ARAGON - Vijfde etappe
Benasque-Huesca: 1. Ruiz-Cabestany 164
km in 4.08.04; 2. Pataroyo; 3. Gaston, beiden
z.t; 4. Camarillo op 1.01; 5. Kools; 39. Gölz
9.15; 68. Jakobs 24.33; 76. Poels z.t. Laatste

etappe Huesca-Zaragoza: 1. Lameire 170km
in 3.58.53; 2. Zapatero; 3. Gavazzi; 4. Queve-
do; 5. Bardolloni; 26. Poels; 28. Gölz; 44.
Kools z.t. Gert Jakobs gafop. Eindstand: 1.
Gaston 27.32.36; 2. Torres op 31 sec; 3. Car-
los Hernandes 1.14; 4. Hodge 1.40; 5. Ruiz-
Cabestany 1.48; 12. Heylen 3.05; 20. Kools
7.12; 35. Gölz 23.47; 52. Poels 42.40.

" OLVMPIA' RONDE VAN NEDERLAND- Voorlaatste etappe Beesel-Geleen, 137
km: 1. Pianik (Sov) 3.09.55 (met bonificatie
3.09.40); 2. Melsen (met b0n.3.09.45); 3. Zui-
derwijk (met b0n.3.09.50); 4. Akkermans; 5.
Van Steen; 6. Venema; 7. Gino Jansen; 8.
Kokkelkoren; 9. Gouvenou; 10. De Bacco;
11. Bijkerk; 12. Lagerweij allen z.t.
Laatste etappe Geleen-Beek, 177 km: 1.
Theus 3.56.45; 2. Zuiderwijk op 5 sec; 3.
Goedendorp 0.08; 4. Bouwmans 0.13; 5. Kol-
lelkoren 0.41; 6. Kok; 7. Gino Jansen; 8. Van
Dam; 9. Melsen; 10. Martin; 11. Ter Schure;
12. Van Steen; 16.Rademakers, allen z.t. als
Kokkelkoren; 98. en laatste Zijlmans op
18.21.

Eindklassement: 1. Liese 34.31.57; 2. Den
Bakker op 2.03; 3. Duin 2.19; 4. Van Adri-
chem 3.25; 5. Elfrink 4.08; 6. Akkermans
4.14; 7. Zuiderwijk 4.18; 8. Van der Wouw
4.31; 9. Kokkelkoren 4.32; 10. Luppes 4.48;
11. Robert Rademakers 5.15; 12. Kok 6.42;
13. De Bacco 6.52; 14. Van der Heide 9.19;
-15. Palmers 12.51; 20. Gino Jansen 16.37; 98.
en laatste van de 150 gestarte renners de

Pool Gortatowski op 41.27

" TRIPTIQUE ARDENNAIS - Tweede
etappe, Maastricht-Spa 157 km: 1. Alex De-brenacker 4.17.00; 2. Schroen op 10 sec; 3.
De Ridder 0.11; 4. Thomas 0.57; 5. Bouwens1.04; 6. De Buck 1.07; 7. Magalhaes 1.15; 8.
Botteldorn 1.39; 9. Strijbosch 1.50; 10. Le-
erenier 1.56; 20. Van de Meulenhof 2.25; 21.
Jean Habetsz.t; 26. Van derHeyden 5.29; 33.
Slaats 6.02; 34. Dahmen 6.22; 37. Brentjens6.39; 41. Poels 6.40; 46. Biermans 6.49; 54.Senden z.t; 56. Meeuwissen 7.04; 58. Luyten
7.09; 59. Enthoven 7.09; 63. Smeets 7.24; 77.Geujen 14.59; 82. Driessen 18.31; 83. Strou-
ken 18.31; 86. Theuns 23.14; 90. en laatsteDemaret op 28 minuten.
Eerste deel derde etappe, individuele tijdrit
zondagmorgen in Soumagne over 8 km: 1.Debrenacker 9.33; 2. Dousa op 1 sec; 3. De
Ridder 0.03; 4. Botteldorn 0.04; 5. Lonneux
06; 13. Poels 0.14; 18. Strouken 0.17; 22. Sen-
den 0.22; 25. Dahmen 0.24; 31. Geujen 0.28;
35. Brentjens 0.32; 36. Habets z.t; 40. Meeu-
wissen 0.36; 56. Schroen 0.50; 57. Theuns
0.51; 60. v.d.Heyden 0.53; 62. Driessen 0.54'
67. Slaats 0.56; 74. Luyten 1.02; 75. Smeets
1.04.
Tweede deel derde etappe, Soumagne-Pol-
leur 153 km: 1. Speicht 4.20.00; 2. De Buck
op 4 sec; 3. De Saegher 0.20; 4. Van de Meu-

lenhof 0.2»; 5. Bonamie 0.32; 6. Dousa; 7.
Claeys, beiden z.t; 8. Habets 0.35; 9. Leere-
nier 0.43; 10. Willems 0.52; 15. Dahmen 1.19;
23.Poels 2.51; 26. Luyten 3.18; 27. Strouken
z.t; 41. Meeuwissen 6.10; 48. Brentjens 7.49;
53. Driessen 8.55; 56. Smeets 9.23; 61. Sen-
den 9.47; 62. Van der Heyden z.t; 66.
Schroen 9.55; 71. Geujen 19.00;72. Slaats z.t;
73. en laatste Menhart z.t.

Eindklassement: 1. Tony de Ridder
12.13.00; 2. Thomas op 1.22; 3. Debrenacker
1.24; 4. De Buck 1.31; 5. Leerenier 1.49; 6.
Magalhaes 1.53; 7. Bonamie 2.52; 8. Van de
Meulenhof. 2.53; 9. Botteldorn 3.34. Klasse-
ring Limburgers: 10. Jean Habets 3.38; 20.
Dahmen 7.14; 26. Poels 9.26; 29. Schroen
10.38; 31. Luyten 12.33; 37. Meeuwissen
13.56; 41. Brentjens 15.06; 49. Senden 17.04;
60. Smeets 21.09; 64. Strouken 23.10; 66.
Slaats 24.50; 69. Driessen 29.44; 71. Geujen
34.41. Van de honderdveertig op vrijdag ge-
starte amateurs reden 73 de wedstrijd uit.
Laatste was de Tsjech Jiri Menhart op 43.40.
Ploegenklassement: 1. Merelbeke; 2. Ruis-
broek; 3. Zomergem; 8. Midden-Limburg; 9.
TWC Maastricht. Bergklassement: 1. Dou-
sa; 2. Bonamie; 3. Debrenacker. Jonge-
renklassement: 1. Van Holderbeke; 2. Bier-
mans; 3. Strouken; 6. Van der Heyden.

" RONDE VAN GELDERLAND - Start en
finish Apeldoorn, amateurs promotiecom-
petitie, 165 km: 1. Van Heist (Haarsteeg) 165
km 3.47.53; 2. Vos; 3. Evers; 4. Van der Leij
op 23 sec; 5. Van de Pol; 21. P. Baltus.

" RONDE VAN WELL - Amateurs: 1.Rob
Mulders (Well) 90 km in 2.06.02; 2. L. Boel-
houwers op 54 sec; 3. R. Zeegers; 4. M. Teu-
nissen; 5. E. Hilkens op 1.10; 6. D. Nelissen
z.t; 7. F. Knarren 1.16; 8. H. Mutsaers 1.20;9.
J. Slendebroek 1.30; 10. E. Smeets; 11. W.
Jennen 1.37; 12. N. van der Ley 1.40; 13. E.
Couwenberg; 14. J. Krist; 15. S. Fynaut; 16.'
P. Adriaans; 17. W. Zelissen; 18. R. Paffen;
19. M. Gilissen; 20. L. Linssen. Leidersprijs:

R.Mulders. Junioren: 1. Roger Vaessen
(Meers) 60 km 1.26.48; 2. M. Willems op 53
sec; 3. B. Huizing; 4. G. Bijnen: 5. R. Vaes-
sen; 6. M. Steyvers; 7. M. Ruwette; 8. L.
Wolfs 1.45; 9. R. Vrancken 2.26; 10. T.
Schalk; 11. H. Rademaker; 12. G. Scheffer;
13. R. Gortzer; 14. G. Ophey; 15. M.Rijk; 16.
J.P.van de Borgh; 17. P. Sebrechts; 18. J.
van Hoorn; 19. A. Keeris; 20. R. Meijers. Lei-
dersprijs: Roger Vaessen. Nieuwelingen: 1.
M. Engels (Liessel) 35 km in 49.22; 2. D. Leu-
nis op 8 sec; 3. A. van Zandbeek; 4. M. Lotz;
5. D.Verbroekken; 6. R. van Haandel; 7. M.
Leenders; 8. R. Kersten; 9. R.Smeets; 10. M.
Vrogten; 11. F. Pasquino; 12. M. Boude-
wijns; 13. J.W. van Hoof; 14. K. Nooyen; 15.
T. Niekamp. Leidersprijs: F. Troost. Dames:
1. Monica van Waal (Gouda) 56 km in
1.46.52; 2. L. Dijkstra: 3. A.van de Zanden; 4.

A. Kruse; 5. B. Heusschen. Leidersprijs An
nemiek van de Zanden.

" NWB-RONDE EINDHOVEN - Amateurs:
1. Frank van Bakel (Deurne) 90 km in
2.03.40; 2. J. den Hummel; 3. H. van BaveL 4.
J. vanKessel; 5. J. Louwers; 6. M. Smet; 7. J.
Reynders; 8. J. van Seggelen; 9. E. Ram-
hout; 10. J. Smits. Veteranen B: 1. J. Jans
(St Joost) 40 km in 59.06; 2. J. Francken; 3.
H. Boeren; 4. W. Leurs; 5. G. Wassen. Vete-
ranen A'Liefhebbers: 1. Theo Verhees (Mil-
heeze) 50 km 1.08.24; 2. H. Gramser; 3. H.
Faessen; 4. G. Boogaert; 5. W. Beursken..

" RONDE NOORWEGEN - Leontien van
Moorsel heeft de leiderstrui in de vrouwen-
ronde van Noorwegen behouden. De ne-
gentienjarige Brabantse won zaterdag de
proloog en werd zondag in de eerste rit over
50 kilometer derde achter winnares Moni-
que Knol en de Amerikaanse Peycke: De
winst in de ploegentijdrit ging naar de DDR
(Nederland zesde), maar deze rit telde niet
mee voor de stand. Algemeen klassement:
1.Van Moorsel; 2. Knol op 1 sec: 3. Peycke
0.11; 4. Skibby 0.18; 5. Neuhaus 0.55.

" PUTEAUX - Profronde Hauts-de-Seme
196 km: 1. Michel Vermote; 2. Louviot.

" APELDOORN - Ronde van Noord-Wist
Overijssel voor nieuwelingen: 1.Reiner van
Dongen (Den Helder) 80 km in 1.47.18; 2.
Reinerink; 3. Vink; 15. F. Pasquino; 28. E.
Pasquino; 31. T. Niekamp. allen z.t. als win-
naar. Gestart: 130 man.
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Limburgse kanoërsnaar WK-kwalificatiewedstrijden

Cox en Weyzen watervlug
Van onze medewerker

EDDY BUDE
HEERLEN/AMSTERDAM - Arme-
marie Cox en Mark Weyzen hebben
in de Bosbaanregatta hun visite-
kaartje afgegeven. Tijdens de twee-
de grote wedstrijd van het kanoséi-
zoen vaarde het Limburgse tweetal
zich nadrukkelijker in de kijker van
de aanwezige internationale top én
de Nederlandse bond. De NKB
maakte bij monde van bondscoach
Jaro Boubin bekend dat Cox en
Weyzen zowel in de Kl als deK2
hun opwachting mogen maken tij-

dens de WK-kwalificatiewedstrij-
den in Parijs en Duisburg.
„Leuk, maar ik had eigenlijk niets
anders verwacht. Wie moeten ze im-
mers anders sturen", reageerde Ar-
memarie Cox enigszins lauw op de
definitieveafvaardiging bij de vrou-
wen. Cox vaart in de K2samen met
de Hengelose Nicole Bulk. Zij zijn
eigenlijk de enigen die een serieuze
vuistkunnen maken tegen het vrou-
welijke geweld uit het Oostblok.
Op de 1000 meter werd een verdien-
stelijke derde plaats bereikt. Achter
de Roemenen, die in vrijwel alle ca-
tegorieën aan een opmerkelijke co-
meback bezig zijn. De derde plaats
op de 500 metervan Cox en Bulk gaf
eveneens aan dat het nieuwekoppel
op de goede weg zit.
In de eenmansboot waren de resul-
taten van de internationaal gelou-
terde Cox wisselvalliger. Op de 1000
meter werd zij in een nadelige baan
geplaatst, waardoor een goede pres-
tatie bij voorbaat al was uitgesloten.
Gisteren op de 500 meter was zij
weer ouderwets op dreef. Het pres-
tige-gevecht met de Roemeense
Vlasceanu werd door de Limburgse
met viertiende seconde gewonnen.
Maastrichtenaar Mark Weyzen heeft
voor dit seizoen ook grootse plan-

nen. Samen met compagnon Jean-
Paul Sits werd de opmars onver-
minderd voortgezet. Met een uitste-
kende derde plaats op de K 2-1000
meter hebben ookzij een stevig fun-
dament gelegd voor deverdere aan-
sluiting met de internationale top.
Op de individuele nummers kwam
de Maastrichtse krachtpatser nog
een stuk te kort. Een zesde plaats
lijkt misschien niet gek, de achter-
stand van liefst dertien seconden
(Kl 1000 meter) op de Roemeense
nummer één Letcae is vrij fors. De
aandacht ligt dit seizoen wat Wey-
zen betreft op de tweemansboot.

Loyens zevende
in triathlon Nice
NICE - Rob Barel is bij de presti-
gieuze halve triathlon in Nice als
tweede geëindigd achter de Ameri-
kaan Mark Allen. De Nederlander
hadeen achterstand van bijna zeven
minuten op de winnaar, die onder
matige omstandigheden finishte na
5 uur, 54 minuten en 31 seconden.
Maastrichtenaar Lucien Loyens
werd zevende in 22.10. Het prijzen-
geld bedroeg 75.000 dollar, ruim an-
derhalve ton.

Beurskens als vanouds
MÜNSTER - Carla Beurskens heeft zondag in de Westduitse stad
Munster een stratenloop over 10 kilometer gewonnen. De Limburgse
marathonspecialiste had een minuut voorsprong op de Westduitse
CharlotteTeske. Voor Beurskens lijkt de lijdensweg nu definitiefver-
leden tijd. De Belfeldseatlete, die in het najaar weer een marathon wil
lopen, kampte namelijk nog niet zo lang geleden met een kwalijke
voetblessure. Bij de heren zegevierde de Australiër Henry in 29.02
voor de Westduitsers Sander en Stenzel.
Uitslagen: vrouwen: 1. Beurskens 10 km in33.07,2.Teske (BrD) 34.07. 3. Borgschul-
ze (BrD) 34.16, 4. Czuta (Pol) 34.30. Mannen: 1. Henri (Aus) 29.02, 2. Sander (BrD)
29.36, 3. Stenzel (BrD) 29.36, 4. Kuziola (BrD) 29.58.

het weekeinde van

de boksrevanche
HEERLEN/ATHENE - Het sportpaleis Vrede en Vriend-
schap in Athene weet vanaf vandaag de schijnwerpers van
de internationale bokswereld op zich gericht. In de naven-
wijk Piraeus hengelen tot en met zaterdag 188 amateur-
boksers uit 27 landen naar twaalf Europese titels. Daaron-
der een kleine Nederlandse equipe, die deze dagen weinig
oog heeft voor de goede boodschap die het trotse sportbol-
werk in de Griekse hoofdstad uitdraagt. Voor Sittardenaar
Arnold Vanderlijde en Silvio Mezzenga staat de eerste gro-
te internationale boksmeeting na Seoel helemaal in het te-
ken van de revanche.

Zwaargewicht Vanderlijde wil
natuurlijk aantonen dat 'Olym-
pia', waar hij niet aan de zeer
hooggespannen verwachtingen
kon voldoen, op een vergissing
berustte en dathij gewoon thuis-
hoort op de hoogste podiumtre-
de, waarop hij twee jaar geleden
tijdens het EK in Turijn ook
reeds terechtkwam.

Silvio Mezzenga koestert aan de
vooravond van het 28ste Europe-
se kampioenschap zo mogelijk
nog meer wraakgevoelens. Hij
kan zich nog altijd kwaad maken
over het feit dat hij vorig jaar
werd beroofd van de kans om
zich op een Olympisch voetstuk
te plaatsen. Zoals bekend be-
sloot het Nederlands Olympisch
Comité de Limburgse lichtge-
wicht thuis te laten.

Dreun wegwerken
Tijdens de transfer van de drie-
koppige Nederlandse ploeg, ge-
completeerd met de Arnhemmer
Lammert Brink, per Airbus van
Olympic Airways naar Athene,
bleek Mezzenga de dreun van
Seoel maar moeilijk te hebben
verwerkt. „Ik zie deze uitzending
naar het EK als een goedma-
kertje van de boksbond. Ik 1987
heb ik er namelijk veel meervoor
moeten doen om naar het EK in

Turijn te worden uitgezonden. Ik
ben nu zelfs niet eens Neder-
lands kampioen, want na alle
toestanden rond de Olympische
Spelen had ik in december echt
geen zin om daar nog aan mee te
doen".

De 22-jarige Mezzenga kan dit
seizoen wel bogen op een goede
entree in de Bundesliga, waar hij
bij Leverkusen teamgenoot van
Vanderlijde is. In de zware com-
petitie verloor hij slechts één
partij en deed een hoop interna-
tionale ervaring op. „Ik ben fy-
siek sterker geworden en voel
me nu echt honderd procent. Ik
heb hier keihard voor getraind
en voel me in staat om een me-
daille te veroveren".

HUUB
PAULISSEN
bij het
EK-boksen
in Athene

Beroofd
Twee jaargeleden in Turijn werd
Mezzenga beroofd van een bron-

zen plak, toen hij in de kwartfi-
nale tegen de Italiaan Caldarella
moest aantreden. Scheidsrechter
en jury deden destijds alle moei-
te om het thuisvoordeel van de
Italiaan optimaal tot gelding te
laten komen. Mezzenga: „Na-
tuurlijk was dat teleurstellend,
maar eigenlijk had ik voor dat
toernooi nergens op gerekend.
Nu ligt dat wel even anders".

De uiterst ontspannen sfeer
waarin de boksers zich gisteren
in de buurt van het nabij de
Acropolis gelegen hotel Cham-
bris nestelden, zal vandaag, nog
voordat de eerste partijen (even-
als bij de Olympische Spelen
wordt tot en met de kwartfinales
in twee ringen gebokst) van start
gaan, omslaan in nervositeit. De
eerste rivaal wacht het trio reeds
om 11.00 uur: de loting. Voor
Mezzenga en Brink kan dit wel
eens bepalend zijn voor het hele
toernooiverloop. Gezien het
groot aantal deelnemers in hun
gewichtsklassen, komen zij
waarschijnlijk vanavond reeds in
de ring, terwijl Vanderlijde één
of twee dagen extra kan acclima-
tiseren.

inderdaad beslissend zijn voor
een heel toernooi", meent Mez-
zenga. „In het lichtgewicht
vormt de Europese top tevens de
wereldtop. Als jepech hebt moet
je een superdag hebben, anders
is het toernooi gauw afgelopen.
Als je alles geeft en de tegenstan-
der is gewoon beter, dan moet je
je daarbij neerleggen. Maar daar-
voor ben ik eigenlijk niet gëko-
men"

Computer
Niet alleen de verrichtingen van
de boksers worden de komende
week in Athene met argusogen
gevolgd. Na de schandalen in

Seoel, worden ook de scheids-
rechters en juryleden nadrukke-
lijk op de vingers gekeken. De
internationale boksfederatie
(AIBA) heeft Athene in dat op-
zicht reeds tot het 'toernooi van
het eerherstel' verklaard.
Om de aloude problemen rond
de jurering de kop in te drukken
is men van plan te experimente-
ren met computergestuurde
'oordelen. De bond heeft een
systeem ontwikkeld waarbij een
jurylid twee druktoetsen krijgt,
voor elke bokser één.
Telkens als hij een rake stoot
constateert moet hij de knop in-
drukken van de bokser die
scoort. Een computer volgt de
voortgang van de partij daarmee

op devoet en het is de bedoeling
dat na elke (van de drie) ronden
een tussenstand bekend wordt
gemaakt. In het Nederlands
bokskamp is men evenwel niet
geheel gerust op dit nieuwe sys-
teem. Zo betwijfelt bondscoach
Stan van der Driesschge of de ju-
ryleden wel voldoende ervaring
hebben met die vorm van jure-
ren. „Het jurylidmag de ring niet
uit het oog verliezen en moet te-
gelijkertijdbij een score met zijn
linker- of rechterhand op een
knop drukken. Probeer het zelf

maar eens uit. Ik denk dat je me-
nigmaal in de fout gaat", aldus
Van der Driesschge.
Silvio Mezzenga heeft zijn tac-
tiek al klaar voor het geval de
computer wordt ingeschakeld.
„Dan is het zaak om veel serieste
stoten. Dat is zo moeilijk te vol-
gen, dat het jurylid misschien
wel vier keer op de knop drukt,
terwijl je de tegenstander mis-
schien slechts tweemaal zuiver
raakt".
De Nederlandse EK-equipe is
met drie man de kleinste sinds

jaren.In 1985 gingenvijfbokser*
naar Boedapest, in 1987 zes pugl!
listen naar Turijn. Dat sextej
zorgde voor een voor Nederland
ongekend goede oogst, met goUd
voor Vanderlijde en brons voo
Tuur en Van der Hoek. De per 'april aangestelde bondscoach
Van der Driesschge is erva 11
overtuigd dat hij met zijn dri^
mansploegje ook opzien kan ba'
ren. „Vanderlijde is de te klop'
pen man voor goud, Silvio MeZ'
zenga is rijp voor een medaille e*j
Brink kan de grote verrassing
van het toernooi worden." Vo\
gend weekeinde weet oud-Pr°Van der Driesschge of hij na ZÜJ3eerste missie wordt weggehoond
dan wel bejubeld.

" Een verbeten Arnold Vanderlijde op zoek naar eerherstel.
Voor de Sittardenaar staat het Europees bokskampioen-
schap volledig in het teken van derevanche.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Tempomaker Van Rijthoven voelt zich bestolen in Grindmerenlor

Hagelsteens houdt hoofd koe
Van onze medewerker

WESSEM - De Brabantse ma-
rathon-crack Jan van Rijtho-
ven voelde zich na afloop van
de Grindmerenloop bestolen.
Hij had bijna 25 kilometer lang
al het zware werk opgeknapt
en werd in de laatste meters
alsnog met de tweede plaats
afgescheept door Alex Hagel-
steens. De Belg gold als grote
favoriet voor de derde editie
van de plassenloop, maar acht-
te zich geenszins verplicht om
het tempo hoog te houden.

Wie de omstandigheden in aanmer-
king neemt zal hem geen ongelijk
geven. Bij een temperatuur van 26
graden waren de vier verversings-
posten waarin het wedstrijdregele-
ment voorzag bij lange na niet vol-
doendeom het verloren vochtaan te
vullen, maar de juryhield zich strikt
aan het boekje. Dat Hagelsteens en
Van Rijthoven nog binnen de 1.18
uur bleven en vijf anderen binnen
de 2.20 en dat liefst 283 lopers de fi-
nish haalden bewijzen dat op de or-
ganisatiezelfweinig aan viel te mer-
ken.

Lang leek het erop dat de Belg Wer-
ner Mory met dezegepalm naar huis
zou gaan. Hij nam al snel een voor-
sprong van een halve, minuut. Na
acht kilometer, aan het begin van
het kanaal begon zijn voorsprong
langzaam te slinken. De groep ach-
tervolgers liet al het werk door Jan
van Rijthoven doen zodat het heel
lang duurde eer de vermetele Belg

werd ingerekend.Vlak voor het 20
kilometer-punt in de klim naar het
raadhuis van Beegden wist Van
Rijthoven het aantal 'plakkers' tot
één terug te brengen: Hagelsteens.

Het gemak waarmee deze Belg wist
te volgen liet de verborgen klasse
blijken die hem eens tot de super-
tijd van 27.26.95 op de 10.000 meter
had gebracht. Aan het verschil in
souplesse waarmee beide de laatste
kilometer ingingen kon elke wille-
keurige toeschouwer met absolute
zekerheid de winnaar aanwijzen:
Alex Hagelsteens.

Uitslagen: heren: 1. Hagelsteens (B) 1.17.53;
2. Van Rijthoven 1.17.55; 3. De Maat 1.18.19;
4. Mory (B) 1.18.26; 5. Stem 1.18.33; 6. Van
Paemel 1.19.42; 7. Depauw (B) 1.19.51; 8.
Gees 1.20.05; 9. Smets 1.20.14; 10. De Blan-
der 1.20.28; 11. Kraayenveld 1.20.50; 12. Pau-
welijn (B) 1.21.33; 13. De Veen 1.23.22; 14.
Ramont (B) 1.24.52; 15. Hoppe (B) 1.24.54.
40+: 1.Van Hoek 1.28.21; 2. Bekkers 1.29.25;
3. Van de Bossche (B) 1.30.31.50+: 1. Van de
Honing (B) 1.34.31; 2. Van de Lee 1.36.39; 3.
Stroeks 1.38.25. Dames: 1. Timmermans
1.32.12 (parcoursrecord); 2. M.C. Deur-
broeck 1.35.10; 3. Bartkpwiak (Dld) 1.56.00.
35+: 1. Segert 1.47.04; 2. Hoyer 1.50.27; 3.
Toorenaar 1.50.48.

# Sfeerplaat van de Grindmerenloop, diewerd gewonnen door de Belg Hagelsteens.
Foto: PAU:

Claudia Elissen
en Roger Jaspers

stelen de show
Van onze medewerker

SITTARD- Twee Maastrichtse atle-
ten stalen de show bij de Zuidne-
derlandse kampioenschappen in
Sittard. Claudia Elissen won voor
Kimbria zowel de 100 als de 200 me-
ter en Roger Jaspers boekte voor
Unitas een fraaie zege op de 5.000
meter. Beiden mogen over drie we-
ken meedoen aan de Westathletics
in Sittard waar Roger Jaspers de
tien kilometer loopt tegen onder
meer de Portugees Canario.
De afzeggingen van sommige favo-
rieten werden gecompenseerd door
de medewerking van de weergoden
zodat het prestatiepeil redelijk goed
was. Niemand had durven voorspel-
len dat de beste prestatie op de
brandende piste uitgerekend op de
5.000 meter zou worden geleverd en
dat zonder Cor Lambregts, Tonni
Dirks, Rob de Brouwer, Luc Krot-
waar en Jac van Bladel. Vlak voor
de start zei Jaspers nog dat hij geen
al te hoog tempo verwachtte en zou
vertrouwen op zijn eindschot. Met
een openingsronde van 67 seconden
maakte hij duidelijk met 'goud' al-

leen niet tevreden te zijn. Hij wilde
in zijn eerste baanwedstrijd zijn
NK-deelname al zeker stellen. PSV-
erRonald Schut en Tegelenaar Mar-
co Gielen namen in de eerste kilo-
meters vaak over maar grepen na-
tuurlijk veel te hoog. Na zes ronden
verloren ze snel terrein op Jaspers
die zelfs in de vierde ronde nog
rondjes van 69 en 70 wist te produ-
ceren. Met een sterke slotronde
kwam hij nog juist onder de scherpe
NK-limiet: 14.19.08.

Ook Claudia Elissen vond haar
prestaties mooi meegenomen. Een
paar weken geledenkon ze nog niet
voluit trainen door een liesblessure
en bovendien deed ze eindexamen
MEAO waarvan ze vandaag (maan-
dag) de uitslag krijgt. Op de 100 me-
ter had ze weinig tegenstand en
daarom gaf de tijd van 11.85 haar
veel voldoening. Van Karin Ver-
ploeg had ze op de dubbele afstand
veel concurrentie■ verwacht, maar
die bleef uit omdat de 17-jarige Bra-
bantse zich in de serie blesseerde.
Maar ook nu maakte de tijd alles
goed voor Elissen. Ze verbeterde

haar record tot 24.46. Bij de N1
Hengelo zal Elissen sprinten op
de afstanden.
Uitslagen Zuidnederlandse kamt
schappen Sittard:
Dames 100 meter: 1. Elissen 11.85; 2
ploeg 12.31; 3. Eijkenboom 12.35. 200 *1. Elissen 24.46; 2. Beentjes 26.3; 3. M'
dijks 27.2. 400 meter: 1. Rutten 59
Musson 1.01.09; 3. De Regina 1.01.8'
meter: 1. Thurlings 2.11.6; 2. TheuU
2.13.3; 3. Schreuder 2.17.7; 1.500 me'
Boogmans 4.29.2; 2. Bezemer 4.30.1;3-
-4.31.8. 3.000 meter: 1.Winkelman 9.5&
Vullings 10.10.36. 3. Kuipers 10.25.93.
100 meter horden: 1. Van de Lange'
14.46; 2. Vlamings 14.53; 3. Martens'
400 meter horden: 1. Van de Lange'
1.04.99; 2. Jonkers 1.08.74.
Hoog: 1. Wijnsma 1.75; 2. Wuijts 11
Heijnen 1.72. Ver: 1. Y. Swaans 5.44; >l
Dorpel 5.11; 3. Pollatu 4.97. Kogel: 1 Tt
ma 12.43; 2. Kuenen 11.82; 3. Y. S«
11.66.Discus: 1. Akkermans 43.52; 2-1
nen 42.22; 3. Lambeek 41.04. Speer: '46.26; 2. Geerings 36.84; 3. Cals 33.12
Heren 100meter: 1.Weemaes 11.08 (l"
halve finale); 2. Schaafsma 11.09; 3. F
11.20. 200 meter: 1. Adams 21.2; 2. Sc"
ma 21.8; 3. Wemaas 22.2. 400 meter: 1-'
sens 48.10; 2. Cools 48.24; 3. Breeveld'
800 meter: 1. Kusters 1.51.69; 2. Sl">
1.52.31:3. Luyks 1.53.75. 1.500meter:!
ters 3.48.49; 2. Borghans 3.49.62; 3. AsS*
3.50.92; 4. Hagedoren 3.51.21; 6. Vle'
3.51.83. 5.000 meter: 1. Jaspers 14.19"
Gielen 14.45.7; 3. Vollebergh 14.55'
Goessens 14.59.4.
10 kilometer snelwandelen: 1. Van *ren 50.24.7; 2. Huntjens 52.16.5; 3. B»
52.54.7. 110meter horden: 1. De Wit Hj
Sharper 14.43; 3. Pieters 16.35. 400 ""horden: 1. V.d. Klundert 51.62; 2. D"1
veld 52.36; 3. Donners 52.96. Hoog: 'Loon 2.03; 2. Van Boven 2.03; 3. Jon«s
Pols: 1.Van de Heuvel 4.70; 2.Keijserf
3. Pani 4.60. Ver: 1. Beaart 7.25; 2. Pan'
3. Bronwasser 7.07. Drie-sprong: 1. 8*
14.74; 2. Van de Berg 13.93; 3. Bossers
Kogel: 1.Kuiper 15.18; 2. Gonai 14.41:
Wit 14.39. Discus: 1.Kuiper 49.60; 2. K»'
beek 49.08; 3. Coenen 46.00. Hamer: l'
51.32; 2. Van Malsen 49.78; 3. Brurt 1"
46.22.
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