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Mijnwerkers
de straat op
van onze correspondente

mti SELT — Enkele duizenden
rtïv^ lscne mijnwerkers zullenS vandaag actie voeren in Leuven.aar precies was gisteravond

Wr.ëAet beleend, maar vermoed
°rat dat ze een belangrijk ver-

JA^nooppunt zullen blokke-

len. De Rijkswacht is op het erg-e voorbereid en houdt duizend"ar». paarden, helicoptersen wa-
(j

r" en traangaskanonnen achtere hand om eventueel in te grij-
|?en' Zoals bekend zijn de mijn-
de vfrs het er met mee eens date Vlaamse regering de mijnenUlterlijk in 1993 wil sluiten.

Ontzetting
Aanvankelijk heerste er zaterdag
grote opluchting toen de bevolking
van Peking andermaal duizenden
soldaten tegenhield. Maar de vreug-
de maakte plaats voor ontzetting
toen het leger terug kwam. Nadat
een tank de eerste barrciades for-
ceerde, volgde een grootscheepse
aanval. Op het plein zelf kwamen
van alle kanten manschappen met
automatische geweren. Zonder eni-
ge consideratie schoten deze solda-
ten, veelal uit Mansjoerije gehaald,
op de studenten. Tanks reden over
de talrijke tenten heen waarin stu-
denten zaten.

De honderden tanks, waaronder en-
kele uitgerust met kanonnen, pant-
servoertuigen en legertrucks om-
singelden het plein, ontstaken hun
koplampen en openden het vuur.
Ooggetuigen zagen dat studenten
elkaar een arm gavenen op de tanks
inliepen. Ze werden zonder enig
pardon neergemaaid. Anderen na-
men hun plaats in.

De militaire operatie werd uitge-
voerd door de 27e, 38e en 65e divisiedie loyaal zijn aan Deng Xiaoping,
president Yang Sjangkun en pre-
mier Li Peng. Het vrijheidsbeeld
dat de studenten vorige week dins-
dag op het plein hadden neergezet,werd door een pantserwagen omver
gereden en later in brand gestoken.
Omstanders die te dicht in de buurt
kwamen van de in slagorde opge-
stelde tanks en troepen, werden
neergeschoten. In een zon salvovielen dertig mensen neer op het
wegdek.

Noodtoestand in
Oezbekistan na
doden bij rellen

fliiko o ~ln delen van de zuide-
isAboy Oezbekistan
BteJri St/fren de noodtoestand inge-

US meldt het staatspersbu-
m- . IASS. De aanleiding voor de
de af

ëel Z'^n etniscne onlusten die
loh Bulopen8ulopen twee dagen aan een
Ven ?nbekend aantal mensen het le-en heeft gekost.

de AllAten ontstonden in en rond
makff K

gana
' waar Oezbeken te

van A nebt,en met een minderheid
die uit ,lscne Turken, de Mescheti's,
rn en A*et muiden van Georgië stam-
lüste'nriVer de aarueiding van de on-
derp cd net persbureau geen na-polltimededelingen. Eenheden van
getl

'e n leger van de republiek po-
te he de no°dtoestand de orde
troeQrstel.len- Er zijn geen oproer-
gevóe "h Uit andere republieken aan-

Paniek
Doden en gewonden werden in bak-
fietsen of achter op de fiets naar het
dichtbijzijnde ziekenhuis gebracht.
In de ziekenhuizen in het centrum
heerste paniek. Zij konden de
stroom gewonden niet aan. Onder
de soldaten zijn tenminste duizend
gewonden gevallen. Zij werden in
helikopters afgevoerd. Twee mili-
tairen zijn levend verbrand, het lijk
van een derde werd aan een lan-
taarn opgehangen. Vier soldaten
zouden zijn ontvoerd.

Eerder hadden de studenten op het
Plein van de Hemelse Vrede een
molotovcocktail gegooid naar een
tank die vlam vatte. De inzittenden
kwamen in de vlammen om. Overal
in de stad werd geschoten, soms
met kanonnen. Hier en daar gingen
gebouwen in vlammen op.

Hetweer
gKGENACHTIG
»vet Wls>selvallige weertype
'opisï neerslae houdt (voor-

°DniL' n°g aan. Vandaag is erenk'iK Veel bewo,king met
ge 'e bu|en, waarvan sommi-
|iaarH0?cliJk met onweer ge-
daet kunnen gaan. De mid-
U*A^peratuur loopt op tot
Oiati» e,n- De wind >s meest"g uit noordwest.

»na_.«p: °5-23 onder: 21.54
*<£$_[~ 06°9 °nder: 2328

Ca»P: °5-22 onder: 21.55«anop: 07.250nder: 00.16

Titel
Chamenei draagt de geestelijke titel
hojatoleslam. In de rangorde van de
sji'itische geestelijkheid staat hij
hiermee twee treden lager dan
groot-ayatollah Chomeini. Behalve
de overleden leider was ook Hos-
sein Ali Montazeri groot-ayatollah.
Montazeri moest in april echter te-
rugtreden als opvolger van Chomei-

Het is niet duidelijk ofChamenei de
geestelijke en wereldlijke macht
van zijn voorganger zal erven. Als
president had Ali Chamenei weinig
invloed. Het overlijdenvan Chomei-
ni komt op het moment dat een
commissie nog bezig is met de voor-
bereidingen voor grondwetswijzi-
gingen waaraan het volk in augus-
tus zijn goedkeuringkan geven.

De grondwetswijzigingvoorziet on-
der meer in een voorstel om de pre-
sident meer uitvoerende macht te
geven. Hojatoleslam Ali Akbar Has-
hemi Rafsanjani maakt op dit mo-
ment de meeste kans voor deze
functie, hoewel niemand zich nog
officieel kandidaat heeft gesteld.

Peking in schoktoestand na bloedbad — mogelijk 2.000 doden

Tanks smoren verzet
Van onze correspondent

I^KING- Het Chinese leger heeft in de nacht van zaterdag opndag een bloedbad aangericht onder deruim 40.000 studen-

■^ die drie weken lang het Plein van de Hemelse Vrede inrye Peking hebben bezet. Hoeveel doden en gewonden er
j»n gevallen, is niet bekend. Een Franse diplomaat heeft ver-a.ard dat er minstens tweeduizend studenten gedood en tien-
izend gewond zijn. Andere schattingen liggen rond de dui-na doden.

Aei">den soldaten hielden giste-
)eH TlenanmenPlein bezet. Maar
/e ade burgers konden niet ge-
en). het leSer net vuur had ge-na op het volk en waagden zich
"j °P straat. Het leger opende her-

aeüjk het vuur, waarbij keer op
o riintallen doden vielen. Gister-. |aat bood de omgeving van
nhrf'AAn le8e' maar grimmige
üak Tientallen tanks en pant-

serwagens reden heen en weer op
Changan-boulevard, de belangrijk-
ste verkeersader naar het plein. Op
andere plaatsten in de stad blijven
burgers in grote groepen de militai-
ren uitdagen. Gevreesd wordt dat
het leger zal optrekken tegen de
universiteiten, waar duizenden stu-
denten een heenkomen zochten.

Het hoofd van de Chinese academie
van wetenschappen noemde Deng
Xiaoping, de bejaarde leider, en pre-
mier Li Peng, 'de ergste misdadi-
gers in de Chinese geschiedenis.

" Studenten staren op het Plein van de Hemelse Vrede vol ontzetting naar het lijk van een man
die werd vermorzeld door een dwars door de menigte denderende legertank.

Iran kondigt veertig dagen van rouw af
President Chamenei opvolger
overleden ayatollah Chomeini
NICOSIA - De Iraanse president
Ali Chamenei is gisteren gekozen
tot opvolger van ayatollah Ruhollah
Chomeini die zaterdag op 86-jarige
leeftijd overleed. Dat heeft het
Iraanse persbureau IRNA bericht.
Chamenei (49) is gekozen met twee-
derde meerderheid in een tachtig le-
den tellende commissie van des-
kundigen na acht uur vergaderen,

aldus radio Teheran. De ambtster-
mijn van de president loopt in
augustus af.
Radio Teheran las gisterochtend
een verklaring voor van Chomeini's
zoon Ahmed. De ayatollah overleed
in het ziekenhuis van Teheran aan
complicaties na een operatie. Er
werd meegedeeld dat het lichaam
naar het huis van Chomeini in de
buitenwijk Jamaran zal worden
overgebracht. Chomeini onderging
een week geleden geen operatie om
een inwendige bloeding te stelpen.
De toestand van de ayatollah werd
eerst bevredigend genoemd, maar
zaterdag traden complicaties op.
De Iraanse regering heeft besloten
het openbare leven in het land 5 da-
gen volledig stil te leggen.Ook werd
gistermorgen een rouwperiode van.
40 dagen afgekondigd.

Bliksemcarrière
Chamenei behoort tot die geestelij-
ken in Iran diena de islamitischere-
volutie in 1979 een bliksemcarrière
hebben gemaakt in het nieuwe
staatsbestel in Iran. Chamenei is be-
halve president ook hoofd van de
Opperste Defensieraad die de acht
jaar lange oorlog leidde tegen Irak.

0 Zie ook pagina 5

sport

Vanderlijde
goud waard
Van onze verslaggever

ATHENE - Met het beha-
len van zijn tweede Euro-
pese titel in Athene is Ar-
nold Vanderlijde toege-
treden tot het rijk van eli-
teboksers.
Een afgetekende zege (5-
-0) op de Oostduitser Axel
Schulz, was zaterdag-
avond het antwoord van
de 26-jarige Sittardenaar
op de kritiek na de Olym-
pische Spelen in Seoel.
De eenzame hoogte
waarop zwaargewicht
Arnold Vanderlijde in
West-Europa staat, bleek
bij de medaille-verde-
ling. Evenals twee jaar
geleden in Turijn wist de
Limburger als enige bok-
ser die niet uit het Oost-
blok komt, een gouden
plak te veroveren.

" Jean-Michel Bayle werd gisteren overtuigend winnaar
van de Grote Prijs van Nederland in de 250cc klasse motor-
cross. De Hollandse favoriet John van den Berk stelde zwaar
teleur.

" De hoofdprijs van de Ronde van Limburg voor amateurs
ging naar de Drent Richard Luppes. De Limburger Raymond
Meijs moest genoegen nemen met de tweede plek.

Honderden doden
bij treinramp

door gasexplosie
MOSKOU - In de Sovjetunie zijn
zaterdag bij een treinramp op de
Trans-Siberische spoorweg in de
Oeral, nabij de stad Tsjeljabinsk,
ten minste 650 mensen om het leven
gekomen. Dit heeft een verslagge-
ver van het plaatselijke partij dag-
blad gisteren gemeld. Eerder had
het Sovjetpersbureau TASS mel-
ding gemaakt yan 'talrijke' doden.

Het ongeluk deed zich zaterdag-
avond voor toen een lek in de gas-
pijpleiding een hevige ontploffing
en een vuurzee veroorzaakte. Een
gedeelte van de spoorbaan werd
weggeblazen, toen twee treinen uit
tegengestelde richting elkaar pas-
seerden. Door de ontploffing ont-
spoorde een trein, die op de andere
inreed. Voorts is een grote hoeveel-
heid gas vrijgekomen, aldus TASS.

Vakantiegangers
De twee treinen reden tussen de Si-
berische stad Novosibirsk en de zui-
delijke Russische stad Adler bij de
Zwarte Zee. In totaal waren er bij de

ramp circa 1.200 passagiers betrok-
ken. In de trein naar Adler zaten
vooral vakantiegangers, onder wie
veel kinderen. „Zeker de helft van
de passagiers in de twee treinen is
omgekomen," aldus de correspon-
dent Vitali Tsjerepanov, die een lo-
kale partijleider citeerde. Het Sov-
jetpersbureau TASS heeft nog geen
dodental bekendgemaakt. Hel
meldde dat tot dusver het lot be-
kend is van 400 inzittenden, van wie
er veel zijn omgekomen.
TASS meldde verder dat in de om-
liggende steden bloed werd gedo-
neerd, dat per helikopter naar de
plaats van het ongeluk werd ge-
bracht. Gorbatsjov, premier Nikolaj
Ryzjkov, minister van Defensie
Dmitri Jasov, minister van Gezond-
heid Jevgeni Tsjazov en de premier
Aleksandr Vlasov van de Russische
Federatie zijn gisterochtend naar de
plaats van de ramp gegaan, aldus
TASS. Het Kremlin heeft voor van-
daageen dag van nationalerouw af-
gekondigd.
De treinramp in Tsjeljabinsk is
waarschijnlijk de grootste in de
Sovjetgeschiedenis.

" Zie verder pag. 5

L imburgs Landschapwerft donateurs

(ADVERTENTIE)

Mavo, Havo, " " ".-
MEAO, VWO en

Examentraining.
%

FflHlßi^ Informatie-avond Advies -en Studiecentrum[_9 ■HlrM MaandagS juni van 18.30 tot 21.00
mmÉ--^_4-mlh_4 Diepenbrocki;trsaat 15, Heerlen I Tel. (045)7 12106

(ADVERTENTIE)

'lemand inKenia houdt
van mijn 3

Han van der Meer neemtvanavond zes jeugdige ,
Nederlandse verslaggevertjes mee naar leeftijd-
genootjes in Kenia. Hetkijken meer dan waard.

VanavondKRO Ned.l 20.2öuur.

— i
(ADVERTENTIE)

I Na*n- ~~~~~^_\__\__ 1 " ’ AA-vy-rétt-Ë-Wy^
i Pofte *pi««tt:——^T^ZZZ^—-^- —i

\ _V^»_T-~~m',~t }Limbii^aguM-/

(ADVERTENTIE)

Hamburgers OO
licht gepaneerd, 4 stuks m M \_w

Hollandse bloemkool 4 A_Q
per stuk '. 1 " M
Aanbiedingen geldig op maandag 5, dinsdag 6 en
woensdag 7 juni 1989.

Edah heeft steeds meer te bieden. Ml^ïi '



Projektgroep Dans
op de goede weg

MAASTRICHT - Projektgroep Dans, een nog jonge groep
amateur-dansers die moderne dans brengt, trad dit week-
einde op in de eigen plaats, Maastricht. De naam van het
dansprogramma, MO 13, staat voor Moderne dans en de 13
dansers die aan de dansgroep verbonden zijn. Van de zes
gedanste nummers: Anagou, Bitri, Wachten, Afscheid, Het
en Jameh Pohdah, zijn drie choreografieën nieuw. Ze wer-
den gemaakt door de artistiek leider van de groep, sociaal
psycholoog Hein de Vries. Hij baseert zijn stijl op stromin-
gen van choreografen als Limon, Nina Wiener en Cunning-
ham.

Deze tweede confrontatie met de
groep biedt de toeschouwer
meer houvast bij het beoordelen
van het prestatieniveau. Expres-
sie is de essentie bij het uitwer-
ken van een thema, een idee, dat
echter toch abstract blijft, sym-
bolisch vertaald. Een verdienste
is dat, aan de hand van summiere
informatie in het gedrukte pro-
gramma, de bedoelingen van de

choreografieën doorzichtig wor-
den. De bewegingen, op rithmen
die soms Afrikaans zijn en
'jazzy', zijn aangenaam om te vol-
gen. Wel viel er een zekere vlak-
heid te signaleren, er zijn geen
uitschieters. Dynamiek is onder-
geschikt gemaakt aan een grond-
patroon van bewegingen dat be-
grensd is.

De telkens herhaalde, maaiende
armbewegingen, de uitgestoken
wijsvinger, slaan met het hoofd,
worden op de duur als eentonig
ervaren. Ook het afwerken van
elke beweging afzonderlijk ge-
beurt niet door iedere danser
even zorgvuldig.

Een dansgroep die interessant
op weg is, maar die ook nog iets
heeft na te streven. Een manne-
lijk tegenwicht voor het vrouwe-
lijk element in de groep zou de
presentatie kunnen versterken.

Maar daar kan de groep helaas
niets aan veranderen. Er zijn nog
altijd te weinig mannen, die in
'de dans' een uitdaging zien om
lichaamsbeweging en lichaam-
staal een artistieke dimensie te
geven.

In het kader van het Slide-festi-
val en het Amateur-dansfestival
zijn voorstellingen in de Heerlen-
se stadsschouwburgvoorzien op
9 en 18 juni.

mya maas

kunst en cultuur

LSO onder Benzi
extra klasse

MAASTRICHT - Het derde con-
cert uit de serie C (Beethoven-
reeks), tevens het laatste abonne-
mentsconcert van het seizoen
'88-'B9 van het Limburgs Sym-
phonie Orkest, vond zaterdag-
avond plaats in een praktisch ge-
heel gevulde Maastrichtse Staar-
zaal. Als solist trad op de pianist
Rian de Waal; dirigent was Ro-
berto Benzi. De LSO-uitvoering
van drie overbekende Beetho-
ven-composities (ouverture Eg-
mont, het vijfde pianoconcert en
de vijfde symfonie) was, zoals zo
vaak onder leiding van de sym-
pathieke Franse dirigent, zonder
meer van extra klasse.

Het obligate openingsstuk van
een abonnementsconcert, een
ouverture, wordt veelal gebruikt
als een soort opwarmertje voor
de twee 'echte' werken op het
"programma. 'Egmont' deed daar-
entegen qua interpretatie beslist
niet onder voor Beethovens be-
faamde Vijfde en Vijfde. Roberto
Benzi had ook in dit werk veel
aandacht besteed aan het muzi-
kale detail: het beruchte begin-
motief klonk nu ritmisch hele-
maal exact en de twee houtblaas-
'uitbarstingen' vlak voor het ein-
de, die normaliter door de rest
van het orkest weggespeeld wor-
den, plaatsten het slot van deze
geladen ouverture hoorbaar in
een heel ander licht.

"In tegenstelling tot mijn ver-
wachting voerde Rian de Waal
■het populairste pianoconcert al-
ler tijden niet zodanig uit dat de
concertvleugel na afloop bij het
grofvuil gezet kon worden, maar
gaf een evenwichtige en transpa-
rante vertolking van dit werk,
zonder ook maar ergens over de
bekende romantische schreef te
gaan. Niet dat zijn interpretatie
nu het absolute einde was, maar
het duo de Waal-Benzi zorgde
voor een stralende uitvoering die
een doorgetrokken muzikale lijn
zonder haperingen bevatte en
dus boeiend bleef tot en met de

laatste toon. Hierdoor kreeg het
intens lyrisch gespeelde midden-
deel een bijzondere uitstraling.

Nog niet zo heel lang geleden
meenden vele musicologen en
muziekpedagogen dat zowat
élke noot van een abstracte com-
positie verklaard moest worden,
omdat de muzikale leek het werk
anders niet zou (kunnen) begrij-
pen. Zo werd het fameuze begin-
motief van de symfonie der sym-
fonieën (Beethovens Vijfde dus)
door ene Schindler aangeduid
als: 'Zo klopt het noodlot aan de
deur' en typeerde Paul Bekker
de vier delen van dit werk ach-
tereenvolgens als 'Strijd, Hoop,
Twijfel, Overwinning', waarbij
hij voor het tweede deel getwij-
feld heeft tussen Hoop en Ver-
trouwen... Het LSO demon-
streerde voortreffelijk dat deze
symfonie helemaal geen buiten-
muzikale omschrijving nodig
heeft. Zoals het werd uitgevoerd
spreekt de Vijfde muzikaal ge-
heel voor zich en klinkt terecht
als pure muziek, absolute mu-
ziek. Geen fluisterende pianissi-
mo's en knetterende fortissimo's
dus om bepaalde stemmingen te
bewijzen, maar een strakke,
machtige vertolking in één grote
muzikale boog. Roberto Benzi
nam daarbij de herhaling van het
thema van deel drie (vlak voor de
dwingende crescendo-aanloop
naar de finale) qua tempo iets te-
rug; daardoor werd de muzikale
spanning extra opgevoerd om
zich in het schitterende finale-
thema nog duidelijker te ontla-
den.

Dit concert heeft opnieuw onte-
genzeglijk aangetoond dat ons
regionaal beroepsorkest onder
een inspirerende dirigent als Ro-
berto Benzi, die het LSO tevens
voldoende ruimte laat om ook in-
strumentale muziek te laten zin-
gen, tot een bijzondere muzikale
prestatie in staat is.

peter p. graven

Vals
Dat externe factoren de kwa-
liteit van een concert in be-
langrijke mate kunnen beïn-
vloeden, werd vrijdagavond
in de Heerlense Stadsschouw-
burg nog eens duidelijk on-
derstreept. Zo kwam de solist
tijdens het Beethoven-con-
cert van het LSO, Rian de
Waal, bij de uitvoeringvan het
Vijfde Pianoconcert maar niet
in zijn normaal spel. Begrijpe-
lijk overigens, want De Waal
moest het Keizerconcert van
de grote Weense meester spe-
len op een vleugel, die vanaf
de eerste noten vals was en
naarmate het concert vorder-
de alsmaar valser werd. Dat
de solist weinig oog had voor
de aanwijzingen van dirigent
Roberti Benzi en weinig oor
voor diens muzikale aanpak,
mag onder de gegeven om-
standigheden dan ook nauwe-
lijks verwonderlijk worden
genoemd.

De concertvleugel van de
Heerlense Stadsschouwburg
is een nukkig muziekinstru-
ment geworden, dat na een
val van het podium in de or-
kestbak - enkele jaren gele-
den - en een grondige op-
knapbeurt voor menige on-
aangename verrassing heeft
gezorgd en de stemmer grijze
haren heeft bezorgd. Inmid-
dels is op aandrang van de ge-
meente Heerlen een externe
commissie bezig een rapport
op te stellen over de kwalitei-
ten van de vleugel. De uit-
komst van dit rapport laat
zich raden, zodat het Heerlens
theater hopelijk snel weer
over een volwaardig instru-
ment kan beschikken. Want,
zo liet cultuurwethouder Jos
Zuidgeest weten: „In een
goed geoutilleerde schouw-
burg als de onze mag een vol-
waardige concertvleugel na-
tuurlijk niet ontbreken." Daar
zal niet alleen Rian de Waal
het volledig mee eens kunnen
zijn.

jos frusch

" Rian de Waal kwam door een valse vleugel niet in
zijn spel.

recept

Mon chou-taart.Een huiseigen recept van mevrouw
Els Lommen uit Heerlen. Een va-
riant op de favoriete Amerikaanse
romige 'cheese-cakes'. Bijna elkres-
taurant in Amerika heeft daarvan
een aantal eigen creaties.
Benodigdheden: 60 g verkruimelde
mariekoekjes, 30 g gesmolten boter,
250 g mon chou-kaas (2/2 pakje), 2 dl
zure room, 50 g suiker, 1 tl vanille

extract, 6 dl citroensap, 2 geklopte
eiwitten en 4 tl bloem.
Meng de biskwiekruimels en de ge-
smolten boter en bedek er de bo-
dem van een springvorm mee."
Laat dit in ongeveer 60 minuten in
de koelkast opstijven.
Meng de pakjes mon chou met de
suiker en de overige ingrediënten
en giet dit beslag eveneens in de
springvorm.
Verwarm de oven voor op 180°C. -

stand 3 - en bak daarin de taart 20
minuten.
Haal uit de oven en laat afkoelen.
Verwijder springvorm en bewaar de
taart 24 uur in de koelkast.
Ze komt dan op smaak.
Gameer daarna eventueel met ker-
sen uit blik of ander vers fruit en
gameer met toefjes stijfgeklopte
slagroom.

hub meijer.

MAANDAG
ARABIAN NIGHTS (1942-USA)

15.55-17.30 uur - 95 min - Nederland 1
Sprookje over de mooie danseres She-
razade en twee broers die allebei ver-
liefd op haar zijn geworden.

kunst

videospoor
Maandag 5 tot en met zondag 11 juni
1989

SAN ANTONIO (1945-USA)

19.35-21.15 uur - 105 min - Duitsland 2

Een onverschrokken cowboy gaat vee-
dieven te lijf en wordt daarbij geconfron-
teerd met de moord op een goede
vriend.

RETURN OF THE PINK PANTHER
(1974-GB)
20.00-21.50 uur- 110 min - BRT 2

De verwaande en oerdomme inspecteur
Clousseau wordt ontboden om de ge-
stolen grootste edelsteen ter wereld, bij-
genaamd 'de Roze Panter', terug te vin-
den.

BÖSE ANEKDOTEN (1967-USSR)
23.35-01.10 uur - 95 min - Duitsland 1

Film met Aleksander Alov, Vladimir
Naumov en anderen.

DINSDAG
BACHELOR FLAT (1961-USA)
16.00-17.30 uur - 90 min - Nedeirland 2

Archeoloog Bruce Patterson wordt op
handen gedragen door zijn Amerikaan-
se studenten. THet is voor iedereen een
grote verrassing als via de radio bekend
wordt dat Patterson in het huwelijk zal
treden met een beroemde mode-ont-
werpster.

RED ALERT (1977-USA)

20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2
Er dreigt zich een enorme ramp te vol-
trekken in een kerncentrale als een
overspannen ingenieur midden in de
reactor bommen heeft aangebracht...

WOENSDAG
Z/w PICK A STAR(1937-USA)
10.23-11.30 uur- 67 min - Duitsland 1/2

Film met Laurel en Hardy. Regie: Ed-
ward Sedgwick.

Z/w SERGEANT YORK (1941-USA)
20.00-22.10 uur - 130 min - BRT 2

Film met Gary Cooper, Walter Brennan,
Joan Leslie en anderen. Regie: Howard
Hawks.

SOMEONE TO LOVE (1985-USA)

22.45-00.30 uur - 105 min - Duitsland 2
Film over de opvattingen over liefde en
eenzaamheid van bekende mensen uit
de kunst- en filmwereld.

DONDERDAG
RED ALERT (1977-USA)

10.23-12.00 uur - 97 min -Duitsland 1/2
Herhaling van dinsdag jl.

Z/w CONDEMNED (1929-USA)

16.05-17.35 uur - 90 min - Nederland 2

Michel is veroordeeld tot een levenslan-

Se gevangenisstraf op Duivelseiland.
e gevangenisdirecteur stelt hem al

snel aan als hulp in de huishouding bij
hem thuis.

WITNESS (1985-USA)

22.40-00.28 uur- 115 min - Nederland 1

Rachel Lapp maakt deel uit van de
Amish, een gelovige, geweldloosheid
predikende sekte in de Amerikaanse
staat Pennsylvania. Als Rachel samen
met haar zoontje Samuel op reis is, is
het jongetje getuigevan een moord. Ra-
chel weigert haar zoon te laten onder-
vragen door de politie, maar recher-
cheur John Book weet dat Samuel nooit
meer veilig zal zijn als deze zaak niet
wordt opgelost.

LAURA LANSING SLEPT HERE
(1988-USA)
22.30-00.16 uur - 106 min - Nederland 2

Laura Lansing is een succesvol schrijf-
ster, maar haar laatste boek blijkt een
grote flop te zijn. Volgens haar agent
komt dat omdat ze geen voeling meer
heeft met gewone mensen. Hij wedt met
haar dat ze het nog geen weekzou kun-
nen uithouden met een gewoon gezin.
Laura gaat incognito een week als gast
naar het gezin van accountant Walter
Gomphers. Als ze het niet volhoudt, be-
looft ze te stoppen met schrijven. Het
wordt een bewogen week...

JESSE (1988-USA)

23.30-00.10 uur - 100 min - Nederland 1

Jesse is een verpleegster die in een af-
gelegen gebied werkzaam is. Aange-
zien de dichtstbijzijnde arts 150 km ver-
derop woont, moet ze vooral in spoed-
gevallen beslissingen nemen die nor-
maal voorbehouden zijn aan een arts.
Als één van haar patiënten een klacht
indient bij de Medische Tuchtcommis-
sie, komt Jesse in grote problemen te-
recht.

THE KING OF COMEDY (1982-USA)
23.30-01.15 uur - 105 min - Duitsland 2

Rupert Pupkin is een groot bewonde-
raar van entertainer Jerry Langford en
doet alles om onder zijn aandacht te ko-
men. Als blijkt dat Langford daar totaal
niet van gediend is, gaat Pupkin zelfs
over tot gijzeling van zijn idool.

Z/w ABBOTT AND COSTELLO IN HOLLYWOOD
(1945-USA)

00.05-01.25 uur - 80 min - Duitsland 1

Bvd Abbott en Lou Costello proberen in
Hollywood het grote geld te gaan ver-
dienen als acteur-agenten. Als ze een
jonge zanger onder hun hoede nemen,
zorgen ze voor heel wat opschudding in
de studio's.

ZATERDAG
L'INCORRIGIBLE (1975-FR)

20.15-21.55 uur - 100min - Duitsland 1

Hij is nog maar net uit de gevangenis, of
Viktor heeft al weer talloze plannen. Om
te beginnen wil hij een kostbaar schilde-
rij stelen uit een museum. Dat levert
echter meer problemen op dan hij had
verwacht.

QUEENIE - deel 1 (1987-USA)

20.25-21.55 uur - 90 min - BRT 1
De beeldschone Queenie isvan Indiase

afkomst, maar haar moeder zorgt I
voor dat ze naar een Engelse kfl
school kan gaan. Ze wordt daar van*
ge haar exotische uiterlijk echter h#
geplaagd. Als Queenie door een onS
lukkige samenloop van omstandig"
den van moord wordt beschuldigd,'
sluit ze naar Engeland te vluchten.

NORTH DALLAS FORTY (1979-USA)
22.05-23.55 uur - 110 min - Nederland

Voetballer Philip Elliott is op zijn reW
en heeft de keus: of zijn plaats in
team proberen vast te houden of *heel nieuw leven op te gaan bouwen

MARATHON MAN (1976-USA)
23.30-01.30 uur - 120 min - Duitsland]

Een geschiedenisstudent komt vojj
men onverwachts op het spoor van <1
Nazi-oorlogsmisdadiger.

SOME CAME RUNNING (1958-USA)
23.30-01.40 uur - 130 min - Duitsland]

Schrijver Dave Hirsch komt na de TW*
de Wereldoorlog weer thuis, maar W
daar geen aansluiting meer vind*
Zelfs zijn familie lijkt van hem *"vreemd te zijn.

FIRECREEK (1968-USA)

00.11-01.55 uur - 104 min - Nederland"]
Het Amerikaanse stadje Firecreek woj
geterroriseerd door een bende. Slw]
Cobb zweert hen aan de galg te W* tgen. t

ZONDAG
QUEENIE - deel 2 (1987-USA)
20.15-22.30 uur - 135 min - BRT 1

Eenmaal in Engeland aangekof"
neemt Queenie zich voor als rijke vroj
terug te keren naar India. Ze begint*carrière in een nachtclub enwordt1

een gegeven moment ontdekt door
beroemde filmproducent David Ktf]
Hij biedt haar een rol aan in een film'
in India wordt opgenomen. Que*
neemt het aanbod aan, maar word
India geconfronteerdmet haar verled9

Oplossing van zaterdag

-SCHYNHUWELYK-JS-R-K-E-A-0-A-]
TREDE-BA KZOOTJ
U-M-R-R-K-F-A-j
DOES-ZAGER-ACB'
E B-I-R-L-H-
-NAKROOST-HARTIT-A-T-T-B-A-I-'
EXPRES-KOPREGE 1
N-M-R-K-T-S 'f
HAAS-BLEEK-EPP {

A-N-T-U-R-l, -L-'i
VETORECHT-ELAM;
lE-E-Ü-H-J-. N-N-l[r-lichtgeraakT'

VRIJDAG
QUESTI FANSTASMI (1967-I)

20.15-22.05 uur - 100 min - Duitsland 1
Een jong echtpaar, Pasquale en Maria,
wordt lastig gevallen door een verknipte
professor, diezijn zinnen op Maria heeft
gezet.

HONEYSUCKLE ROSE (1980-USA)

20.30-22.25 uur - 115 min - BRT 2
Tijdens een tournee begint de succes-
volle country en western-ster Buck Bon-
ham een verhouding met de veel jonge-
re Lily, dochter van een collega. Zijn
vrouw Vlv ontdekt dat echter en kondigt
publiekelijk hun scheiding aan. De be-
rouwvolle Buck, die ook nog met de ver-
wijten van zijn orkest geconfronteerd
wordt, durft Viv niet meer onder ogen te
komen en verdwijnt...
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Zeven doden bij
bomaanslag Peru
Lliu'minet' ~ln Peru zÜn zaterdag ten
tiël zeven 'edenvan de presiden-
(m

e garde omgekomen toen ver-
kan? i unltse verzetsstrijders eenIgerh met exPl°sieven naar een le-
het reden die op weg was naar
br Presidentieel paleis, zo is van
me nen binnen de politie verno-, J de bomexplosie werden zeven
reet

rCn Van het Juninregiment di-
ren gedood, ten minste twaalfande-
Ve raakten ernstig gewond. De bus

normaal gesproken 60 hu-
liAn naar het paleis voor de wisse-
fin Van de wacht. Door de ontplof-
c<A erd de bus vlakbij het paleis
slap uit elkaar gereten, ver-
(j ggevers zagen dat éénvan de sol-
bu >n door de kapotte ramen naar
Verr^" was geslingerd. De politie
van ?edt dat de aansiaS net werk is
gin t " maoïstische guerrillabewe-
aA Lichtend Pad, maar de ver-. Woordelijkheid voor de aanslag41 n°g niet opgeëist.

ACP-voorzitter:
herverdeling
politiesterkte
onvoldoende

EN HAAG- Het kabinet moet nog
bp°K^e verkiezingen van 6 septem-
lir eslissmgen nemen over het po-
Ajbeleid. „Men kan niet doorgaanA 1het voor zich uitschuiven van
tv Pr°blemen. De huidige knelsi-
siiT f, vraagt om een acute oplos-'"g. Dat zei voorzitter G. Koffe-

van de christelijke politiebond
Dia zaterdag voor de radio. De

van de ministers Van Dijk
binnenlandse Zaken) en Korthals
Aes(Justitie) voor de herverdeling
f " de politiesterkte, noemde Kof-
Ujg 11 onvoldoendeom alle proble-
rnßA op te lossen waar de politiee te kampen heeft.hAi Deleid van de afgelopen jaren
rj e

l geleid tot grote knelpunten,
ty die nu
de A voorgesteld, verdeelt alleen
fetn aande armoede," aldus Kof-
-oj:,an, an- Volgens de plannen van VanJK en Korthals Altes moeten de
mie enteliJke korpsen 825 plaatsen
sen en ten voordele van de korp-
iïjq 'n degrote steden die uitgebreid
'hoet n Worden- BÜ de rijkspolitie
verd

n 600 banen worden ingele-

gejJFens Koffeman is er veel extra
gez.A_?dig om de politie 'weer echt
1u p te maken. „Het is goed dat
een n begin wordt gemaakt met
los °Peratie om deproblemen op te
er n n> maar dat neemt niet weg dat
nen?S tal van nadelen aan de plan-
tyaAieven.Kleine korpsen worden
i<_n riScnynlijk nog kleiner en verlie-
ig 0n aarmee hun bestaanrecht. Dat

Ko£ nvaardbaar"
iridr _yan zei voorts niet onder de
in dp te zi Jn van de bedragen die
den Verkiezingsprogramma's wor-
aan |en°emd om een eind te maken
„oAProblemen binnen de politie.
ketl ■ e Politie weer gezond te ma-
draè 1S meer geld nodiS dan de be~
graSA die thans in de partijpro-ma s genoemd worden."

Opkomst
Functionarissen zeiden dat gisteren
aan het eind van de middag 56 pro-
cent van de stemgerechtigden zijn
stem heeft uitgebracht. De Polen
konden tot 10.00 uur gisteravond
(Nederlandse tijd) bij de stembus-
sen terecht.

Het was voor het eerst in veertig jaar
dat de Polen op zondag een vrije
keuze konden maken tussen een
kandidaat van de communistische
partij en van de oppositie. De eind-uitslag wordt niet voor morgen ver-
wacht.

De 27 miljoen stemgerechtigde Po-
len kunnen hun stem uitbrengen
voor het parlement en de Senaat. De
senaatsverkiezingen zijn werkelijk
vrij. Hier gelden geen beperkingen.
Bij de verkiezingen voor de Sejm
(parlement) is dit wel het geval. Van
de 460 zetels in de Sejm zijn er 161
gereserveerd voor de oppositie. De
tweede verkiezingsronde wordt 18
juni gehouden.

Buitenland
Polen die in het buitenland verblij-
ven en hun stem mochten uitbren-
gen, stemden massaal op de vroege-
re verboden vakbond. Houders van
een Pools paspoort konden stem-
men in de Poolse ambassades.

VakbondsleiderLech Walesa zei dat
een grote overwinning voor Solida-
riteit het fragiele, politieke akkoord
tussen de oppositie en de hervor-
mingsgezinde leiders van de com-
munistische partij zou kunnen
schaden.

Nel-aan-nek
De nek-aan-nek-race tussen de
PvdA en CDA gaat onveranderd
door. Behaalde de PvdA in 1986
met 33,3 procent van de stem-
men nog 52 zetels, nu zouden het
er volgens de peilingen van In-
ter/View 54 zijn (35,2 procent).
Het CDA blijft daar éénzetel on-
der: drie jaar geleden behaalden

de sociaal-democraten 54 zetels
(34,6 procent), nu zouden dat er
53 (34,3 procent) zijn. D'66 zou nu
bij verkiezingen met twee zetels
meer uit de bus komen en totaal
elfKamerzetels verwerven.
De kleine rechtse partijen (RPF,
GPV en SGP) scoren op dit mo-
ment 4,3 procent, wat goed is
voor totaal zes zetels (één meer
dan drie jaar geleden) en de klei-
ne linkse partijen (PSP, PPR en
CPN) staan op 4,4 procent, dus
ook op zes zetels. Dat zijn er drie
meer dan in 1986.

Kok: kwestie buiten verkiezingscampagne houden

Partijen niet eens over
afhandelingeuthanasie

van
Dj, °nze parlementaire redactie
2ijn h^AAG - PvdA, CDA en VVD
eUtha net met elkaar eens hoe de
§ehaAas!lekwestie moet worden af-
had „ d- Nadat premier Lubbers
Wat i?ezeëd dat deze kwestie vooryen if„m betreft voorlopig kan blij-

f. gen
' liet VVD-ieider Voor-

te^ et afgelopen weekeinde we-
WerD a net parlement de wetsont-
Ö66A? Van z°wel het kabinet als
15'der k_et afhandelen. Ook PvdA-
ah vA5k meent dat niet gewacht

euthal den tot na 1994 voordat de
'Hf asiekwestie wordt afgehan-

v'VVe ,dt in tegenstelling tot Voor-
iAakèrA1 over euthanasie geen af-
'j dfï m°eten worden gemaakt
AnAkab,r»etsformatie. Het parle-
WerbPnoet volgens hem de wetsont-
fiarlem afhandelen, waarbij de 150
len jAentariers naar eer en gewe-

stemmen, dus zonder fr-

Lubbers zei vrijdag dat uitstel van
de afhandeling van de gevoelig lig-
gende euthanasiekwestie tot na
1994 denkbaar is.
Volgens PvdA-fractievoorzitter
Wim Kok moet de euthanasiekwes-
tie de verkiezingscampagne niet
gaan beheersen. „Zon gevoelige
kwestie leent zich daar niet voor,"
aldus Kok. „Voor de euthanasie-
kwestie wil de PvdA geen partijpo-
litieke compromissen gaan beden-
ken voor de korte of lange termijn
die een zorgvuldige afwikkeling van
deze belangrijke kwestie blokke-
ren."

WD-Leider Voorhoeve wil daaren-
tegen wel afspraken maken. Zodra
er een nieuw kabinet is,kunnen vol-
gens hem de wetsontwerpen in be-
handeling worden genomen. „En
dan moet de volksvertegenwoordi-
ging een keuze maken," aldus Voor-
hoeve.

Verheugd
De BOVAG heeft verheugd gerea-geerd op deze tariefsverhogingen
waardoor de feitelijke kosten van
een keuring worden gedekt. Zij
heeft haar leden geadviseerd voor
een aparte APK-keuring 75 gulden
inclusiefBTW in rekening te bren-
gen, vermeerderd met 10 gulden af-
meldingskosten. Dat bedrag bestaat
uit de te betalen zeven gulden aan
de RDW met een opslag van drie
gulden voor administratiekosten.

Als de APK-keuring bij een onder-
houdsbeurt wordt uitgevoerd, wil
de BOVAG alleen de 10 gulden af-
meldingskosten in rekening bren-
gen.

Tot nu toe werden diekosten niet in
rekening gebracht en werd voor die
keuring niets berekend. In de prak-
tijk blijkt dat meer dan dehelft van
het aantal keuringen meteen in een
onderhoudsbeurt wordt meegeno-
men.

Peiling: meer CDA-kiezers
voor regering met PvdA

HILVERSUM - Onder de CDA-
kiezers is een sterke verschui-
ving opgetreden wat betreft de
voorkeur voor een CDA-PvdA-
kabinet. In 1886, vlak na het aan-
treden van het kabinet Lubbers,
was slechts vijftien procent van
de CDA-kiezersvoor de vorming
van een kabinet met de PvdA.
Nu zegt dertig procent van de
CDA-stemmers een regering met
de PvdA te willen. Dit blijkt uit
de actuele opiniecijfers van het
bureau Inter/View die gisterenin
VARA's Politieke Barometer be-
kend werden gemaakt.
Volgens het bureau was in 1986
nog 75 procent van de CDA-aan-
hang voorstander van een kabi-
net met deWD. Nu is dat 59 pro-
cent. Ook onder de kiezers van
de andere partijen is volgens In-
ter/View een verschuiving op
gang gekomen wat betreft de
voorkeur voor een CDA-VVD-

kabinet. Vergeleken met de pei-
lingvan driejaargeleden is nu 36
procent van alle kiezers voor-
standervan een CDA-WD-kabi-
net, terwijl dat in 1986 nog 43
procent was. Voor een CDA-
PvdA-kabinet was in 1986 24 pro-
cent van de kiezers van de diver-
se partijen en nu 25 procent.

Verder blijkt uit de opiniecijfers
een licht herstel voor de VVD.
Uit de peiling van vorige week
bleek dat als op dat moment ver-
kiezingen zouden zijn gehouden,
de VVD maar liefst acht zetels

zou verliezen. Volgens de de
nieuwste tellingen zou dat ver-
lies nog zeven zetels zijn.

Voor het eerst vrije keuze voor Polen in 40 jaar

Solidariteit stevent
af op zege in Senaat

WARSCHAU- De vakbond
Solidariteit lijkt af te steve-
nen op een overwinning in
de eerste ronde tijdens de
parlementsverkiezingen in
Polen. Dat heeft de Poolse
staatstelevisie bericht die
zich baseert op de voorlopi-
ge uitslagen van een opinie-
onderzoeksbureau van de
regering. Volgens de voor-
spellingen zal Solidariteit
zeker 40 van de 100 zetels
winnen in de Senaat.

Daarnaast wisten ook vijftien onaf-
hankelijkekandidaten in hun kies-
district de vereiste 50 procent te be-
halen van de stemmen die nodig
zijn voor een zetel.

" Een
glunderende
Lech Walesa
zwaait, vol
vertrouwen
in de uitslag
van de
verkiezingen
voor
Solidariteit,
met een
boeket
bloemen.

Tarieven vrij onder nieuwe wegenverkeerswet

APK-keuring fors duurder
DEN HAAG - Het tarief voor
een aparte APK-keuring,
wordt met ingang van 1 augus-
tus van 50 gulden inclusief
BTW verhoogd tot maximaal
70,50 exclusief BTW. Dit heeft
het ministerie van Verkeer en
Waterstaat meegedeeld. Bo-
vendien wordt per 1 augustus

de kosten van een afmelding -elke erkende keuringsinstan-
tie moet een goedgekeurd
voertuig afmelden aan de
rijksdienst voor het wegver-
keer (RDW) - in rekening ge-
bracht. Keuringsbedrijven
moeten zeven gulden per
goedgekeurd voertuig aan de
RDW betalen. Die kosten wor-
den doorberekend naar de
consument.

Deze tarieven worden vrijgelaten
zodra de nieuwe wegenverkeerswet
van kracht is. Vandaar dat dit over-
gangstarief niet dwingend wordt
voorgeschreven. Particuliere keu-
ringsinstanties kunnen minder be-
rekenen, bijvoorbeeld het oude ta-
rief van 50 gulden. De rijksdienst
voor het wegverkeer RDW rekent
met ingang van 1 augustus het ma-
ximale bedrag van 70,50 exclusief
BTW, aldus Verkeer en Waterstaat.

binnen/buitenland

Trouwpartij
op Malta wordt

schietpartij
VALLETTA - Op Malta is een
"■rouwpartij, die ook werd bijge-
woond door premier Eddie Fe-"ech Adami, uitgelopen op eenschietpartij, die tien agenten ena"e andere mensen met schot-
wonden in het ziekenhuis deedgelanden.
~* politie greep in toen enige
"onderden aanhangers van de
oppositionele Labourpartij de
oruid, een dochtervan een plaat-
selijke nationalistische partijpo-reus, bij het verlaten van de
ferk haar sluier afrukten en haar«i konijnebont en vodden hul-aen. Het schieten begon toen de
Politie traangas gebruikte om de"ïenigte voor de uitgang te ver-
Preiden. Een auto van een natio-

nalistisch parlementslid werd in, and gestoken evenals een
"""andweerauto.

Bizar

naoorlogse geschiedenis doormaakt.
Soldaten van het Volksbevrijdingsleger hebben op bevel van ho-
gerhand op 'eigen' weerloze mensen geschoten, op studenten en
met hen sympathiserende landgenoten dieslechts verbaal en door
hun lijfelijke aanwezigheid op Pekings centrale plein blijk gaven
van hun vreedzaam verlangen naar meer democratische vrijhe-
den. Niet meer en niet minder. Zo gezien kent het bloedbad onder
de protesterende Chinese jongeren zijn weerga in de wereld niet.

De militaire interventie laat geen andere conclusie toe dan dat de
machtsstrijd in de top van staat, partij en leger - voorlopig althans- beslist is in het voordeel van de conservatieve vleugel onder lei-
dingvan de sterke man Deng Xiaoping en premier Li Peng. De ge-
matigde partijleider Zhao Ziyang is inmiddels van het toneel ver-
dwenen.
De toegepaste botte-bijl-methoden zullen binnen China ongetwij-
feld gevolgen hebben. Welke die gevolgen zijn, valt nog niet te be-
zien. Cruciale vragen zijn hoe de machtspolitieke verhoudingen in
het partij- en staatsapparaat nu precies liggen en of er - na het
moordende werk van de tanks op het plaveisel van Peking - wer-
kelijk nog wel sprake is van homogeniteit binnen de strijdkrachten.

De voorstandersvan de harde lijn hebben het pleit (tijdelijk?) in hun
voordeel beslist, maar de toekomst blijft uiterst onzeker. Zelfs valt te
vrezen dat de weerzinwekkende gebeurtenissen van het afgelopen
weekeinde een periode van grote onrust en instabiliteitzullen inlui-
den.

F.S.

Met afgrijzen is de wereld
getuige geweest van het
brute geweld, waarmee het
regime in Peking het verzet
van de studenten op het
Plein van de Hemelse Vrede
heeft laten breken. Nog is
de volle omvang van de tra-
gedie niet bekend, maar
vast staat reeds dat het land
zijn donkerste episode in de

Ruding niet
tevreden over

CDA-programma
HILVERSUM - CDA-minister Ru-
ding van Financiën heeft gisteren
voor de NCRV-radio kritiek geuit
op het eigen CDA-verkiezingspro-
gramma. Daarin wordt gesteld dat
het financieringstekort in de ko-
mende vier jaarmoet worden terug-
gebracht met twee procent. Minis-
ter Ruding zei dit te weinig te vin-
den. Volgens hem zou het financie-
ringstekort met minstens drie pro-
cent moeten worden teruggebracht.
„Ik vind dat men te weinig ambi-
tieus is met betrekking tot vermin-
dering van het financieringstekort.
Dat heeft het CDA-program overi-
gens gemeen met de andere grote
partijen," aldus Ruding. Twee pro-
cent noemt hij te weinig in een tijd
van economische groei.
De PvdA verweet Ruding het om-
hoogjagen van de overheidsuitga-
ven. Het programma van de WD
noemde hij niet erg solide. Er zitten
wat losse einden en potentiële gaten
in, aldus Ruding.

Minister Botha
voorziet einde
van apartheid

BONN - De Zuidafrikaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken Roelof
Botha voorziet dat er een eind komt
aan de apartheid. In een interview
dat zondag verschijnt in het West-
duitse weekblad 'Welt am Sontag'
zegt hij: „Aan de overheersing van
de blanken moet een einde komen.
De apartheid moet afgeschaft wor-
den. De rassendiscriminatie moet
verdwijnen."
De Zuidafrikaanse regering heeft
plannen om ervoor te zorgen dat de
zwarten gaan deelnemen aan de
macht, zo voegde hij eraan toe. Hij
sloot niet uit dat Zuid-Afrika op een
dag geregeerd wordt door een zwar-
te president. Wij aanvaarden dat er
op een gegeven moment een rege-
ring zal zijn waarin alle Zuidafrika-
nen vertegenwoordigd zijn, aldus
de minister. In hetzelfde interview
zegt hij toe dat de tot levenslangver-
oordeelde zwarte leider Nelson
Mandela, die al 27 jaar in de gevan-
genis zit, 'na de verkiezingen van 6
september' zal worden vrijgelaten

punt uit
Rampen

Na zware overstromingen in
het zuidwesten van Sri Lanka
zijn tenminste 250 mensen om-
gekomen bij aardverschuivin-
gen. Dit hebben functionaris-
sen zondag gemeld. Er zijn
meer dan 700 mensen gewond
en circa 150.000 dakloos gewor-
den. Er worden nog zeker 200
mensen vermist, die vermoede-
lijk slachtoffer zijn geworden
van de aardverschuivingen.
Het aantal daklozen zal nogver-
der stijgen, aldus het ministerie
van Gezondheid.

Hongerstaking
Ruim 4.500 Vietnamese boot-
vluchtelingen in Hong Kong
zijn in hongerstaking tegen hun
dreigende uitwijzing. Het be-
stuur van de Britse kolonie be-
slootverleden jaar maatregelen
te nemen tegen de groeiende
stroom vluchtelingen uit Viet-
nam, die in het veel welvaren-
der Hong Kong een betere toe-
komst hopen te vinden. De
hongerstakers zeggen hun drie
dagen geleden begonnen actie
tot het bittere einde te zullen
voortzetten.

Populair
Sovjet-president Michail Gor-
batsjov is in West-Duitsland
populairder dan enige andere
buitenlandse leider en wordt
ook hoger aangeslagen dan
bondskanselier Kohl. Van alle
Westduitse politici is het alleen
president Von Weizsacker die
in een enquête van het week-
blad Der Spiegel meer punten
scoorde. Het weekblad merkte
op dat zelfs president Kennedy
en president De Gaulle in hun
hoogtijdagen niet zo populair
waren.

Brand
In de vrouwenafdeling van een
zwaarbewaakte gevangenis in
de stad Turijn is zaterdagavond
kort voor middernacht brand
uitgebroken. Daarbij zijn tien
vrouwen om het leven geko-
men en zeker 40 anderen ge-
wond geraakt. Volgens de poli-
tie is de brand ontstaan in een
stapel matrassen, die bij ver-
branding een dikke giftige rook
afgaven.

Uitgewezen
Bulgarije heeft zaterdag 340 et-
nische Turken over de grens
met Turkije gezet. In Turkije
heerst grote verontwaardiging
over de manier waarop de Bul-
garen met de Turkse minder-
heid in het land omgaan. Sinds
begin mei heeft Sofia zeker
1.000 etnischeTurken uitgewe-
zen. Waarschijnlijk is de maar-
tegel een reactie op protesten
van de Turkse minderheid te-
gen het gedwongen assimilatie-
programma van de Bulgaarse
overheid.

Luchtshow
Ongeveer 200.000 mensen heb-
ben zaterdag de Nashua Air:
showin Scheveningen bezocht.
Er deden zich volgens de poli-
tie geen problemen voor. Op-
vallend noemde de politie-
woordvoerder het dat veel
mensen gebruik gemaakt had-
den van het openbaar vervoer..
„Blijkbaar is men door schade
en schande van de vorige keren
wijs geworden."
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KLANTEN

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

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

U te delen.
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'Winning in Stevol-gebied moet snel beginnen'

Ook Betonvereniging
vreest grindtekort
Van onze verslaggever

HEERLEN - In navolging van het
Algemeen Verbond Bouwbedrijf
heeft nu ook de Betonvereniging
(een organisatie van verschillende
sectoren in de bouw) ervoor ge-
waarschuwd dat versnelde afbouw
van de grindwinning in Limburg
tot een grindtekort leidt. In een
brief aan de vaste Kamercommis-
sie Verkeer en Waterstaat schrijft
de Betonvereniging dat zeker tot
halverwege de jaren negentig de
Nederlandse grindwinning niet
mag worden verminderd. Als er tot
die tijd niet jaarlijks minimaal ze-
ven miljoen ton grind uit de bodem
wordt gehaald, komt de betonpro-
duktie in gevaar, aldus de Beton-
vereniging.

De betonproducerende en -verwer-
kende bedrijven zeggen onherroe-
pelijk in de problemen te raken als,
zoals in de nota Gegrond Ontgron-
den wordt voorgesteld, omstreeks
'92/93 al wordt begonnen met af-
bouw van de grindwinningin Lim-
burg. De Betonvereniging heeft de

Kamercommissie Verkeer en Wa-
terstaat dan ook verzocht geen be-
sluit te nemen over vermindering
van grindwinning zolang er nog
niet voldoende vervangende mate-
rialen voorhanden zijn.

Bovendien wil de Betonvereniging
dat er op het provinciebestuur van
Limburg druk wordt uitgeoefend
om alsnog snel een winningsver-
gunning voor het Stevolgebied in
Ohé en Laak af te geven. Het pro-
vinciaal besluit om eerst een MER-
procedure te doorlopen heeft vol-
gens de Betonvereniging al op heel
korte termijn ('9O/'9l) gevolgen
voor de grindvoorziening.

De Betonvereniging heeft door
Raadgevend Ingenieursbureau
DHV in Amersfoort een onderzoek
laten verrichten naar de zand- en
grindbehoefte in de periode 1989-
-2000. DHV is tot de conclusie geko-
men dat een tekort van 7,5 miljoen
ton grind in 1994 onvermijdelijk is
als de grindwinning eerder dan hal-
verwege de jaren negentig wordt
afgebouwd.

Vrees voor drugs
en wapens in
grensgebieden

HEERLEN - Onder bewoners
van het Duits-Nederlandse
grensgebied bestaat ongerust-
heid over de gevolgen van het
vrije personenverkeer tussen de
Bondsrepubliek Duitsland
(BRD) en Nederland, met in-
gang van 1990. De vrees heeft
aan Duitse kant vooral betrek-
king op de invoer van drugs en
aan Nederlandse zijde is er in
het bijzonder zorg over de im-
port van wapens. Ook bestaat er
angst voor toenemend terroris-
me.
Van de bezorgheid onder bewo-

ners van het grensgebied is ai'
gelopen week gewag gemaakt
tijdens de vergadering van de
Euregioraad. Euregio is het sa'
menwerkingverband in de Ne*
derlands-Duitse grensstreek.

De angstgevoelens onder de be-
volking over het wegvallen van
de grenzen worden volger^
Euregio veroorzaakt doordat
met name het justitieel beleid
van de Bondsrepubliek DuitS
land (BRD) en dat van Neder-
land niet goed óp elkaar zijn at-
gestemd.

Er werd in dit verband verwe-
zen naar recente inleidingen
door de Nederlandse minister
van justitieKorthals Altes en «e
Duitse staatssecretaris, prof. °r
W. Schreckenberger.

t
"' Na een langdurige ziekte is op 73-jarige leeftijd van

ons heengegaan, voorzien van de h. sacramenten: der zieken, onze goede vader, schoonvader, opa,
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Henk Jansen
weduwnaar van

Annie Verhoeven
Brunssum: Mia en Jan Janssen-Jansen
Brunssum: Henk en Tiny Jansen-Peters
Schinveld: Betsie en Huub Hensgens-Jansen

Geleen: Jan en Trijnie Jansen-Heidstra
Heerlen: Irene en Huub Ramaekers-Jansen

Brunssum: Gertie en Fran Ewald-Jansen
Brunssum: Adri en Tonnie Jansen-Kirpenstein
Schinveld: Herman en Louise Jansen-Idema

en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Jansen
Familie Verhoeven

Brunssum, 2 juni 1989
Doorvaartstraat 38
Corr.adres: Brunahildestraat 87,
6443 KG Brunssum
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, dinsdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St.-Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum zal
de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op
woensdag 7 juni om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
V-oor vervoer naar het crematorium en terug is een
autobus aanwezig.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Bedroefd vernamen wij het overlijden-van ons ge-
waardeerd lid, oud-officier

Henk A. Jansen, onderscheiden met de gouden 0.L.5.-medaille
Zyn loyaliteit en trouw aan de schutterij zullen al-
tijd in onze herinnering blijven voortleven.
De nabestaanden betuigen wij onze deelneming en
wensen hen veel sterkte toe.

Bestuur, leden en erebestuur
schutterij St.-Gregorius de Grote,
Brunssum

JL|
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieveen zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Mathieu Jaspers
weduwnaar van

Antonia Ritzen
Hij overleed op 73-jarige leeftijd, in het St. Jozefzie-
kenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Gracht: Leo Jaspers
Victoria Jaspers-Routheut

Kamen Dld.: Leny Kunz-Jaspers
Rolf Kunz

Kerkrade-West: Jo Jaspers
Elly Jaspers-Smeets

Haanrade: Jan Jaspers
Enny Jaspers-de Jonge
en al zijn kleinkinderen
Familie Jaspers
Familie Ritzen

6466 BV Kerkrade. 3 juni 1989
Kampstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 7 juni a.s. om 11.00 uur in deparochie-
kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kerkrade-West, Heilust, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof te
Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, dinsdag 6 juni om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek. St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

JLI
Na een liefdevolleverzorging in deHamboskliniek,
is toch nog onverwacht, voorzien van de h. sacra-
menten, in de gezegende leeftijd van 90 jaar van
ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster, tante
en nicht

Elisabeth Kaever
weduwe van

Joseph Bremen
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Godfried Bremen
Maria Bremen-Schiffer

Oirsbeek: Hans Bremen
Hermine Bremen-Frings
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Kaever
Familie Bremen

Kerkrade, 2 juni 1989
Kapellaan 2
Corr.adres: Ursulastraat 49, 6462 TS Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 7 juni om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland, ge-
volgd door de begrafenis op debegraafplaats Ham-

-1 bos.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt moeder bijzon-
der herdacht in de h. eucharistieviering in boven-
genoemde kerk.

-Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
"tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
"dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, St. Pieter-
'Jtraat 145, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
" Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
Ueven deze annonce als zodanig te beschouwen.
t '-mm-mm_-_-_-_m_-_-_-_-_-m-_-----_-_-m-~_-_-_---_-_-_m_-m.

.De eerste jaardienst voor mijn echtgenote en
♦moeder

Annie Riss-Grooten
Izal plaatshebben op donderdag 8 juniin de H.
;Hartkerk te Nieuwenhagen om 19.00 uur.

H. Risse
en kinderen

I t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Piet Elzakkers
echtgenoot van

Maria Coumans
Hij overleed geheel onverwacht op de leeftijd van
62 jaar, in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade,
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade-West: Mia Elzakkers-Coumans
Kerkrade: Annie Vervier-Elzakkers

John Vervier
Paul

Kerkrade-West: Ben Elzakkers
Marleen-Elzakkers-Lange
Melanie

Kerkrade-West: Wiel Elzakkers
Tiny Elzakkers-Gillissen
Patrick, Nadine

Kerkrade-West: Armelies Bonnie-Elzakkers
Albert Bonnie
Linda

Kerkrade-West: Ernie Elzakkers
Nol Lebtze
Bonny
Familie Elzakkers
Familie Coumans

6466 TZ Kerkrade, 3 juni 1989
Gladiolenstraat 182
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 8 juni a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kerkrade-West, Heilust, waarna aanslui-
tend de crematie in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis woensdag 7 juni om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Groot is de leegte en het verdriet
Mooi zijn de herinneringen die jeachterliet

Na een leven vol van liefde, eenvoud en wilskracht
heeft God heden tot Zich genomen mijn dierbare
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, lie-
ve oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Agnes M.J.
Hochstenbach

echtgenotevan

Harie H.A. Cruts
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
zij op 77-jarige leeftijd.

Geleen: H.H.A. Cruts
Puth: Finy en Piet

Geleen: Rozalien en Arno
Geleen: Ellie en Jo
Geleen: No en Mia

Munstergeleen: Pierre en José
klein- en achter-
kleinkinderen
Familie Hochstenbach
Familie Cruts

6166 CE Geleen, 3 juni 1989
St. Jorisstraat 7
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag 7 juni a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Ge-
leen, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de overledenezal een avond-
mis worden opgedragen dinsdag 6 juni om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat na een
langdurig ziekzijn, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Pierre Duyx
echtgenoot van

Annie Jongen
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van
73 jaar.

Heerlen: Annie Duyx-Jongen
Miep Duyx t

Heerlen: Henk en Jeanne Duyx-Aspers
Ingrid, Marcel

Heerlen: Peter en Marlies Duyx-Amendt
Roy, Svenja, Jornt

Heerlen: Lilian en Albert Hoekstra-Duyx
Familie Duyx
Familie Jongen

6416 TK Heerlen, 4 juni 1989
H. van Veldekestraat 13

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 8 juni om 10.00 uur in de parochiekerk
van de Verschijning van de Onbevlekte Maagd te
Molenberg-Heerlen, waarna om 11.30 uur de cre-
matieplechtigheid is in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, woensdag
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn lieve
man, vader, opa en overgrootvader

Alex Peerboom
zal worden gehouden op zondag 11 juni as.
om 10.00 uur in de parochiekerkvan de H. Pe-
trus te Gulpen.

A. Peerboom-Dortnans
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving

t
Rust nu maar uit.

Moegestreden, overleed in het De Weverziekenhuis te Heerlen, mijn zorg-
zame man, onze vader, schoonvader, opa van zijn klein- en achterklein-
kinderen, broer, zwager, oom en neef

Sjoerd Veenstra
Geboren te Dantumadeel Friesland, 23 - 05 - 1907

weduwnaarvan
' M.C. Schott

echtgenoot van

Fien Smeets
Familie Veenstra
Familie Smeets

Heerlen, 3 juni 1989
Van Weerden Poelmanstraat 100, 6417 ER Heerlen
Wij respekteren de wens van de overledene, zijn uitvaart en begrafenis in
besloten familiekring te doen plaatsvinden.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, heden maandag van 16.00 tot 17.00 uur.

■■ ■ ; , ■ ■■ '
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t
Na een werkzaam en liefdevol leven is geheel onverwacht van ons heen-
gegaan, nog voorzien van het h. oliesel, mijn inniggeliefde vrouw, onze
vorgzame moeder, schoonmoeder, oma, dochter, zus, schoonzus, tante en
nicht

Bertie Ydema-Ruijters
echtgenote van

Hans Ydema
Geboren 10 juli 1930.

Heerlen: H. Ydema
Heerlen: E.J.M. Gerards-Ydema

E.M.M Gerards
Mathijs

Heerlen: E. Ruijters-Vlecken
Familie Ruijters
Familie Ydema

3 juni 1989
Heerlerbaan 29, 6418 CA Heerlen
Liever geen bezoek aan huis
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op woensdag 7 juni a.s. om I
11.00 uur in de parochiekerk St. Joseph te Heerlerbaan, waarna aanslui- I
tend begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf 10.40 I
uur.
Avondmis, dinsdag 6 juniom 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h ]
Crombach, Oliemolenstraat 30 Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie- ]
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.
J

Enige en algemene kennisgeving

t
Gerlie wat was je dapper in je lijden,
die lange weg die jemoest gaan.
Jaren van verbeten strijden,
toch keek jeons steeds lachend aan.
Gertiejewas een voorbeeld voor ons allen,
je klaagde nooit, hield altijd moed.
In deze aardse tranendallen,
maar nu wordt alles, alles goed.

Na een liefdevolle verzorging thuis, is voorzien van
de h. sacramenten, op de leeftijdvan 44 jaarvan ons
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, schoondochter, zus, 'schoonzus,
tante en nicht

Gertie Coumans
echtgenote van

Math Graat
Elsloo: M. Graat

Richarda en Helmuth
Alwin en Ingrid
Familie Coumans
Familie Graat

6181 BZ Elsloo, 4 juni 1989
Burg. Frederixstraat 24
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 8 juni om
10.30 uur in deMariakerk te Elsloo.
Woensdagavond om 18.45 uur wordt derozenkrans
gebeden met aansluitend een h. mis in de St.
Augustinuskerk (oude kerk) te Elsloo.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gertie is opgebaard in derouwkamer van Uitvaart-
centrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo. Be-
zoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
hetgeen zij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden, rustig en kalm, op de
leeftijd van 86 jaar, van onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter en tante

Cornelia Kok
weduwe van

Klaas Poel
Hoensbroek: H.v.d. Veen-Poel

B.J. v.d. Veen
Heerlen: H. Poel

C. Poel-Geene
Nuth: J. Heddema-Poel

H. Heddema
Schaesberg: G. de Lange-Poel

J. de Lange
Hoensbroek: H. Poel

A. Poel-Henning
Rotterdam: H. Poel

G. Poel-Scheepstra
Zevenaar S. Kijk in de Vegte-Poel

H. Kijk in de Vegte
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Kok -—I Familie Poel

Hoensbroek, 3 juni 1989
Corr.adres: Tulpstraat 13, 6361 JA Vaesrade-Nuth
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 8 juni
a.s. in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Vooraf een rouwdienst in de aula om 13.30 uur.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, alwaar
gelegenheidtot schriftelijke condoleance in de ont-
vangkamer.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Brunssum, bezoekuren dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I ~ INa een liefdevolle verzorging in het St. Josephrust-
oord te Heerlen, is voorzien van de h. sacramenten,
op de leeftijd van 80 jaarvan ons heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Harry Byrman
echtgenootvan

Marie Coolen
begiftigd met het erekruis
Pro Ecclesia et Pontifice

Heerlen: Marie Byrman-Coolen
Nieuw-Zeeland: Willy en Maria Byrman-Chai

Maastricht: Fred en Ria Byrman-Amory
Heerlen: Trees Heusschen-Byrman
Heerlen: Mathieu en Marleen

Byrman-van Aalst
Kerkrade: Mia en Johan Bouwer-Byrman

Koningsbosch: José en Wim Limpens-Byrman
Heerlen: Yvonne en Ber Maas-Byrman

en al zijnklein- en
achterkleinkinderen

6416 CV Heerlen, 2 juni 1989
Aambosveld 53
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 7 juniom 12.00 uur in de kerk van de H.
Martelaren van Gorcum aan de Sittarderweg te
Heerlen, waarna om 13.30 uur de crematieplechtig-
heid is in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis, dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Harry is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving

I te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Heden overleed na een met geduld gedragen ziekte
in de Verpleegkliniek te Heerlen, voorzien van het
h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 74 jaar,
onze broer, zwager, oom en neef

Zef Meesen
Voerendaal: M. Meessen

G. Meessen-Meex
H. Meessen
H. Meesen-Leufkens
Familie Meessen

Heerlen, 2 juni 1989
Corr.adres: Keerberg 119, 6367 EH Voerendaal
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 7
juni a.s. 11.00 uur in de kerk-van O.L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand te Kunrade, met aanslui-
tend begrafenis op de algemene begraafplaats te
Voerendaal.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur in het mortuarium. Kerkplein 43 te
Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

| *t
4- r

Na een moedig gedragen ziekte is op 64-jarige leef *tijd van ons heengegaan, voorzien van de h. sacr* (
menten der zieken, mijn lieve vrouw, onze zorgza'me moeder, schoonmoeder en oma

iLotte Gottschild
echtgenote van

Willem van den Meijdenbert.
Brunssum: W.P. van den Meijdenberti
Schinveld: Martha en Martin f'

v. Zanen-v.d. Meijdenberte
Sylvia, Ingrid r

Brunssum: Henk v.d. Meijdenberg I
6442 BH Brunssum, 2 juni 1989
Semmelweisstraat 4
Gelegenheid om van onze overledene afscheid 'e
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zif
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur. 1
Avondwake, dinsdaga.s. om 19.00 uur in de hiernH
te noemen kerk.
In de St. Josephkerk op de Egge te Brunssum za'
de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op
woensdag 7 juni om 10.30 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid to1
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaat*
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 1"'
Voor vervoer naar het crematorium en terug is ed1

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

'-t
De Heer is mijn Herder,
mij zal niets ontbreken.

Na een leven gewijd aan God en aan de mensefl'
werd op het feest van het Heilig Hart in de vrede el>
vreugde van haar Heer opgenomen, onze dierbare

zuster Paula
Maria Kuppers

Zij werd geborente Kerkrade 9 maart 1909.
Zij werd geprofest in de Orde van de Ursulinen 2'|
september 1933.
Zuster Paula overleed te Kerkrade 2 juni 1989.
De uitvaartdienst zal plaatshebben woensdag 'juni 1989 om 11.00 uur, waarna begrafenis op he*
kloosterkerkhof, Holzstraat 15 Kerkrade.

Zusters Ursulinen.I —*
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De studenten hebben tot de laatste
adem gevochten.Vanuit het Bejing-
hotel, een steenworp afstand van
het Plein van de Hemelse Vrede,
waar het drama zich voltrok, kon
men horen hoe de studenten de in-
ternationale aanhieven. Daarna viel
er een stilte, even later hieven de
soldaten hun krijgslied aan.

Na weer een stilte klonk 'Dood aan
Li Peng, dood aan Li Peng' op. Een
serie salvo's deed de kreten ver-
stommen. Niet lang daarna begon
de propagandaradio uit de luidspre-
kers de mensen op teroepen om de
socialistische strijd te steunen.

Het nieuws van zeven uur begon op
zondagmorgen met de Vijfde van
Beethoven, maar over de actie werd
met geen enkelwoord gerept. De te-
levisie vertoonde een circusshow.
Eerder had Li Peng in een vantevo-
ren opgenomen programma opge-
roepen tot betere milieubescher-
ming. Pas in het middagnieuws liet
de Staatstelevisie beelden zien van
soldaten die het plein schoonmaak-
ten en een tank die het vrijheids-
beeld omver reed.
Studentenleiders hebben de bevol-
king opgeroepen vandaag te staken
uit protest tegen de legeractie. De
woede onder de bevolking is groot.
Voortdurend klonken uitroepen als
'facisten' of 'dit zullen we nooit ver-
geten. Waarnemers zijn ervan over-
tuigd dat de machthebbers het aller-
laatste restje vertrouwen van het
volk geheel hebben verspeeld.
Het leger zegt zelfin een verklaring,
dat de troepen op het Plein van de
Hemelse Vrede van 'een bende mis-
dadigers die de regering omver wil-
den werpen'hebben opgeruimd.

'Verlosser'

' i9.!9 pootte de ayatollah sjah Mo-
fcntr a Pahlavi van zlJn Pau-tju °0n- Miljoenen Iraniërs ver-L^tien hun geestelijk leider,EAIJ terugkeerde uit zijn vijftien-
fngph lllngscnaP- H« werd bin"
h f"; aald als een redder die van-
tidh ballmgsoord in het buiten-_ net volk had verlost van het juk,' «e autoritaire sjah.
Jar r̂astische hervormingsijver
'orh ef eza Pahlavi naar westers
ren h Zi^n land wilde modeml-
ij Aad veel weerstand opgeroe-
id ~? monarch werd gesteund
)lltA'ashington en heette in de
ïrt mond dan ook „het hondjevanr, de toenmalige Amerikaan-; Resident. Door de oliedollars die
>n Jaren zeventig binnenstroorp-
ik , |

de kloof tussen arm en
aren diePer- Veel arme boeren
aar h naar de steden getrokken,
'Ie huurprijs voor een krotwo-
A^rioog schoot en de kans op
ani dAde' meer geschoolde
ieerers ijverden tevergeefs voor
ie Aolitieke vrijheden.

cc t
K°°plieden (bazari's) en de

Pn ri " e'd waren "eveneens te-
fcaa S''a'l gekant- De eeuwenoude
L ar dreigde te verdwijnen en
L st Plaats maken voor grote ban-en supermarkten.I
& n<fAsl;euJkheid was boos over de
(oerrw.rvormmgen tijdens de zoge-
Phs ,e Witte Revolutie. De mul-
JudS h(priesters) beschikten van

En d over vee^ grond die zij nu
*arv moesten afstaan en

IA o°°is Zi^ maar weinig terugkre-
gen^ oeperkte Reza Pahlavi de
nottJ^tochten naar Mekka en be-
ihs lni j de rechten van de mul-
'as epuet grootste fout van de sjah
Mie v dat hiJ de Jaariijkse sub-
fette v

an 20^ miljoen gulden stop-
che SpA de moskeeën en islamiti-
;eestf.i n- Hiermee joeg hij de
H het h d definitief tegen zich

Getergd
£'erlei Werden er van hogerhand
Poor „ westerse hervormingen
Be tradv erd die indruisten tegen
ran iAtionele zeden en gebruiken
Nüw Volk- In 1963 hadden de\kt\ ;en kiesrecht gekregen en
kh erjaar later werd de gezinsbe-
Ltelde rt

ngSWet ingevoerd. Deze wet
[Acid' Vrouwen in staat zelf echt-
Ben 2i/ng aan te vragen. Ook kon-
panvp k

u net besluit van hun man
r°ntb n als hiJ het huwelijk wil-
K'he bp'nden' hetgeen naar islamiti-
Van (j

gnPpen ongehoord was. Een
r as da eerste daden van Chomeinin °ok het afschaffen van deze
A°mein-
jetls2i genoot veel aanzien we-

Jaren agitatie tegen de sjah. Al in
Aolnt Veertig toonde hij zich eenger troiA311" geestelijke die fel vanpahlAk tegen de dictatuur van de
r^se A, ynastie en vooral de wes-e lnvloeden.
Asceet
rAA.9°2 -rik van de Revolutie' werd in

in Sren in een arme boerenfa-nsti!ri- Provincie Khomein. NaA2onderwees hij al op 27-ja-
e heili J fll°sofie en theologie in

e i" ge stad Qom. Ook zijn asceti-
e laatAnswiJze sPrak velen aan.JAvouh acht Jaar !eefde hij in een
heran g huis in het noorden van

A zill.' aar nÜ inwoonde bij een
L°°n ak le d°chters. Alleen zijnAi-eril ad (42) mocht zijn kamer
Üe ourii« z°nder te kloppen nadat%. e zo°n in 1977 was overle-

egin '.Jar?n veertig, toen sjah Chan
r<j * Britten en de Sovjetunie

Bunste onBen af te treden tenA(j) Van zijn zoon sjah Moham-
.A6rin erscnenen Chomeini's anti-
ek TiPgeEinde colleges ook in

ScA\v Pamfl etten sprak hij zijn af-
V°rthin Ult over de ..wereldse" her-
L^de *?<rn van de sJah- Als rechtge-
zet Wp J', 11 vond hij bovendien dat
kch»ikt ■Jk leiderschap onderge-
f}eid A5aan dat van de geestelijk-
Ê°2en i

ln "'aren zestig werd hij ge-
vashan opvolger van ayatollah

itisch en zo voorganger van dene geloofsgemeenschap.

o&§el|pH ieidden de van boven afsoe hervormingen tot hevige

rellen. De SAVAK, de gevreesde ge-
heime politie, trad hiertegen mee-
dogenloos op. Protestbetogingen
tegen het landhervormingspro-
gramma kostte aan duizenden men-
sen het leven. Toen de ayatollah zelf
een opstand organiseerde, werd hij
gearresteerd en voor een jaar in het
gevang geworpen.

In 1963 werd de revolutionaire voor-
man verbannen naar het buiten-
land. Jarenlang verbleef hij in Irak,
waar hij zijn intrek had genomen in
een eenvoudig optrekje aan een
stoffig straatje in de stad An-Najaf
waar hij theologie doceerde. Van
hieruit leidde hij de acties tegen de
sjah die de pauwentroon aan het
wankelen brachten. In 1978 verhuis-
de hij naar Frankrijk vanwaar hij de
revolutie tegen de sjah in Iran voort-
zette tot deze in 1979 met een kistje
aarde het land ontvluchhte.

Vijf zuilen
Al voor de machtsovername had
Chomeini laten weten dat de vijf
zuilen van de islam de nieuwe staat
moesten grondvesten. „Wij streven
naar een ideale samenleving zoals
die de profeet zelf voor ogen stond,"
zo sprak hij op cassettebandjes die
het land waren binnengesmokkeld
en in moskeeën werden afgespeeld.

Eenmaal terug op Iraanse bodem,
gaf hij aan hoe hij dit ideaal dacht te
bereiken: ,„Ik zal mijn laatste twee
levensjaren wijden aan het hervor-
men van Iran naar het beeld van
Mohammed doorelk spoorvan wes-
terse cultuur uit te wissen. Wij zul-
len de kranten, de radio, de televisie
en de film verbeteren. Wat het volk
wil is een islamitische republiek.".
Zijn leven lang voerde Chomeini
een jihad (heilige inspanning of
strijd) tegen het heidense Westen.
Terwijl het land nog in een feestroes
verkeerde over het vertrek van de
sjah en zijn SAVAK, werd in maart
een referendum gehouden waarin
de bevolking zich kon uitspreken
voor of tegen de islamitische repu-
bliek. Daar degenen die tegen stem-
den werden beschouwd als aanhan-
gers van de sjah, sprak ruim 90 pro-
cent van de kiezers zich uit voor de
islamitischerepubliek.

Theocratie
Hiermee werd Iran officieel een
theocratie. De vrouwen moesten
weer de chador dragen, de sluier die
veertig jaar eerder was afgeschaft.
Vrouwelijke leden van de Pasdaran
(para-militaire organisatie) rijden
sindsdien door de straten en zien
nauwlettend toe of de kledingvoor-
schriften worden nageleefd.
Tegen „het rijk van de satan", de
VS, werden betogingen georgani-
seerd die in november 1979 leidden
tot de bezetting van de Amerikaan-
se ambassade. Hier werden 52 Ame-
rikanen 444 dagen in gijzeling ge-
houden. Een reddingsactie van
Amerikaanse militairen mislukte
schromelijk voor het oog van de we-
reld, toen zij met hun helikopters
strandden in het Iraanse woestijn-
zand.

Chomeini maakte een einde aan het
minderwaardigheidscomplex van
miljoenen moslims tegen het supe-
rieur geachte Westen. De revolutio-
naire leider gaf veel moslims hun
identiteit en waardigheid terug door
hen te wijzen op hun islamitische
achtergrond. Vooral onder de pau-
pers, die zich veel minder interes-
seerden voor westerse, burgelijke
vrijheden groeide de persoonlijks-
cultus rond Chomeini. Hij werd
imam genoemd, geestelijk en we-
reldlijk leider. Voor de sji'iten beho-
ren de uitspraken van de imam tot
de heilige bronnen van de geloofs-
leer. Daarnaast was Chomeini vol-
gens de grondwet „velayat-i-faqih".
Als „interpreteerder van de wet"
stond hij nog boven de president en
had hij in alles het laatste woord.

Malaise
Veel van Chomeini's vroegere
bondgenoten tegen de sjah waren
echter teleurgesteld. De communis-
tische Tudeh-partij, de Volksmoed-
jahedienen deKoerden bleken zich
te hebben vergist in de oude man.
„Wij hebben de ene dictatuur om-
vergeworpen om er een andere voor
in de plaats te krijgen," zo zei de
Koerdenleider Abdur-Rahman Qas-
semlu later.

Na twee jaarbegon het revolutionai-
re elan van menig Iraniër ook te ta-
nen. Spoedig ontstond er voedsel-
schaarste door het nationaliseren
van bedrijven en door wanbeheer.
De economie holde achteruit. De
malaise werd nog eens versterkt
door de oorlog met Irak, dat in 1980

het land binnenviel. De oorlogsma-
chine slokte miljarden guldens op,
terwijl de olie-inkomsten opdroog-
den.

Kanonnevlees
Aan de andere kant bood de Iraakse
agressie de gelegenheid om de een-
heid binnen de Iraanse gelederen te
versterken en derevolutie nieuw le-
ven in te blazen. Teheran weigerde
in 1982 dan ook een vredesaanbod
van Bagdad. Het martelaarschap,
een typisch aspect van het sji'isme,
werd door Chomeini nog eens extra
verheerlijkt. Honderdduizenden
jongeren werden naar het front ge-
stuurd om als kanonnevlees te die-
nen.

Toen Teheran in 1988 uiteindelijk
instemde met een staakt-het-vuren,
had Chomeini de grootste- moeite
met het „leegdrinken van de gifbe-
ker", zoals hij het bestand noemde.
Volgens hem „werd hiermee de
deur naar het martelaarschap geslo-
ten". Nadat de kruitdampen aan het
front eenmaal waren opgetrokken,
sloeg in de hoofdstad de vertwijfe-
ling weer toe. De bevolking die een
miljoen doden te betreuren heeft,
vroeg zich af waarvoor zij zich zulke
offers had getroost. De politici wa-
ren verdeeld over de vraag op welke
wijze 's lands economie weer op de
been moest worden geholpen. Som-
migen wilden toenadering tot het
westen voor hulp. Anderen waren
hier echter falikant tegen.

De terdoodveroordeling van de
Britse schrijver Salman Rushdie
om zijn boek De Duivelsverzen was
dan volgens waarnemers vooral be-
doeld als een nieuwe prikkel om het
volk wederom eensgezind achter de
groene banier te scharen. Volgens
Teheran maakte het boek deel uit
van een westerse, anti-Iraanse sa-
menzwering.

Schisma
Het martelaarschap dat door Cho-
meini zo verheerlijkt werd, heeft
zijn wortels in de zevende eeuw.
Toen was binnen de islam een schis-
ma ontstaan over de vraag wie de
opvolger moest worden van profeet
Mohammed. Volgens de moslims in
Iran ging het geestelijk leiderschap
(het Imamaat) over op Ali, de echt-

genoot van Mohammeds dochter
Fatima. De aanhangersvan Moham-
meds schoonzoon vormden de sji'a-
tu (partij) van Ali.

In de godsdienstoorlog die vervol-
gens losbarstte, werd Ali als marte-
laar gedood. Zijn zoon Hoessein
kwam eveneens om het leven tij-
dens de slag bij Kerbala. Kerbala en
An-Najaf, waar iman Ali begraven
ligt, zijn voor de sji'iten heilige ste-
den. Zij liggen echter in het Irak van
de goddeloze president Saddam
Hoessein, voor Chomeini een reden
om de oorlog niet op te geven.

Een ander aspect van het sji'itisch
geloofis het feit dater na Ali (de eer-
ste imam) npg elf imams leefden. De
Twaalfde Imam verdween volgens
de sji'itische dogmatiek in de ne-
gendeeeuw en houdt zich sindsdien
verborgen om terug te keren aan het
einde der tijden als de Langver-
wachte of de Mahdi (verlosser).

Nadat Chomeini uit zijn balling-
schap terugkeerde, speelde hij han-
dig in op dit aspect van het sji'isme.
De verschrikkingen van de oorlog
leken de opvatting te bevestigen dat
het einde van de wereld nabij was.
Aan dit messianistische idee ont-
leende de islamitischerevolutie van
Chomeini zijn kracht en dit ver-
klaart ook het fanatisme van dui-
zendenjongeren diezich in de jihad
(heilige oorlog) stortten.

Evenwicht
In de woelige periode na de val van
de sjah ontstonden overal revolutio-
naire comités die evenals de minis-
teries zelfstandig hun macht uitoe-
fenden. Van een centraal geleid be-
stuur was geen sprake. De machts-
strijd dievervolgens ontstond draai-
de rond de revolutionaire leider.
Het gelukte Chomeini al die jaren
een wankel evenwicht te bewaren
tussen de verschillende groeperin-
gen. De ayatollah trad op als bemid-
delaar en „faqih", iemand die de is-
lamitische wet interpreteert.

Vaak koos hij voor radicale oplos-
singen om de onderlinge verdeeld-
heid met de sluier van de funda-
mentalistische islam te bedekken.
Chomeini's woord was wet. Politie-
ke tegenstanders werden veelal zon-
der pardon doodgeschoten. „Ver-
geet niet dat doden ook een vorm

van erbarmen is", zo zei Chomeini
eens. Volgens Amnesty Internatio-
nal zijn onder Chomeini zeker
90.000 mensen om hef leven geko-
men en zijn er ongeveer 150.000 po-
litieke gevangenen.

binnen/buitenland

'Gids van de Revolutie' kende geen compromissen

Chomeini's strijd tegen
het 'heidense Westen'

Van de redactie buitenland
pHERAN - Toen de bebaarde ayatollah Ruhollah Chomeini
P ZlJn zwarte, priemende ogen in 1979 aantrad, gaf hij zich-f n °S maar twee jaar te leven. Het werden er uiteindelijk
Deri peri°de waarin hij met zijn strijd tegen westerse in-
L ?.en het aanzien van Iran op het politieke wereldtoneelPstisch wijzigde.

ljoln S Van de Revolutie' verloste
moslims van hun min-

er hardiSneidscomplex tegen-'ndAtWesten. Anderzijds lieten

* n ,emduizenden mensen tijdens
n la^lnd net leven en stortte hij
n «Kl economisch in de afgrond.

i lerkl n<?amentalistisch reveil
*chï k 'n van anc*ere islami-
t 'rdVanden' In het Westen echter
k zlJn soms bloedstollende reto-
luw

161 een mengeling van af-wen onbegrip ontvangen.

" AYATOLLAH
CHOMEINI

...het belangrijkste
is altijd geweest

het vestigen
van een

universele
islamitische staat...

Opvolging
Politici probeerden zich te verzeke-
ren van Chomeini's steun. Maar
nooit was men zeker van diens sym-
pathie. Dit moest onlangs in maart
1989 ayatollah Hassein Ali Montaze-
ri nog tot zijn schade en schandeon-
dervinden. Als student en aangewe-
zen opvolger van Chomeini permit-
teerde hij zich steeds meer vrijhe-
den en bekritiseerde hij openlijk de
revolutie. Toen hij hierdoor echter
bij Chomeini in ongenade viel,
moest hij aftreden.

Chomeini zei zelf herhaaldelijk dat
hij met niemand een vriendschaps-
verdrag heeft gesloten, maar dat hij
„alleen zijn steun gafaan hen die op
de goede weg bleven." Wat dit in-
hield, maakte hij onlangs (maart
1989), vlak voor zijn dood nog eens
duidelijk: „Het belangrijkste doel is
altijd geweest het vestigen van een
universele islamitische staat." Vol-
gens hem bevond na tien jaar „de
Iraanse revolutie zich nog in de eer-
ste fase in de strijd tegen het Oosten
en het Westen."

Irangate
Met het oog op de opvolging van
Chomeini probeerden de VS in 1986
alvast op zeer onfortuinlijke wijze
betrekkingen aan te knopen met de
meer gematigde groeperingen bin-
nen de Iraanse regering. Maar de
onderlinge machtsstrijd in Teheran
speelde ook deVS parten, toen Was-
hington wapens wilde ruilen tegen
de Amerikaanse gijzelaars in Liba-
non. Deze affaire, bekend als het
Irangate-schandaal, liepop een fias-
co uit, toen tegenstanders het plan
lieten uitlekken.

Nadat Montazeri moest aftreden,
werd een commissie ingesteld die
als taak kreeg een drie- of vijfman-
schap in te stellen dat Chomeini
moet opvolgen na diens dood. Som-
mige waarnemers menen dan ook
dat met het overlijden van de aya-
tollah op korte termijn geen einde
komt aan het fanatieke islamitische
bewind in Teheran.

'Sporen'
WD-fractievoorzitter Voorhoeve
noemde de gebeurtenissen in China
'afgrijselijk en onbeschrijfelijk. „Ik
denk dat het Plein van de Hemelse
Vrede moet worden omgedoopt in
het Plein van de Communistische
Dictatuur," aldus Voorhoeve. Vol-
gens PvdA-buitenlandspecialist
Pronk zal het bloedbad in Peking
nog lang zijn sporen nalaten in Chi-
na en in de internationale verhou-
dingen tussen China en de andere
landen.

Ook de CPN heeft 'verontwaardigd
en geschokt' gereageerd op de ge-
beurtenissen. Men heeft gekozen
voor bruut militair geweld in plaats
van voor openheid en dialoog, aldus
een woordvoerder van deCPN. „Dit
is onaanvaardbaar." Over de beslis-
sing om de reis van koningin Bea-
trix naar China afte gelasten, zei mi-
nister Van den Broek gisteren: „De
ontwikkelingen van de laatste da-
gen hebben laten zien dat dit een
juiste beslissing is geweest."

Chinese studenten hebben gisteren
in Den Haag voor de Chinese am-
bassade geprotesteerd tegen de ge-
beurtenissen in hun land. Zij voer-
den spandoeken mee met leuzen als
'In China zijn de beste mensen
dood.

Van den Broek vraagt spoedoverleg EG

Nederland geschokt
door bruut geweld
Van onze Haagseredacti€

DEN HAAG -De Nederlandserege-
ring is 'diep geschokt' door de ge-
beurtenissen in China. Minister Van
den Broek (Buitenlandse Zaken-
)heeft om spoedoverleg van de
twaalf EG-landen gevraagd. De be-
windsman verwacht dat de kwestie
'hoog op de agenda' komt van het
politiek comité van de EG dat mor-
gen vergadert.

„Wat er is gebeurd, is schokkend,"
aldus Van den Broek. „Waar-dit toe
zal leiden en wie nu de lijn van het
Chinese beleid zal bepalen, is op dit
moment onduidelijk."
De minister kon niet zeggen of er
maatregelen tegen China zullen
worden genomen. Dat komt pas aan
de orde wanneer meer duidelijk-
heid is verkregen, aldus Van den
Broek. Hij wil vooruitlopen op het
terugroepen van de ambassadeur
voor overleg. Daarbij speelt ook wat
de taak van de ambassadeur ter
plaatse zou kunnen zijn. „Het is van
belang dat we met detwaalfEG-lan-
den bekijken welk signaal we aan
China kunnen afgeven."

Veroordeling
Ook elders in de wereld is met woe-
de en ontsteltenis gereageerd op het
bloedige optreden van het Chinese
leger in Peking.
„Wij zijn allen diep geschokt door
het nieuws uit Peking en ontzet
door het in het wildeweg neerschie-
ten van ongewapende mensen," al-
dus de Britse premier Margaret
Thatcher. „Het herinnert ons er aan
dat ondanks een vermindering van
de spanning tussen Oost en West er
een groot kloof blijft bestaan tussen
de democratische en de communis-
tische samenlevingen," zo zei That^
cher.

De Franse ministervan Buitenland-
se Zaken, Roland Dumas, liet zich
in soortgelijke bewoordingen uit.
„Ik ben ontdaan door de bloedig»
onderdrukking. Er is gebruik ge;
maakt van beestachtig geweld om
een groeiende beweging voor meer
vrijheidte stoppen en af te remmen,
Deze actie gaat duidelijk in tegen de
loop van de geschiedenis."

President Bush veroordeelde even-
eens het meedogenloze optreden in
de Chinese hoofdstad. „Ik betreur
ten zeerste het besluit geweld te ge-
bruiken tegen vreedzame betogers
en het daaruit voortvloeiende ver-
lies aan mensenlevens. Ik hoop dat
China spoedig zal terugkeren op het
pad van politieke en economische
hervormingen," aldus Bush.

vervolg van pag. 1

Bevolking Peking:
'dit zullen wij
nooit vergeten'

officiële mededeling

«WATERSCHAPZUIVERINGSCHAP
LIMBURG

BEKENDMAKING
Het Dagelijks Bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt bekend dat op 22 juni 198Ö
om 10.00 uur in het gebouw van-
voornoemd Zuiveringschap, Kape-
laar Sarsstraat 2 te Roermond een
openbare vergadering zal wordert
gehouden van het Algemeen Be-
stuur.
Voorts wordt medegedeeld dat op
het kantoor van voornoemd Zuive-
ringschap, Kapelaan Sarsstraat 2 te
Roermond, vanaf 6 juni 1989 gedu-
rende 14 dagen voor een iederter in-
zage zijn neergelegd ontwerp-be-
sluiten tot wijziging van de begro.
ting voor het dienstjaar 1989.
Desgewenst zijn deze stukken, te-
gen betaling van de verschuldigde
legeskosten, verkrijgbaar.
Gedurende de termijn van de terin-
zageligging kunnen belanghebben-
den tegen de genoemde stukken
schriftelijk bezwaren inbrengen bij
het Algemeen Bestuur.
Roermond, 5 juni 1989

Het Dagelijks Bestuur vnd..
ir. B.C.E. Janssen, voorzitter
mr. C.Th. Smit, secretaris

(ADVERTENTIE)

Met 'n SpaarVast Hypotheek
vanhet Bouwfonds krijgt u

meer ruimte voor leuke dingen...

H^ : ____W_mmmm_\
De SpaarVast Hypotheek van het Bouwfonds heeft een rentevast-

periode tot 30 jaar. Op de lange termijn kan u dat
tienduizenden guldens besparen!...

Informeer vrijblijvend bij het Bouwfonds, uw makelaar of
verzekeringsadviseur.

'nHypotheekvan het Bouwfonds geeft meer armslag.

3Sf Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-88588. Roermond, Si. Chri_.offels.raai 10, 04750-16555

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenier) 077- 541945

Limburgs dagblad
luiuunuuy 5 juin \mw5



_ I Slechts 2 dagen (spoedverkoop)

I BRUIDSMODE i
I # Èt. I

-#y|J''iH Verkoop van //Jtos&>.'<.-^_____^jU_~~y * Mj^ftvvrs»

! internationale bruidsmode. 1
Vanwege de grote voorraden en faillissement van een van onze

fabrikanten en in overleg met de curator, ziin wij in het bezit gekomen
van 750 bruidsjaponnen en accessoires, die wij u aanbieden tegen

bodemprijzen,
normaal 650,— nu 350,—

Deze verkoop vindt plaats
woensdag 7 juni van 12.00-18.00 uur
donderdag 8 juni van 12.00-21.00 uur

S MOTEL HEERLEN !
Terworm 10, Heerlen, tel. 045-719450

UNIEK VOOR LIMBURG I
SLECHTS 2 DAGEN

LIQUIDATIEVERKOOP
In opdracht van belanghebbenden, gaan wij nu direct over tot

dringende, onmiddellijke liquidatieverkoop van een partij

ECHT LEDEREN KLEDING
Dames- en herenjacks, jassen/blazers. Div. kleuren en maten.

Goederen zijn afkomstig uit faillissementen, overtollige voorraden
teruggenomen van de bank en verzekeringsmaatschappijen. De

belanghebbenden hebben tevens besloten dat u kunt kopen tegen

ABSOLUTE BODEMPRIJZEN
LET OP: deze aanbieding is slechts 2 dagen geldig.

Woensdag 7 juni van 12.00 18.00 uur
Donderdag 8 juni van 12.00-21.00 uur

MOTEL HEERLEN
Terworm 10, Heerlen

Tel. 045-719450 ,______\.
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Elke dagzijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van CARA,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan hetverkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

Uw steun Is
onmisbaar.

Astma Fonds
Giro

55055
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Tuinvrienden «—t> a-m ■■ ■

Tuinieren met ; i'] l '-1'
Inruilaktie met hoge inruilprijzenü!
Een uitgebreid programma van minitractoren,
gazonmaaiers en tuinfrezen voor uw
tuin, 20 modellen en .. j_;uitvoeringen van /jr
4 tot 18 PK, Jr*_rh
met en zonder J7jA
grasvanger. A^^Jy 'Zeer geruisloze /ap£___toï~_f) r

..._.
■"«»■ Gazon After-Shave Quattro

IMIcUW! Bent u in het bezit van een
-^——— cirkelmaaier? Dan kunt u
voor f 49,50 uw gazon vertikuteren en verluchten. .
EIMTER-FORCE BV
Bij vliegveld Beek. Tel. 043-649055.

1

I

Mama,
bestaan er
nog echte
panda's?

_a^z__-L

__y\__^
GEEF OM DE TOEKOMST. I

Word voor f 27,50 donateurvan het 'Wereld Natuur Fonds. Giro 25,Zeist. &

I

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x S4x 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-

Eflect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000- en ’ 100.000,-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot30
jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd__ (gediplomeerd) kredietintermediair __

JÊTjW^ h. ARNPTS
Dak-service

* Inspektierapporlen/adviezen onderhoudskontrakten.
* Vernieuwen en repareren van daken, dakgoten en

schoorstenen.
* Isolatie, desgewenst met bouwfysische berekeningen.

Telefoon: 045-219615
Houwerstraat 8 6432AM Hoensbroek___________________________________________________

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

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

EED- \

49 t «■______-
Wij geven uw woning binnen één I
dag een nieuw aanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 re—u

Bunde 043-647833 gjf

■ n»_ -j »] '<>!>' J

Wij verstrekke^lle^
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. "

1e hypotheken vanaf 6,9%
2e hypotheken

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,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

I GUNSTIGE LENINGEN
■MHDEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BINNEN _._______________■

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

[PERSOONLIJKE LENINGEN "W_W DOORLOPEND
W KREDIET

Kredietbedrag 96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x Krediet- p mnd neme Tr»*
I bedrag mcl rente per mnd loopt

2.000 ----- BO 79

S.IOO - - - 113 122 148 197 5000'- ,o°.- °'«» *67
10.100 156 170 190 217 235 288 384 1 1.000,- 220,- 0.89* 67
15.000 231 253 281 322 380 428 570 I%^ I"'" n'H 211I 30.000.- 600.- 0.89% 6720.000 309 337 375 430 486 571 761 40.000- 800 i 0 87% 66 j
25.000 386 421 469 537 583 714 950
35.000 539 602 656 751 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR
50.000 769 aso 936 1074 1165 1427 1901 ■ ■—v y—■ -^^^^^r\ nrprV

Looptijd 84 en 96 mnd. gelden bij aanschaf duurzame goederen. K'fl H BK ?K'_ Effekt rente vanal 0.87% per maand ■ | |\/| |^_^^^^_F ll\ II *—IIJ V
HHB WHÊ-W-mm-m\nW-WÊ- WÊ Scharnerweg 108 MaastrcK
\^r- -^^^êY^^-^^^^^^it^m^C Bijkantoor:
I^Vl'i r 1 ___']r I*7 A. "I'JI Hoofdstraat 9. Hoensbroek j

i
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BOWLING &PARTYCENTRUM

HOEVE DE AAR
BOWLEN IS
NIET DUUR!

Bowlen is in ons land een populaire
recreatiesport. De combinatie

bowlen en gezelligheid spreekt^de
Limburger zeer aan.

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

spelen.
Ook kunt u bij ons terecht voor

recepties, parties, etc...

Tot 19.00 uur: f 22- p. uur p. baan
Na 19.00 uur: f 29- p. uur p. baan

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

- p.p. per uur per baan).

V bent kteltjlt mlhÉ

DEAKTIEVESPORTVOOR lEDEREEN^
Welterlaan 45,6419 CN Heerlen,

A telefoon: 045-714432 Mi

ir
Vanaf nu wordt elke tuinklus eerA
kluitje van een cent! if jE
Aanleg o* onderhoud van uw tuinstaat of valt -tS_*4 yf F
vaak met de kwaliteit vanhet materiaal , _^_r^~^
waarmee gewerkt wordt. Bfi -__j\ eWij hebben die VIIIIUI _/ 1/ ' * JBok/*<. modemeen efficiënte ÏAWUW l___J 0

V' middelgroteen k
_T^S^_TiKx _k \ kleinere tuinen- p

1 »oot »«koop' 1 » Tuint.tkk«. «■1 M«lc«»n l * QuonmMlefi I ___£_ SITTARDfl1 .ep»'»"»: J * Tulntr.»n """"«'"«""IUÏaJ&i,■ * Molocag... jNu„^,„ M (,M ~J
■MHHHMMMIHHMI MMn___ÏM___________£_____J

'"" —■ T

KASTEN■%#mw I kil.

Ivoor lage prijzen}
Stalen kantoorkast, /
lichte Jakschade, ""^^^ \^sr180x82x40,vodrzienAs^-J .h;- \_-
van 4 legborden met -^295,-
SlOt J_<i A bA^
kast I* '/j^
180 cm ■
295,- 2€ stuks

275,- ■>,
KAST I
197 cm

325,- I
| 6 stuks _____^.—-^^
- 295,- !

VanDooren heeft regelmatig nieuwe aanvoer van (T

i te partijen nieuwe en gebruiktekantoormeubelen. #
ons of kom langs als u op zoek bent naar voorde'^kantoorinventaris.
Koop niet voordat u hij Van Dooren bent gewe&

WW Van Dooren
VOKantoormeubelen
Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerw^j

Sittard, tel. 04480-14867.
Donderdag koopavond tot 20.00 uur. j

's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur* j
Prezen exel. BTW. Franco levering door heel j
Nederland en België.il J

. __A

' II

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

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

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

de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

I :

'tAllerbestevoor 'nvriencMjkeprijs
500 gram saucijzen (varkensvlees) M^^^|%Ai J^ '^J^"" £
èn 500 gram vers gekruid gehakt |^^I%* l£jS^JL Heerlijke verse hamburgers ï

§ï""ißai'fl<l ieuw: Blue Band Vissticks Supérieur 199 Vj / Oriva appelsap QQ Mooiekoolrabi I LV
tg§f»~j? voor bakken en braden pak alO stuks -L» lljjl f literpak 77 nu 2 stuks voor X» iMKBSL2oogcam /^Q Koopmans cakemeel QQ %H|L I pü^ Campina: dagverse 185 Hollandse
Nu ter kennismaking voor VJ 7 Pak a 50° gram X immMimml*^^0^ blanke vla literpakUft ±m Golden Delicious /*6*£*fcJt
Ardenner-boterhamworst *J^J pak a 500 gram L» Héél tijgerwitbrood 184 nu 1 kilo 79 WnÊm100 gram ' ' *«g^ gesneden. _L» voor _L» '^BB^

erh~f §2 B=^" lonliiiußrs xr-1—aisr sse—°°' u9i
Hele slagers-leverworst 177 jlögj?] 3 gulden I vJ^U wm^mm-mm~_\w\__ ékm-MB-mam _WbHnii__MiiiH_l _*_» -w-mm
500 gram _L# L... ...j& korting !/" Akties alleen geldigop maandag 5-, dinsdag6- en woensdag7 juni 1989.

Maandag 5 juni 1989 "6Limburgs Dagblad



Brunssums duo ziet brood in restjes afval
Sopje voor vuilniscontainers

Van onze correspondent
5 JRUNSSUM - Hoewel niet ge-
Peel nieuw, is het initiatief van
Woel Thijssen (29) en Henri

VTVest (30) even opmerkelijk als
jpskant. Vandaag lopen deze

ex-medewerkers van een
■IR ntgentecnniscne dienst> in
-brunssum achter een vuilniswa^
»cri: Dit om de containers, die ge-
bruiktworden voor het verzame-
*n van afval, uiteraard na ledi-
i»6" door de reinigingsdienst,
jA°on te spuiten. Dat gebeurt
lp* een 'computergestuurde
Automatische waswagen', zo-~.s «aoel zijn nieuwe broodwin-
-ning op wielen noemt.

o,ige ondernemers. Mensen die
I e moed hebben om (financiële)
psico's te nemen. Durvers die er
rjuets voor voelen om als enige

ctiviteit werkbriefjes te blijven
"jvullen' voor het verkrygen van
**n uitkering. Dat werkbriefje is
verigens de aanleiding geweest

de knoop door te
»d " In Januari kregen bei-
lofb.Van nun baas te noren dat ZÜ
i jonden verhuizen naar Fries-
J2 °^ een bedankje voor bewe-
-1 er» diensten in ontvangst moch-
Jfn nemen. Het bedrijf dat
hoofdzakelijk bij DSM aan de
JAS was, moest imkrimpen.
J^nijssen en Pyest voelden niets
foor Friesland, ook al roept Wie-
Jplnog zo hard dat het daar goed'toeven is.

Initiatief
Pc herinnering aan Brandpuntin de markt van deKRO, van en-

kele jaren geleden,kwam boven-
drijven. In dit programma toon-
de een bedrijf uit Emmen zijn
specialisatiein het schoonmaken
van decontainers, die in diverse
gemeenten ingevoerd zijn ter
vervanging van de plastic vuil-
niszakken. Dat leek het tweetal
ook wel iets, al heeft het schoon-
spuiten van de containers niets
van doen met röntgenstralen.
Gemeentewerken en ook de ver-

antwoordelijke wethouder juich-
ten het plan toe. Zeker omdat dit
particulier initiatief de beslis-
singsvrijheid van niemand aan-
tast.

Het Centraal Instituut voor het
Midden-en Kleinbedrijf (CIMK)
toonde zich aanvankelijk minder
enthousiast. „Brunssum met zijn
12.000 vuilnisbakken zou een te
kleine markt zijn. Thuis had de

vertegenwoordiger van die orga-
nisatie ook een kunststofcontai-
ner en hij zag absoluut niet waar-
om mensen die niet zelf zouden
kunnen schoonmaken", zegt Ra-
oel Thijssen op een misprijzende
toon.

Zijn compagnon Henri Pyest
haalt even schamper de 1500 gul-
den aan die het duo moest neer-
tellen voor twee A4-velletjes

tekst die als eindrapportage door
het CIMK moesten doorgaan.
„Driekwart van het verhaal heb-
ben wij die goede man ingefluis-
terd." En toch was het dezelfde
vertegenwoordiger die hen in
contact bracht met eenDelfts be-
drijf dat al ruime ervaring op-
deed met dit soort schoonmaak-
werk. Hier konden zij de wagen,
die vanaf vandaag door Bruns-
sum rijdt, huren. Kopen zou een
kwart miljoen aan investering
vergen.

" Het ondernemingslustige
duo bij de waswagen. Links
Raoel Thijssen, naast hem
Henri Peyst.

Foto: FRANS RADE

Brandschoon
Het is een vrachtauto; gespoten
in frisse kleuren met aan de ach-
terzijde de schoonmaakinstalla-
tie. Met één beweging worden
driecontainers tegelijk gereinigd
door middel van heet water ver-
mengd met een ontvettingsmid-
del. „Wü garanderen dat elke
container brandschoon wordt",
zegtRaoel met overtuiging. „Ook
al zit er een dikke laag smurrie
op de bodem aangekoekt." Dat
reinigen van HERA-CLEAN, zo-
als de nieuw onderneming heet,
kost 36 guldenper jaar, mits vóór
1 juliwordt ingeschreven. Na die
datum zal het bedrijf 48 gulden
in rekening brengen. Hiervoor
wordt de container een keer per
maand ontdaan van ongerechtig-
heden.

Heerlense politie pakt 14 klanten, onder wie 8 Duitsers

Inval in vier drughuizen
Van onze verslaggever

HEERLEN/HOENSBROEK - Heerlen telt sinds dit weekein-
de vier drughuizen minder. Bovendien is een drukbeklante
drugdealer, een Heerlenaar van 36, achter slot en grendel gezet.
Na maandenlange observatie heeft de politie van Heerlen afge-
lopen vrijdag een inval gedaan in drie woningen in de flat Ak-
kerweide. Tegelijkertijd werd 'aangeklopt' bij een woning in
de Ir Bogaertsstraat. In totaal zijn veertien personen aange-
houden, van wie acht afkomstig uit West-Duitsland. De zes an-
deren zijn Nederlander. Bovendien werd ongeveer twintig
gram heroïne aangetroffen en in beslaggenomen. Aanzet tot de
inval waren vele klachten van buurtbewoners over overlast
vanuit dedrughuizen, elk goed voor gemiddeld tien tot vijftien
klanten per dag.

Het merendeelvan de arrestanten is
verslaafd en vaste klant bij de vier
deal-adressen. De aangehouden
Heerlenaar, die overigens vandaag
wordt voorgeleid aan deofficiervan
justitie, verkocht zijn verboden
waar vanuit de woning in de IrBo-
gaertstraat. De anderen zijn na ver-
hoor op vrije voeten gesteld. De po-
litie Heerlen rekent echter op nog
meer aanhoudingen.

Somaliërs bij
Rimburg gepakt
B Van onze verslaggever

BIOGRAAF - Twee Somaliërs
ïtertf 11^6 en 23 Jaar ziJnafgelopen
K i?ag

I
nacht aangehouden toen zij

KAlmburg ons land probeerden
■^.en te glippen. Hun vluchtver-
KrAA onduidelijk, hun honger
■^entegen allerminst. Na te zijn
frtelH d°°r de Landgraafse Politie
■et vsen z^ vanaf Partjs, waar hen
Ben alste paspoort was afgeno-
ifcA Der trein naar Amsterdam te
Ikerl^isd. Daar werd hen geadvi-
Be nnv?0r te reizen naar Heerlen.
»cc vermoedt echter dat de
Ken elzoekers uit Mannheim ko-

fie hp?ag za^ de vreemdelingenpoli-
ei verhoor voortzetten.

Sittardenaar
rijdt door bij

alcoholcontrole
JanE5yNUTH - Een Sittardenaar,
Beeft '? de Politie nog geen spoor
____fo°rèprS

_^
afgel°Pen zaterdagnacht

B'^rd t
toen niJ werd gesom-

ï°Utip st°Ppen voor een door de
■k.oh,A an Beek en Nuth opgezetteK^olcontrole.mxu_<l Controle werden in totaal 250
Pfoveie Van de even
_i?alie. estuui"ders bleken er zes

ra ftk T\nder invloed van sterke
teur( jAvvaalf anderen werden be-
>Uto ( , Wegens mankementen uit de
lebbl e band e.d.) of het niet om
3rek*A Van de gordel en/of het ont-e« van de verplichte APK.

Vermoeden
Omdat er sterke vermoedens waren
dat ook Afcenters tot de klanten-
kring behoorden, werd de Heerlen-
se politie versterkt door de Konink-
lijke Marechaussee. De inval heeft

dit vermoeden echter niet beves-
tigd. Overigens kreeg de politie
plotsklaps versterking bij de inval
in de woningen in de Akkerweide-
flat van een toevallig passerende
combi met marechaussee. „Dat
kwam bijzonder goed uit. Want in
de woningen bleken ineens meer
personen dan wij dachten", aldus
een politiewoordvoerder.
Tijdens het maandenlang observa-
tie vap de vier adressen heeft de po-
litie ook gewerkt aan het horen van
drugverslaafden. Mede op grond
van hun getuigenverklaringen is tot
deze inval besloten.
By de inval was onder andere offi
cier van justitie mr Ummels aanwe

Dure Golf en
motorgestolen

le nar>h^DE: ~ln Eygelshoven is in
ïen nt van vrijdag op zaterdag

rolf -r,gefloeg spiksplinternieuwe
Kaarde Diesel gestolen. De'teken f Van deze van Belgisch ken-

oorziene VW is zeker veertigIn gr
La 6 tw SSUm zijn afgelopen zater-■ er»ter cc motorfietsen met Akens

s J; n gestolen. Een van de Hon-
i°r bpt ? nel terecht, omdat de mo-Hin ÏÏokken raakte bij een onge-
leCR 9cerlen- De tweede, een Hon-

'so, is nog altijd spoorloos.

Tamils beroven
landgenoot

£** ~ Een in Gulpen woon-ramil (23) is in de nachtvan
<lane. Ag op zondag in de buurt van
l^ee i

q in Heerlen door
han(1 landgenoten beroofd en mis-
<lers g,d- Kennelijk ging het de da-
uHni en maar om de verblijfsver-

bij 'ing die Tamils verplicht zijn
VQorh ■te dragen. Nederlandse
'Ai-Ag^gers hebben de Tamil
de _$n huis in Gulpen gebracht en
"A? e ingeschakeld. Vandaag of
<ie If„en.zal de Tamil zich melden bij

i e politie voor nadere af-
dingvan deze mishandeling.

Heerlense jeugd maar even uit de bol in Stadsschouwburg

Een beschaafd eindexamenfeest
Van onze verslaggever

HEERLEN - Er zitten in de foyer van de
Stadsschouwburg alleen wat meiden in een
langerij op een balustrade. Aan drietafeltjes
en aan de bar staat ook nog wat volk. Het is
acht uur en het eerste echte Heerlense festi-
val voor de 1500 eindexamenkandidaten
moet van start gaan. De VW en Stads-
schouwburg proberen Heerlen aan het swin-
gen te krijgen.

Presentator Rob Meurders wacht zeer ver-
standig tot nahalf negen en vraagt het inmid-
dels bijna honderdkoppige publiek naar het
podium te komen voor het optreden van
Riek Nolov. En, verrassing, verrassing: zon-
der zich te bedenken steken de aanwezige
fans de reusachtige dansvloer over. Alsof het
van tevoren afgesproken is.

" Henk van der Lubbe van De Dijk
moest alle zeilen bijzetten om de eind-
examenkandidaten eventjes uit hun
bol te krijgen.

Foto: FRANS MEIJER

Overmoedig
Een prima stel musici, die Riek Nolov Band.
Het repertoire bevat echter veel semi-blije
Robert Jacketti-achtige liedjes. Daar staan
enkele uitstekende intro's en zelfs een vin-
gervlug jazzy stuktegenover. Enigszins over-
moedig geworden kondigt Nolov aan het slot
het liedje 'White shoes' aan als zijn zomerhit.
Nou ja.

Ondertussen loopt de gezonnebrilde enter-tainer Tim Jonesrond met eenkinderwagen.
Zeker een half uur lang gebaart hij wat naareen niet-bestaande baby. Hij is goed voor en-kele glimlachen per vierkante meter foyerWant het publiek is bijna geruisloos uitge-groeid tot eenredelijk gezelligaantalvan vijf-

honderd bijna-twintigers. Waarmee het ver
lies voor de organisatie binnen de perker
blijft.

De Dijk
Het zijn vrijwel allemaal heel net geklede, be-
schaafde en rustige youngsters. Na een half

uur met ongekende kracht teksten als 'Maak
het licht uit' en 'Ze kwam binnen zonder
kloppen' geproduceerd te hebben, gaat zan-
ger Henk van der Lubbe van hoofdact De
Dijk de strijd met het naar zijn zin te matte
publiek aan. „Sparen jullie je voor de wed-
strijd van morgen soms? Of het gaat het hier
zo wel fijn soms? Er is nog niet eens iemand
die zegt: 'Klootzak, waarom speel je niet ver-
der?'" Welnu, uit het nette publiek komen
daadwerkelijk een paar vieze kreten. Tot te-
vredenheid van Van der Lubbe, die met nog
meervaart en animo verder swingt. Een deel
van de menigte volgt hem nu genadeloos en
er komt een toegift die qua lengte aardig in
de buurt komt van en half concert.

De klassieke song 'Bloedend hart' noodt wel
heel erg uit tot meebrallen en er mag gesteld
worden dat De Dijk het publiek om kwart na
twaalven aardig plat heeft gekregen. Van der
Lubbe veegt het zweet van zijn gezicht en
voor hij 'goed en wel van het podium afstapt,
heeft de jeugd de schouwburg al zonder een
moment van bezinning verlaten. Is de foyer
van de schouwburg soms niet gezellig ge-
noeg? De jongeren duiken in elk geval hun
oude vertrouwde stamcafé in.

joos philippens

oostelijke mijnstreek

Snuffelmarkt
levert TOG
25 mille op
Van onze correspondent

WELTEN - Harmonie Tot Onder-
ling Genoegen (TOG) uit Weiten
mag terugkijken op een geslaagd
weekeinde: het zeventigjarig be-
staansfeest werd gevierd en zeven
jubilarissen werden in het zonnetje
gezet. Zaterdagmiddag bezocht een
recordaantal bezoekers de grote
snuffelmarkt in de tent aan De
Doom. Na afloop hiervan was de
harmonie ongeveer 25.000 gulden
rijker.

„Even na zevenen in de ochtend
verdrongen zich al veel mensen
voor de tentingang om hun slag te
kunnen slaan", vertelde bestuurslid
Math Feyen over de snuffelmarkt

die pas uren later begon. Over de
opbrengst was; iedereen opgetogen.

"De jubilarissen Lenoire
(rechts) en Cremers tijdens de
drukke receptie in defeesttent
van TOG. Mevrouw Lenoire
fatsoeneert nog even de strop-
das van haar echtgenoot.

Foto: FRANS RADE

Huldiging
In de avonduren werden de jubila-
rissen gehuldigd met een bondsin-
signe en een pennenset van de har-
monie. De 86-jarige Gerard Voragen
die al zestig jaar achter het TOG-
vaandel loopt, moest verstek laten
gaan wegens ziekte, evenals de 84-
-jarige J. de Jong, dieeen halve eeuw.
lid is. De andere TOG-jubilarissen
zijn: J. Lenoire (50 jaar lid), H. Cre-
mers (50 jaar lid), H. Eussen (25 jaar
lid), A. Hesdahl (25 jaar üd) en
H. Huynen (25 jaar lid).

St. Barbara in
Amerikaanse snit

Van onze corresponde
KERKRADE - Onder de feestelijke
klanken van enkele marsen heeft
Show- en Trompetterkorps St. Bar-
bara uit Chèvremont gisteren zijn
nieuwe uniformen officieel in ge-
bruik genomen.

Begin dit jaarheeft het korps beslo-
ten een nieuwe koers te gaan varen
in de vorm van een American Style
Show Band. Inclusiefde majorettes
is het hele korps nu in Amerikaanse
uniformen gestoken. Mede dank zij

de plaatselijke middenstand was
het voor St. Barbara mogelijk de
kledij te bestellen bij een Gelderse
firma, die is gespecialiseerd in Ame-
ikaanse uniformen

Vernieuwing
Ook het repertoire van de vereni-
ging zal muziek gaan bevatten, die
bij zon American Style hoort. Voor-
zitter Jongen: „Onze vereniging is
momenteel aan een vernieuwings-
kuur bezig. We hebbenenkele moei-
lijke jaren achter de rug en we wil-
len onze vereniging versterken. Bij
deze frisse aanpak hoort ook een
campagne om imeer leden te wer-
ven. We zitten nu al op 54, en we
streven ernaar een band van 120 le-
den te verwezenlijken. Over twee
jaarhopen we zover te zijn. Intussen
zijn er al heel wat oud-leden terug
bij de club. Dat we voor deze stjjl
hebben gekozen heeft ook te maken
met de naam, dieKerkrade als wfe-
reldmuziekstad wil hoog houden.
Bij zon stad hoort volgens ons oék
een volwaardig showkorps, zoais
wij dit nu nastreven. Dat men dit er-
kent, blijkt wel uit onze aanwezig-
heid bij de opening van het Wereld-
muziekconcours."

Om ook financieel de vereniging
weer op peil te brengen, wordt ko-
mend weekeinde op grootse wijee
het vijfentwintigjarig bestaansfeest
gevierd. Vanaf vrijdag wordt er jn;
de feesttent op het Olmenplein te:
Chèvremont een driedaags pro-]
gramma afgewerkt, waaraan vele;
verenigingen zullen deelnemen.

"De trotse tamboer-maitrel
van St. Barbara.

Foto: FRANS RADE

Eerste prijs
met lof Vocaal

Ensemble Kerkrade

Van onze
correspondent

KERKRADE - Het
Vocaal Ensemble
Kerkrade heeft afge-
lopen zaterdag bij
het internationaal
zangconcours in het
Zuidhollandse
Dirksland een eerste
prijs met lof der jury
behaald.De 360 pun-
ten in de superieure
afdeling betekenden
meteen het hoogste
aantalpunten van de
25 deelnemende
zanggezelschappen.
Onder de leidingvan
dirigent Paul Vonc-
ken zong het ensem-

ble op voortreffelijke
wijze het verplichte
werk psalm 138 van
componist Swee-
linck. Het keuze-
werk 'Six Chansons'
van Paul Hildemith
bleek echter het
hoogtepunt te zijn
van de uitvoering.
Juryvoorzitter Ver-
mulst stak zijn be-
wondering niet on-
der stoelen of ban-

ken. Met name de
warme doorzichtige
koorklank bleek
voor de driekoppige
jury een belangrijke
factor bij de beoor-
deling.
De jury was bijzon-
der streng bij haar
beoordeling. Achter-
af behaalde alleen
het koor uit de
klankstad het predi-
kaaU met lof.

Uitgeslapen patrouille
haalt inbreker uit taxi

Van onze verslaggever
BRUNSSUM- Omdat de Bruns-
sumse politiepatrouille het maar
vreemd vond, zo vroeg een lege
taxi vanuit Heerlen in Bruns-
sum-Noord, kon afgelopen zater-
dagochtend een inbreker nage-
noeg op heterdaad worden be-
trapt.

Want de taxi was besteld door
een 23-jarige Heerlenaar, die
even daarvoor in twee woningen
had ingebroken. Bij aanhouding
van de net in de taxi gestapte
Heerlenaarbleek hij een deel van
de buit bij zich te hebben. Door
de omgeving van de ongevraagd
bezochte woningen af te stropen

vond de politie de rest.

Helers
Bovendien kreeg dezelfde, uitge-
slapen patrouille ook een zoge-
heten riot gun boven tafel. De
Heerlenaar stapte namelijk in de
taxi bij de woning van twee
Brunssumse broers, van wie be-
kend is dat zij helen. Van de
Heerlenaar hadden de broers die
vroege ochtend niets 'afgeno-
men.
Wel vond de politie bij hen een
vuurwapen met afgezaagde loop.
De broers zijn na verhoor weer
vrijgelaten. De Heerlenaar wordt
vandaag voorgeleid bij de offi-
cier van justitie.
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■3piccolos
| 045-7*19966

In de Cramer 37, Heerion
I Postbus 3100, 6401 DF' Heerlen
I Postgiro: 1035100

Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

' Piccolo's en Reuze-Piccolo s kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dac, van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maaindag 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 Ve.rmist gevonden' ’0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' / 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs / 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.

I Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Óewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Eicanner) 156599

Personeel aangeboden

3evr. VOEGWERK oude Voor VAKBEKWAME bin-
jevels uitkappen en invoe- nen- en buitenschilderwerk-
jen (ook reinigen) en zaamheden: 045-210020.
nieuwbouw. 045-724745. DAKDEKKERSBEDRIJF De.
TUINVERZORGING, aan- Nok, voor al uw dakdek-
eg, afrast, sierbestrating werkzaamheden, met de
3nz. goed werk is niet duur langste schriftelijke garantie,
oei 045-272093 na 18.00 u, Bel voor vrijblijvende offerte,
alleen op werkdagen. Tel. 045-224459.

Personeel gevraagd
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:

constructiebankwerkers,
montagewerkers, monteurs

en pijpmonteurs
Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Restaurant Der Bloasbalg BV
Wij zoeken ter uitbreiding van ons huidige team een

Aankomend Chef de Rang
Chef de Rang

Restaurant

DERJ3LOASBALG
Wahlwiller. Tel. 04451-1364.

Gevraagd
Bloennenplanters

Wolters, Bergerweg 48, Vlodrop. Tel. 04742-1315.
ROJO Steigerbouw BV

zoe.'kt met spoed
steigerbouwers

ploegen steigerbouwers
ervaring vereist, RBS van toepassing.

Tot 18.00 uur, 01815-3133. Na 18.00 uur 04752-5146.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 05.30 en 07.00 uur in

de ochtend in Wijnandsrade..
Inl. Ge^erstr. 5, Heerlen.

-t-__.i i-i_«__- ~-a-t-tm r\ .. __._.____■ r\a nr\ a-t r\r\ ..___.
lei. 04b-7i//ia tus

Wij vragen CHEF SLAGERS
voor tijdelijke vervanging in
diverse Supermarktslage-
njen met name de vakantie-
periode. Bel 03407-3934.
Uitzendburo Antro BV.
Nog enige leuke MEISJES
gevr. v. ons privéhuis Tel.
043-218884.
Suppers Verspreidingen
Hulsberg vraagt BEZOR-
GERS voor huis aan huis
bezorging in: Gem. Voeren-
daal, gem. Valkenburg,
gem. Landgraaf, Noorbeek,
Ëysden e.o. Ulestraten,
Berg en Terblijt, Vilt, Schin
Op Geul. Inl. 04405-3702.
Wordt gevraagd SCHOON-
MAAKSTERS voor overdag
en id. avonduren. Schoon-
maakbedrijf S. Horvath BV.
045-313757.
Met spoed gevr. Medewer-
ker voor onze zaak in
AUTOMATERIALEN, leeft.

) plm. 20 jr., liefst met enige
techn. kennis, schr. soll. te
richten aan: EKA-Auto-
matenalen, Stnjthagerweg
127 Kerkrade.
BARMEISJES gevr. voor de
avonduren. Tel. 04490-
-19534 na 20.00 uur.
Exc. kapsalon zoekt zelfst

EERSTER besl. met
erv. te Maastricht. Part-time
functie, zeer goede verdien-
ste. Br. aan Adviesburo He-
De BV, K. Onnesstr. 9 6164
BL Geleen.

isen va.ju-i/.uu uur.

CHAUFFEUR MV rijbew.
BE gevraagt voor pers. ver-
voer in Maastricht. Full of
part-time functie voor dag,
nacht of weekenddienst. Sal
CAO en vele toesl. Br. aan
Adv. Buro Heße BV, K. On-
nesstr. 9, 6164 BL Geleen
AARDBEIENVENTERS ge-
vr. plm 16jr. J.Schaepkens
04405-1359 bgg 3401.
AARDBEIENPLUKKERS
gevraagd J. Schaepkens,
04405-1359. bgg. 3401.
Gevr. OPPAS voor onze
twee kinderen in Heerlen, 3
1 2 en 1 jr., 3 dagen per
week, tev. hulp in huish. Br.o
nr. B-0950 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
All-round LOODGIETERS
en leerling-loodgieter en cv-
monteurs gevr. Hoog loon.
Reacties: Instal.bedrijf J.P.
Hogenboom BV, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518.
Wordt RIJINSTRUCTEUR/
TRICE. Rijschoolhouder
mag ook. Met Kaderschool-
diploma. Enige erkend door
Ministerie Examens door
uw docenten. Nieuwe dag-,
zaterdag- en avondoplei-
dingen starten snel. In Best
en Utrecht. Na drie maan-
den kunt U al aan de slag.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures. Vraag gratis studie-
gids. Bel (ook 's avonds)
04498-99425.

Gevraagd ervaren SLO-
PERS en snijbranders. Inl.
tijdens kantooruren. Wolter
& Zn BV, Hoensbroek. Tel.
045-229999.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
SCHOONMAAKBEDRIJF
W.G. van Graven vraagt da-
mes i.b.v. rijbewijs voor 't
onderhouden van kantoren
en winkels. Esschenweg 16,
Heerlen. Tel. 045-750841.

Fabrikant Trend-artik. zkt.
m. spoed OFFSET-ZEEF-
DRUKKER M/V welke ge-
heel zelfst. kan werken,
event. mog. drukkerij voor
lig. rek. te drijven. Schr.
react. met CV, ervar. Trendy
Fashions Demo, Postbus
3078, 6401 DN Heerlen.
Voor direkt parttime KA-
MERMEISJE Hotel Tum-
mers, Stationstr. 21, Val-
kenburg 04406-13741.

Proficiat

___Pfl_____^j_!^s___r^
___________ _____K_"*'____M

Proficiat
Opa Jaeqx

van Sissy, Danny en Desiree.

Ben
Is het echt waar, dat je
ABRAHAM hebt gezien?.
Het is haast niet te geloven.
Hartelijk Gefeliciteerd. Re-
ceptie van 18.00 tot 20.00

Oudeboschstraat

Hartelijk gefeliciteerd
SCHAT met je verjaardag.
Wenst je je allerbeste (lief-
ste) vriend, (ik mis je en ik
hou van je).
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

Kantoorpand
Te huur/ koop Ruim kantoorpand in perfekte staat, gunstig

gelegen in Centrum Heerlen. Inl. 045-716266.
1 pers. APPARTEMENT te
huur, pr. ’ 565,- all-in. Tel.
045-214613.
Te huur Kantoor-Winkel-
Bedrijfspand 200 m 2mcl.
mooie boyenwoning 200 m2
te Heerlen, Kerkraderweg
13. Dir. te aanv. Inl. 045-
-413074/417373.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te h. aangeb. zeer sfeervol
ingericht, gezellig CAFÉ,
vele mogelijkheden, ca. 180m2in Hoensbroek. Meer in-
formatie, 09-49-240572747.
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
tel. 045-320079.
Te huur APPARTEMENT.
Tel. 04406-13178. Valken-
burg^

Onroerend goed te koop aangeboden

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?

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

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

Voor bemiddeling
zoeken wij met
Spoed

woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Qeleen-

" Sittard, tussen ’100.000,-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-

vend Peters & Partners Ma-
kelaars en taxateurs o.g.
Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.
OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Ter overname café MA-
CUMBA, Rijksweg 187,
Maasmechelen (B). Tel. 09-
-3211761175
SUSTEREN. Te k. geren,
gr. woonhuis met gr. garage
en tuin. Ook gesch. voor
paardenliefh. 04499-1202.

Bedrijfsruimte
BEDRIJFSRUIMTE div.
doeleinden, kantoor/fitness,
huurpr. ca. ’ 900,- p.mnd.
Tel. 045-252198.

Kamers
Te h. ZIT/SLAAPKAMER in
Heerlerheide, ondergebr. in
bungalow, m.gebr. v. keu-
ken, douche en eig. opgang.
’95,- p.week, all-in. Inl. na
19.00uur. Tel. 045-223482.
Wij zoeken per 1-8-89 voor
onze dochter een KAMER
met gebr. v. keuken, toilet
en douche. Lfst. bij alleen-
staande dame of echtpaar,
tel. 08893-1218.
Centrum HEERLEN kamer
voor student per mnd

’ 265,-all-in, 045-421524.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,

tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898.

Bouwmaterialen

Akoutherm Systeembouw
** Dakbedekkingen
** Dakisolatieplaten

"* Zink, Lood, Daktrimmen
"* Div. Systeemwanden

Hov. t. Westerflierhof 10, HOENSBROEK 045-226604
Levering gratis a. huis.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met ol
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELPOORTEN 1 x
2.40x2.00 mtr. en 1 x 3.30x
3.25 mtr. (electr.); bouwlifl
’1.200,-; pannenlifl
’1.200,-. Tel. 045-252198.

" Gebr. Bouw en BESTRA-
i TINGSMATERIALEN, Biel-
■ zen, inpr. hout voor schuttin-

gen, golfpl., PVC schrootjes
; op maat gezaagd, van de
f Noort, Maaseikerweg 5,
i Susteren. Tel . 04499-2062.

Reparaties

' TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.

' 045-314122.. Voor al uw koelkast- en
; DIEPVRIESREPARATIES.1 Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/D.h_z.. SCHUURTJES, tuinhuisjes,
( kippe- en hondehokken, ve-
t le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
t Houtbouw Übachs, Eygels;
t hovergracht 39, Kerkrade-

Vink, tel. 045-460252.

Winkel & Kantoor

Nieuw-zomeraanbieding-nieuw
Line Switch: Uw telefoon en telefax op één lijn autom.

doorgeschakeld, dus geen extra lijn nodig.
Van ’ 450,- voor ’ 399,-.

Telefaxen: high-speed, 50 autom. nr.-kiezers, normaal en
fine verzenden, autom. journaal en koffermodel

van ’ 3.450,- voor ’ 2.750,-.
Telefooncentrale: 2 lijnen met 6 toestellen

van ’ 2.250,- voor ’ 1.900,-.
Leasing mogelijk v.a. ’ 43,- p. mnd.

Prijzen exel. BTW.
Alle apparaten PTT goedgekeurd.

ITC Telecommunicatie en kantoorapparatuur.
Info: 045-225818, b.g.g 03408-86995.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

Emly handelonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
Tel. 04490-23738 b.g.g. 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

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

Ook verkoop aan particulieren.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- exel. BTW.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

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

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

Tel. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt

Elke week
te koop

Belgische blauwe Starters,
Nuka's, Limosim stieren en

vaazen. Stassen, tel. 09-32--
Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Auto's
■ ■ _——■■■ ■ ■■■—■■■ n i mui

Makita
Electrische handgereedschappen

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

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Seat Demonstratie-auto's
Seat Marbella GL 1988 ’ 11.000,-
Seat Ibiza 1.2 XL 1989 ’ 17.500,-
Seat Ibiza 1.2 GL, nieuw ’ 18.500,-

Auto AARTS
Hamstr. 211, Kerkrade. 045-412545. '

*2| 3 5
juni \ juni i juni \ juni ||

Zondag 4 juni kijkdag
Mengelers Landgraaf
Occasion Vierdaagse

Prijsklasse 6.000 - 10.000
Toyota Corolla CPDX, 100.000 km, wit 1981
Toyota Starlet DX, 116.000km, grijs 1983
Ford Capri S, 118.000km, goudmetallic 1979
VW Kever, 85.000 km, rood 1982
SuzukiAlto GX, 36.000 km, zilvermetallic 1985
Suzuki Alto GX, 60.000 km, rood 1985
Ford Escort L, 97.000km, blauw 1983
Fiat Panda 750, 68.000km, rood 1986
BMW 320 6 cyl., 130.000km, grijsmetallic 1981
Fiat Uno S 45, 80.000 km, D/gray 1985
Ford Escort L aut., 128.000km, rood 1983
Renault 5 TL, 47.000 km, wit 1985
Opel Ascona S, 78.000km, blauw 1984

Prijsklasse 10.000 - 15.000
Toyota Starlet SP, 73.000km, blauw 1985
Toyota Corolla Van, 57.000km, groen 1985
Toyota Starlet SP, 68.000km, blauw 1985
Toyota Corolla Sedan ECO, 88.000 km, rood 1984
Toyota Corolla Sedan, 107.000km, groen 1983
Toyota CamryGL, 114.000 km, rood 1984
Toyota Starlet DX, 55.000 km, zilvermetallic 1985
Toyota Carina II DX, 77.000km, groen 1984
Toyota Carina GL, 75.000 km, wit 1984
Toyota Corolla DX Sedan, 38.000km, wit 1985
Toyota Hi-ace, pers. bus, 225.000 km, wit 1984
Toyota Carina Sedan, 78.000 km, rood 1985
Toyota Corolla DX, beige 1986
Volvo 340 DL, 107.000km, blauw 1983
Renault 11 GTX, 79.000 km, grijs 1984
Honda Accord EX, 106.000 km, antraciet 1983
Suzuki Alto GL, 13.000 km, rood 1987
Peugeot 205 GR, 77.000km, bruins 1984
Opel Kadett S, 57.000 km, blauw 1985
Suzuki Swift GS, 68.000 km, zilver/zwartmet 1985
Renault 5 Turbo, 74.000 km, blauw 1983
Opel Kadett HB S, 71.000km, rood 1984
Ford Escort Bravo, 71.000km, beige 1984
Mitsubishi Colt GL, 102.000 km, wit 1984
Suzuki Swift GL aut., 54.000km, groen 1986
Ford Escort L, 70.000km, rood 1985
VW Transport bestel, R&R, 98.000 km, oranje 1985
Suzuki Swift GLX, 63.000 km, wit 1986
Ford OrionL, 62.000 km, blauw 1985

Prijsklasse 15.000 - 20.000
Toyota Starlet XL, 18.000 km, D/gray 1987
Toyota Corolla LB GL, 80.000 km, zilvermet 1985
Toyota Carina 11, 130.000km, rood 1985
Toyota HB Van, 58.000km, rood 1987
Toyota Carina 11, 61.000 km, wit 1986
Toyota Carina LB GL, 37.000 km, wit 1985
Toyota Corolla GL, 60.000 km, beige 1986
Toyota Corolla HB SX, 27.000km, rood 1987
Toyota Celica CP ST, 77.000 km, goudmet .". 1985
Toyota Corolla GL, 37.000 km, wit 1986
Toyota Carina GL, 53.000 km, grijs 1986
Toyota Carina DX, 48.000 km, beige 1987
Toyota Corolla SXL, 13.000 km, gray 1987
Toyota Starlet aut., 20.000km, grijs 1987
Toyota Corolla GL SX Sedan, 22.000 km, wit 1987
Opel Kadett S, 28.000 km, groen 1985
Volvo 340 DL Sedan, 47.000 km, wit 1986
Mazda 626 CP aut. GLX, 130.000km, zilverm 1985
Mazda 626 LX, 150.000 km, zilvermet 1986
VW Golf 40 KW, 44.000 km, rood 1986

Prijsklasse 20.000 - 25.000
Toyota Corolla HB, 24.000km, grijs 1988
Toyota CorollaLB XL, 32.000 km, grijs 1988
Toyota Celica CP ST, 49.000 km, rood 1987
Toyota Celica ST CP, 50.000 km, zwart 1987
Toyota Crown SS airc, 72.000 km, blauwmet 1984
Toyota Carina XL, grijs 1988
Toyota Camry Turbo D, 38.000 km, zilvermet 1987
ToyotaLandcruiser TD, 35.000 km, zilvermet 1987
Toyota Camry XL BM, 16.000 km, blauw 1987
VW Golf Avance, 5.000 km, wit 1987
VW Golf Clik, 60.000 km, zwart 1986
Vw Golf GTI, 24.000 km, rood 1985
BMW 320i, 6 cyl, 140.000 km, beige 1984

* Donderdagavond koopavond
" Inruil en financiering mog. * ANWB-keuring mog.

* First Class Garantie 3-12 mnd.

Mengelers Landgraaf
Baanstr. 129 t.o. Draf- en Renbaan

Tel. 045-318888

Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.5
'81, '86, '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.3 '85, '86; Mazda 323
HB GLX 1.5 84, '86; Mazda 323 HB GLX 1.3 '80, '81, '83,
'85; Mazda 626 Sed. GLX 2.0 '80, '82, '83, 86; Mazda 626
Sed. LX 1.6 '80, '83, '84, '85; Mazda 626 HB GLX 1.8 '88;
Mazda 626 HB GLX 1.6 '85, '86, '87; Mazda 626 Coupé
GLX P.S. 2.0 '82, '87; Mazda 929 Sed. DX 2.0 '85; Mazda
626 Coupé GLX P.S. automaat '84, '87; Mazda 626 Sed.
GLX aut. '84; Mazda 323 HB en Sed. GLX 1.5 aut. '81;
Mazda 323 Station GLX 1.7 D '87; Mazda 626 GLX sedan
1.6 autom. '83; Honda Prelude Coupé 1.6 '80; Honda
Honda Accord Sed. 1.6 aut. '81; VW Golf HB 1.6 aut. '78;
VW Jetta Sed. 1.6 '87; Nissan Sunny SLX coupé 1.6 '88;
Nissan Cherry HB 1.5 '84; Volvo 360 GL HB 2.0 '86; Volvo
240 Van Station D 2.0 '85; Peugeot 205KT HB 1.4 '85;

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

Autobedrijf Leymborgh BV
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Te koop
Pontiac Grand Le Mans

lm velgen, 6 cil. moter, trekh. metal. technisch en optisch in
uitstekende st. nwe APK, vaste pr. ’ 4.500,-. 045-421945

ANWB gekeurde auto's
DAIHATSU-DEALER Ton Quadflieg: Audi 80 kl. beige, '88;

Siërra 2.0 CL sedan 88; Suzuki jeep SJ 413 L '87; Opel
Ascona 1.6 S, 5-drs. hatcback '87 2X; Ascona 1.6 diesel

5-drs. '86; Opel Corsa 1.0 S, 3-drs. '85; Honda Prelude 2.0
i '87; Volvo 340 DL sedan '87; Scorpio 2.0 GL, LPG '86;

Escort 1.6 SL Bravo '87; Escort 1.6 L, 5-drs., '83;
Escort 1.6 L, 5-drs., schade '83; Escort 1.3 L, 5-drs.

'82; Orion 1.6 GL '84; Siërra 1.6 Laser 5-drs. '84;
Siërra 1.6 sportv. uitv. '84; Opel Kadett 1.2 S '86; Kadett

! 1.3 S, LPG '86;Kadett 1.2 S '84 en '82;Kadett 1.6 diesel
'83; Rekord 2.0 S autom. '84; Honda Prelude EX '83;

Honda Civic 1.3 S '85; VW Golf diesel 3X '85 '85 en '84;
VW Golf 1.6 C '86; VW Golf GTI '79; Daihatsu Charade

diesel '85; Subaru 1.3L sedan '86; Subaru mini jumbo '87;
Suzuki Alto GL 5-drs. '86;Citroën BK sport '85; Mazda 626

2.0 GLX coupé '83; Lada 2105 '83; Renault 9 TL 83;
Mitsubishi Saporro GL '81; Nissan Stanza 1.8 GL '82;

Honda Quintet autom. '82; Audi 100 CC 5-cyl. '83;

Bedrijfsauto's
Toyota Hi-ace lang D 2X '85; VW transp. dubb.cab.

pick-up '84; VW tcansp. LT 35 D '85; Nissan Sunny Ven D
'87; Toyota Lite-ace dubb. cab. D '85. Daihatsu 850 mini

bus '84. Div. inruilers v.a. ’ 500,- t/m ’ 2.000,-. Ford

’ 500,- t/m ’ 2.000,-. Ford Taunus 3X '81 '79 en '77; Civic
'78; Toyota coupé '79; Renault 4 bestel '80; Citroen GSA

combi '80; Mitsubishi Galant combi '80; Mini '78; Fiesta '78.
Inr.-financ. mogelijk. Bovag-garantie. Reeweg 112,
Industrieterrein Abdissenbosch. Tel. 045-321810.

Ford Sierra
1.6 Laser

5-drs., bwj. 1987, zilver,
prijs ’ 24.500,-.

Renault de Jonghe
Maastricht

Autopark Randwijck,
wijk 29.

Tel. 043-616288.
Occasionhal 618250.

Direktieauto
Peugeot 604 GTI, automaat
'84, electr. bed. schuifdak en
portierramen, stuurbekrach-
tiging, donker grijs metal.,
auto in staat van nieuw.

Peugeot
Janssen

Eygelshovergracht 64,
Kerkrade, 045-460500.

Ford Escort 1.1 Bravo '86
Ford Fiesta 1.1 I '85
Ford Fiesta 1.0 '85

Mazda 323 NB-DX 1.3 '83
Opel Corsa TR 1.2 S '86

Opel Kadett 1.3 HB F6'87
Peugeot 205 Accent S6'86
Peugeot 205 Accent S6'87
Peugeot 205 GE Accent '87

Peugeot 205 GR 1.3 '87
Peugeot 205 GR 1.3 '84

Peugeot 205 juniorS6'87
Peugeot 205 XS '87

Peugeot 505 familiale '83
Peugeot 309 GL Prof. 1386

Daihatsu Charade '88
Fiat Panda 1000 CL'B7

Peugeot
Janssen

Eygelshovergracht 64,
Kerkrade.

045-450600.

Kera
Groot aantal
i BMW
; Occasions, uitsluitend 1e eigenaar

LET OP. SPECIALE AANBIEDING IN
ONZE SHOWROOM

i Kerkradersteenweg 5, Kerkrade. Tel. 045-452121 L
jJurgen AUTOVERHUUR.
1Langheckweg 32-40, Kerk-
-1 rade. Tel. 045-463333.

Te koop van Iste eigen. O-

" pel ASCONA 18 E SR in nw.
■ st. 4-drs, kl. zwart, bwj. '84
i tel. 045-221283.

' PLYMOUTH type Volaire
I bwj. '79, APK jan. '90, i.z.g.
i st. t.e.a.b. Tel. 04490-25306
I BMW 316 bwj.'Bs, goud

met., get.gl., sportwielen, 4
! drs., km.st. 80.000, prijs
! ’ 17.500,-. Tel. 04492-5365
i * —r■ BMW 735i'80 kl. antraciet I.

' perf.st. ’7.500,-. 04492-

-" 3234.

' BMW 316 '82, kl. zwart,
i nieuwstaat ’ 8.000,- 04492-

-' 3234.
! BMW 316, 4-drs. bronzmet.,
! lichtmet. velgen, striping,

' etc. Deze auto moet U zien!
Auto Garant BV, Off. Suba-
ru-dealer, Heerlen, Schels-
berg 128 (tussen, Hendriks

! en Bristol)

■ Citroen VISA II Super E, 4. cyl. kl. zwart, bwj. '81, i.z.g.
I st., vr. pr. ’2.700,-. Tel.
■ 045-718791.

' CITROEN CX 2.0 RE, '86,

' 1e eig., kl. wit, LPG, in st. v.

' nw. ’ 15.000,-, 04492-3234

' 4x SPORTVELGEN J. 5x12

' Datsun Cherry ’ 150,-; R4
GTL, bwj.'7B, APK. Prijs
’850,-; Opel City bwj.7B
automaat APK. Prijs ’ 900,-
Tel. 045-723036.
HONDA Civic '81 ’ 3.400,-;
Honda Prelude '80 ’ 5.200,-

-, VW Golf D '79 ’ 3.900,-;
Opel Rekord 1900 '81

’ 3.500,-; Datsun Cherry '80■ ’2.800,-; Renault 5 GL '81
i ’2.700,-; Fiat Ritmo '82
I ’3.500,-; Mitsubishi Galant

'80 ’ 1.400,-; Ford 1600
i Combi '80 ’ 1.400,-; Toyota; Corolla '78 ’1.100,-; Oude
> Landgraaf 101, Schaes-
i berg-landgraaf 045-311078
■ MITSUBISHI Colt '80,

" ’2.500,-; BMW 320-6 '78,
1 ’3.000,-; BMW 316 '76,
1 ’1.750,-; Opel Rekord '80,
i ’3.250,-; Volvo 240 '78,: ’ 1.500,-; Opel Kadett 1.6 D» '83, ’7.750.-; Ford Grana-

da 2.3 '80, ’ 3.000,-; Mitsu-
bishi Galant combi '84,
’8.750,-; Volvo 343 '78,
’900,-; Datsun Cherry '81,
’3.500,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.

AUTOPARCK Kerkrade,
Locht 44', Kerkrade. Merce-
des 230 E veel opties, kl.
blauw, 1987; Mercedes 190
SL cabriolet, 1960; BMW
316 1800 met LPG, goud
metallic, schuifd. enz. 1985;
BMW 316 1800, 4 drs., kl.
rood, 1986; BMW 316 1800
metLPG, div. extra's, blauw, |
1985; Honda Civic SedanI
GL 16 klepper, 1988; Peu-
geot 309 allure 1300, kl.
blauw, 15.000 km., 1988;
Renault 5 TR, kl. rood,
nieuw 1988; Volkswagen
Golf 1800 GL automaat VAN
uitv., 1987; VW Golf C, rood
metall., kat. 1987; VW Polo
Sprinter, blauw metall. 1987;
VW Passat Luxe, 5 drs.,
diesel, 1984; VW Jetta 4
drs., 1600, nw. model, veel
extra's, 1984; Saab 900
Turbo, zilver metall., 1985;
Volvo 740 GL Diesel, zilver
gr. metall., 1985; Volvo 240
Luxe met LPG, kl. wit, 1986;
Nissan King Cab. 2.4i, met
kat., 1986; Mitsubishi Lan-
cer automaat, 1980; Mitsu-
bishi Turbo diesel Galant,
1982, perf. auto; Fiat Uno 45
S, Shopping, 1988, goud
metall.; Citroen BX, kl. wit,
1c eig., 1985; Citroen BX
Sport TRS, kl. rood, 1983;
Suzuki 413 Long Body Jeep,
div. ace, 1986; Suzuki Alto
GL, zilver, 1987; Alfa Ro-
meo 33 Sport, div. extra's
1986; Ford Sierra 2.3 Luxe,
diesel, 3 drs.; Ford Escort
Laser, goud metall.,-1986;
Ford Escort XR3 inj. alle ex-
tra's, sportuitv., 1984; Ford
Scorpio 2.0 CL, kl. rood me-
tall., 1987; Ford Taunus 2.0
GL, stationwagen, zeer
mooi, 1981; Ford Taunus
1.6 Bravo met LPG, nieuw-
st., 1982; Ford Escort VAN
bestelauto, nw. model,
1984; Seat Marbella kl.
rood, 1987; BMW 315 1.6,
1c eig., 1983;8MW, div. 316- 320, 1980, 1981; Merce-
des bestelbus 207 diesel,
1981; Mercedes 200 Benz.,
1977, i.z.g.st.; BMW 630
coupe, 1977, iets opknap-
pen; Opel Rekord 2.0 S au-
tomaat, nw. model, 1984;
Opel Ascona 1800 S, LPG,
kl. rood, 1987; Opel Ascona
1600 S, goud metall., 1984;
Opel Senator 3.0 alle ex-
tra's, 1981; Opel Corsa
TRS, rood metall., 1983; O-
pel Kadett 1600 S, kl. sign.
rood, 1987; Opel Kadett
1300 GLS, 4 drs., 1985;
Opel Kadett 1300 Club zil-
ver, 1987; Opel Kadett Limi-
ted, 4 drs., 1987; Opel Ka-
dett Limited 3 drs., 1986;
Opel Kadett stationwagen
LPG onderb., 1986; Opel
Kadett stationwagen 1600
Luxe dies., 1987; Opel Ka-
dett stationwagen 1300,
1981; Opel Ascona 1900 N,
blauw metall., 1981; Auto-
parek Kerkrade, Locht 44,
Kerkrade. Tel. 045-426424.
3 mnd. totaal garantie. 12
mnd. garantie mogelijk (a-
uto's van max. 4 jr.) Finan-
ciering tot 100%. Repara-
tie's-onderhoud-alle keur-
ingen. Taxaties-export-
schipments. Geopend van
9.00 tot 19.00 uur. Donder-
dags tot 21.00 uur. Zondags
kijkdag van 10.00 tot 17.00
uur.
Te koop Fiat UNO-60-S,
bwj. '86. Tel. 045-242455.
Ford ESCORT 13 L, bwj. '82
APK '90, 5-drs., vr.pr.
’5.750,-. Tel. 045-273340.
FORD transit geelkent., bwj.
'81, op gas, vr. pr. ’ 4.250,-.
Tel. 045-252198.
Ford ESCORT L, 68.000km.
z. mooi. ’ 5.950,-. Kerkra-
derweg 166, Heerlen.
Ford type FIESTA 11L '82,
APK, Als nw. Hamerstr. 39
Heerlen. Bij ABP.
Ford ESCORT 1.3 GL,
3-drs. blauwmet., veel ex-'
tra's 1982, ’7.750,-. Auto-
garant b.v. Off. Subaru-dea-
ler Heerlen, Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol).
Te k. Ford TAUNUS Ghia
2000 LPG, bwj. '79, mooie
auto, 045-218601.
Te k. Ford FIESTA 1100 L,
grijsblauw, apart mooi, '80,

’ 3.250,-. Tel. 045-725703.
Te k. FIESTA 1100, '79,
zeer mooi. Tel. 045-225036.
Honda CIVIC 3-drs., rood-
met., nw. staat, 1e eigenaar,
’4.750,-. Auto Garant BV.
Off. Subaru-dealer, Heer
len, Schelsberg 128 (tussen
Hendriks en Bristol)
LADA Combi 1500, 7-'B6,
puntgaaf, 29.000 km, vr. pr.

’ 7.600,-. Tel. 045-322424.
Lada 1200 4-drs. SEDAN
1e eigenaar, 30.000 km
1986, ’4.950,-. Autogarant
b.v. Off. Subaru-dealer
Heerlen, Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol).

LADA 2105 GL '84, 1e eig., <kl. grijs, 30.000 km. i

’ 4.500,-. 045-420650
Te k. MAZDA 323, bwj. '78, ;
APK-4-'9O, i.g.st., nw. ban- ;
den, ’1.000,-. 045-213568.

_
Te k. MAZDA 323 automatic !
bwj. '81 4-drs. valkenbur- 'gerweg 44 voerendaal. i
Te k. weg. omstandigh
MAZDA 626 GLX 2 Itr. die- I
sel, ca 8 mnd. oud, pr. -’36.000,-, nw. model. Tel.
04498-55299.
Te k. MAZDA 929 coupé, :
'83, 130.000 km, veel extra's ,
pr. n.o.t.k. Koolhoverweg 26 .Bocholtz. 045-442776. .
Echt mooie MERCEDES ;
280 S te koop, bwj. 78, LPG
autom., lichtblauwmet., pr.n. 'o.t.k. Tel. 04492-3824. _ .
Te k. MERCEDES 230 cou- 'pé, electr. schuifd., i.z.g.st., !vr.pr. ’ 13.750,-. Beekstr. j
11, Schinveld. :
MERCEDES 280 S bwj. '81, 'LPG, div. opties. Tel. 045- '463211. (
4 MERCEDESSEN 200 D j
2x '81 en 2x '78. In een koop (
t.e.a.b. Bogaardenstr. 51, :Maastricht. ,
Te k. Mitsubishi GALANT ■'79, APK tot 4-'9O, i.z.g.st. ;
Tel. 045-213698.
MITSUBISHI Lancer 1200 J
GL, 4-drs, sedan, d. grijs- :
met., ’ 3.950,-. Auto Garant
BV, Off. Subaru-dealer, I
Schelsberg 128 (tussen .
Hendriks en Bistol)
Te koop KING Cap, bwj. '86,
1e eigenaar. Tel. 045-
-252198.
Nissan PATROL 1982, kl.
rood, i.z.g.st., 04492-3234.
NISSAN Sunny GL coupé,
1982, zilvermet., ’3.950,-.
Auto Garant BV, Off. Suba-
ru-dealer, Heerlen, Schels-
berg 128 (tussen Hendriks
en Bristol)
Opel REKORD 2.0 aut., veel
extra's bwj.'Bo. Vr.pr.
’3.000,-. Prof. v.d. Waals-
str. 8, Hoensbroek.
Opel KADETT 1.6 SR, bwj.
'83, i.z.g.st., zwart, 79.000
km, pr.n.o.t.k. Mgr. Hans-
senstr. 6, Nieuwenhagen.
Te k. Opel MANTA 1.8 GTS,
39.000 km, kl. zwart, bwj.
'86, pr. ’15.950,-. Tel. 045-
-444584.
KADETT type 12S, 69.000
km, ’ 6.950,-, z. mooi. Her-
longstr. 43, Heerlerbaan.
Opel REKORD 2.0 S 84, kl.
met.groen, schuifd. i.st.v.
nw. ’ 10.750,-. 04492-3234
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
Opel KADETT 1.6 D, 3-drs.
HB, metallic, 1e eigenaar,
’17.750,-. Auto Garant BV,
Off. Subaru-dealer, Heer-
len, Schelsberg 128 (tussen
Bristol en Hendriks)
Opel CORSA, bwj. 87, kl.
zwart, km.st. 14.500, vr.pr.

’ 12.500,-. Tel. 04407-
-2613/1309.
Te k. Opel KADETT 12 S
bwj. nov. '85. 045-256668.
PEUGEOT 305 t. 83, i.z.g.st
perf. auto, LPG, ’ 2.900,-.
Terschurenweg 66 H'broek.
PEUGEOT 205 Accent, bwj.
'88, kl. rood, km.st. 18.000,
vr.pr. ’ 13.250,-. Tel. 043-
-610338.
RENAULT 18 GTL met LPG
eind '81, nw. APK, vr.pr.

’ 2.700,-. Tel. 043-622454.
RENAULT 25 V 6 dcc. '84
LPG, kl. met.grijs i.perf.st.
’13.750,-. 04492-3234.
RENAULT 25 GTS, 1e eig.,
kl. bruinmet., in nw. st.,

’ 14.750,-. Tel. 04492-3234
RENAULT Super 5, rood, s-
drs., 1e eigenaar, 18.000
km, '87, ’13.950,-. Auto
Garant BV. Off. Subaru-
dealer, Heerlen, Schelsberg
128 (tussen Hendriks en
Bristol)
RENAULT 18 Turbo, kl.
zwart, bwj. '82, APK t/m 9-6-
-'9O, vr.pr. ’2.950,-. Tel.
043-435188.
SAAB 900 GL '82, kl. Wauw,
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000,-.
04492-3234.
SKODA 105 L '84, 20.000
km, kl. rood, Iste eigen.,

’ 4.500,-045-210565.
Subaru Mini JUMBO DL
3-drs., rood 1987, 1e eige-
naar, nw.st. ’8.750,-. Auto-
garant b.v. Off. Subaru-dea-
ler Heerlen, Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol).
SUBARU Mini Jumbo s-
drs., super de luxe, in nw.
staat, 1e eigenaar, ’ 7.950,-
Auto Garant BV, Off. Suba-
ru-dealer, Heerlen, Schels-
berg 128 (tussen Hendriks
en Bristol)

SUBARU 1.8 GL coupé, 4
WD, metallic, lichtmet. vel-
gen, 1e eigenaar, 19.800
km, '87, ’28.500,-. Auto, Garant BV, Off. Subaru-

' dealer, Heerlen, Schelsberg
128 (tussen Hendriks en
Bristol).
Subaru JUSTY 1.2 GL, s-
drs, rood, 1e eigenaar,

’ 14.750,-. Auto Garant BV,
Off. Subaru-dealer, Heer-
len, Schelsberg 128 (tussen
Hendriks en Bristol)
Toyota CARINA 4-drs.,
blauwmet., nw. banden, uit-
laat etc, nu ’4.750,-. Auto-
garant b.v. Off. Subaru-dea-
ler Heerlen, Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol).
VW PASSAT 1.6 GLS, bwj.
'79, LPG, bruin. Tel. 04490-
-14151.
VW Golf DIESEL C, bwj. '82,
APK '90, i.z.g.st., vr.pr.
’6.250,-. Tel. 045-273340.
Chopinstr. 66, Brunssum.
VW GOLF 1.3 de Luxe m.
'81, APK, bijz. mooi,

’ 3.450,-. Tel. 045-454087.
VW POLO 1.1 de Luxe m.
'81, APK, z. mooi ’2.750,-.

I Tel. 045-454087.

'W PASSAT 5-drs., zil I
iet., lichtmet. velgen, JJ982, Autogarant b.v. H
iubaru-dealer, HeeÜ
ichelsberg 128 (tufl
lendriks en Bristol).
'WGOLFC I.6automJI.bruin, 5 drs., al
6.500,-. 045-222910 I

'W<- GOLF automatic
erf. staat v. onderh
6.750,-. Auto Garant

)ff. Subaru-dealer, r
sn, Schelsberg 128 (tv
lendriks en Bristol)
'e koop VOLVO 343,
'9, LPG, trekhaak, ’ 9
'el. 045-740373 b.g.g.
13117.
'OLVO 760 GLE aut. '8
iet.rood, airco i.z.
13.500,-. 04492-3234.

'OLVO 760 GLE Turbo
el '84, kl. antraciet, a
utom. ’17.750,-. 04
234
'OLVO 15 jaar oud in
ïcte staat, zowel optisi
jchnisch, ’ 3.950,-.
iarant, Heerlen, Sel
erg 128 (tussen HenC
n Bristol) ’'e koop VOLVO 360 f)3, 135 PK, wit, veel acl
el. 045-222947. 11
Vij geven het meeste f
iw AUTO. U belt, wij korj
45-422610, ook 's-avo!||
'e koop gevraagd lok
loop-, SCHADE-AUTt
el. 04405-3783. b
/lazda 626 coupé 2.0 f
38, nw. model (kleur rof/lazda 626 2.0 GLX W
!7-10-'B7; Mazda 626 f.6 GLX '87; Mazda S9P
.6 LX '86; Mazda 626É

!.0 GLX '84; Mazda 323f
.5 LX '86 ; Mazda 323H
.3 LX '86: Mazda 323fe
.3 LX aut. 86; Mazda .;

HB 1.3 autom. '84; M*
123 HB 1.3 LX aut. L
/lazda 323 1.3 Estate E
/lazda 323 NB 1.7 GLXC
iel '88; Mazda 323 NBJSLX '86; Mazda 323 NB!
.X '86; Mazda 323 NB
33; Mazda 323 NB 1.5
31; Mazda 323 NB 1.3.
B 1; Opel Ascona 1.6 S
Dpel Manta 1.8 S '83; <"(adett 1.2 S '84; Opel
lett 1.2 S '82; Opel CO
rR 1.2 S '85; Opel CO
swing 1.2 S'B4; Ford SA
.8 Laser, 5-drs., '85; fl

Jiërra 1.6, LPG '85; fl
Escort 1.3 L, LPG '82; fl
:iësta 1.1 L '85; Honda]
:ord automatic met sM
>ekr. '82; Nissan Cherry]
3L '84; Triumph Spitfirej
5, 1971, ’6.500; Mercej
?60 SE met veel cm
»5-8-'B7, km. st. 37.00Ö.
.igenaar (nw.
M28.500,-) NU ’79.50
Soedkope inruilauto's: 'subishi Saporro, aut.. 2.500,-; Nissan Blue I
80 1.6 ’4.950,-; Opel
_ett 1.3 N '80 ’ 6.500,-;'
.o 343 DL autorr»
M.250,-. Loven Heö
3.V. Palemigerboord
rel. 045-722451. ErN__,
Toyota Supra 3.0 i '89, j
k.O 244 GL Diesel '82, H
320 i '86, BMW 316 il
BMW 318 i '85, BMW \
81, Golf GTI '84, Golf
'81, Golf GTI '79, Mini MJSurf 1.3 '86, Passat Stal
car CLD '84, Opel K»]
uitgeb. '87, Citroen GT l
'83, Volvo 343 '80, m
626 autom. '81. Div.
Autobedrijf REUBSAEÏ.
de Vey 47-49 Geleen. Igar. fin. Tel. 04490-44^Uw adres APK keuring. 1
autorep. J
Te koop gevraagd AIA
vanaf 1979. Ga|J
Schaepkens. 04405-28J5
Ford Scorpio 24 I Ghia,
’32.500,-; Ford Scorpi£I CL '86 ’25.500,-; 5
Sierra 2.0 IS '86 ’21.53Ford Sierra 1.8 CL SQ
aut. '88 ’25.000,-; T
Sierra 2.0 CL 5-bak, y_
'87 ’21.500,-; Ford SjJ
2.0 Laser '85 ’ 15-6^Ford Sierra 1.6 Lasc
'86 ’16.750,-; Ford Si-
-1.6 laser 5-drs„ LPG
’15.250,-; Opel Ascona
LS 4-drs. '87 ’ 18.500,'
pel Corsa 1.3 3-drs .
’14.750,-; Opel Kadett ■LS 3-drs. '87 ’ 16.7'
Renault 11 1.4 Broao*
'86 ’ 1-3.500,-; Renauj'"
GTS 5-bak '85 ’ 20.W
Mitsubishi Galant 1.6 Gh
’12.500,-; VW Gou
aut. '83 ’8.750,-; N's"
Stanza 1.8 GL 5-baK ,
’8.750,-; Ford Escort,
Bravo '85 ’10.500,-; A
Samba 3-drs. '85 3b'-
km, ’7.000,-; Opel Pc
20 S Stationcar .
’ 5.000,-. Inruil, fiha'Jring, Bovag-garantie^
Autobedrijf en AP^'^ringsstation P. van D|J j
Zn., Hompertsweg *Landgraaf-Kakert. Tel
311729. _^
Auto's hallo opgelet! WjL
talen ’3OO,- tot f 2°%;
voor uw auto. 045-4lj3^
Te koop onder garant^
service diverse gebr- J
mobielen. Ford Sierra g
2.3 CL diesel '88; VW .
GTi, alle opties '86; f°<uy
9 pers. diesel type '88. j.

Ascona 18 i '83; Mits%
Galant '82; Opel Asc°^
drs. diesel '83; Mits" .f
Sapporo '79; Fiat Rit"}ü|»
Citroen Charleston B?'f
san Cherry'B3; Golf '%
nault Fuego 'Bl;Opei>
'84. Autohandel P. pr%
EN, Ganzeweide 59. 7yi
len, 045-216475 of3V
G.G. AUTO'S heeft cirCj
degelijke auto's vO°A
voorraad o.a. Honda *$
nw. model; Toyota
Ford Escort, Siërra. A;
Enz. enz. enz. DegeUP
rantie-inruil-financieriny Z|
G. auto's Heerenweg
Heerlen, (gr. wegJJA^

Voor Piccolo's i 4
zie verder pagina
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Duitsland 1
[Pan A ?"Rat9eber. Tips. Vandaag:
0.00 Tal 1" Recht für jeden!
0.03 ,^9esschau.
Serie V2R,valen der Rennbahn.
I*o ADn:^erreisProbe. (herh).
Tennkr port extra- °Pen Franse
Roiann pioenschaPPen vanuit het
CommL 4

Garr°s-stadion in Parijs.
bert ,rnentaar: Volker Kottkamp, Heri-
F>ohrnan SSbender en Hans-Jür9en

Tagesschau.

17.25 Auf Achse. Serie. Aft.: Die
Schlangengrube.

18.15 Engel in Weiss.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Der Fuchs. Serie. Afl.: Ein Ti-

zian kommt selten allein.
19.58 heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau. Aansl.: Die

Parteien zur Europawahl.
20.15 (TT)Reporter. 9-delige serie

met Renan Demirkan, Walter Kreye,
Jürgen Holtz e.a. Afl. 8: Der Deutsch-
lander. Aansl.: Die Parteien zur Euro-
pawahl.

21.05 Menschen in Europa.

22.05 Chicita. Magazine met Marga-
rethe Schreinemakers en Matthias
beltz.

22.35 Tagesthemen.
23.05 ARD-Sport extra. Open Franse

Tenniskampioenschappen vanuit het
Roland-Garros-stadion. Commen-
taar: Volker Kottkamp en Hans-Jür-
gen Pohmann en Heribert Fassben-
der.

23.35 Glasnost im sovjetischen
Kino. Böse Anekdoten, Russische
speelfilm uit 1967 van Aleksander
Alov en Vladimir Naumov.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

\ö.n'lnstine Ostermayer en Armin Müller-Stahl in 'Dierri9ste Sekunde'. (Duitsland 2-23.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
°0r kanai abonnees:

'alen zie schema exploitant

" "A^art wü programma
Oo - s,ereo geluidsweergave
"Tr Weetal '9 bij stereo-app.le|etekst ondertiteling

TELEVISIE
<^2J1:5. 26.29.46. 51. 53 en 57

llllllllllMllTL.T-

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

België/TV 1
\ re Afi'P?er" Amerikaanse jeugdse-_ plipDf_'", 36: Gevecht met Alligator.
t de tMmiHT* door twee niets ontzien-

9en von aArs 9ek|dnapt en gedwon-
I Vende =m

e ,llm te vechten met ster-Si?.Ac, alligators.
;1>.30 iUke B°x-
i rie Mptrn_°ld- Amerikaanse jeugdse-

T°dd Rr ?onrad Bain> Gary Coleman,

' van A ld9es e.a. Afl. 64: Het nichtje

_
hün ni« en Arnold besluit, gezien

A^t mf, ue relatie' wat nauwer kon--1? -S5 il' hen te zoeken.fa^O ft*""»--[ He^ Tak- Animatieserie. Afl. 191.
805 pu

lAui2p '°"S- Afl-: Plons en de wl"e18-io PnrAerh->--. f'res-"Kbal|on. Kleutermagazine.
18-25 A

n,a,|e: Francis Verdoodt.
leÜQfl^Vonturenbaai. CanadeseDonnfn ne; AfL 16: Arenden. Met:. Ocean 7. Rhodes, Christopher Crabb,

1«.50au,.Hell 'nan e.a.
Michel pl' Bntse documentaire van
Van 0B '.'" Reis naar de oorsprong
traojij WA 'n Georgië waar nog op
dend nf le manier druivesap in go-. ÖenhiA verwerkt wordt. Afl. 2: Go-- 9-20 u

i °ver?i udededelir>gen- Programma-
ls cht en Paardenkoersen.
A3o ,ra Politieke Tribune. SP.20.0Q b euws-

Af| -|?yren- Australische tv-serie,
llllllli Rachel is nogal moeilijk van

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII
aard. Maria vertrekt toch samen me
Richard.

20.25 Na de oorlog. 10-delige Britsi
serie. Met: Adrian Lukis, Anton Rod
gers, Clare Higgens e.a. Afl. 4: Ris<
and fall.

21.15 Oldtimer Fly-in. Een verslat
van de eerste Fly-in met 200 histori
sche en legendarische vliegtuigen ui
Europa, georganiseerd door de Aero
clubKeiheuvel' uit Balen.

21.30 Kijk uit!. Verkeerstips. Van
daag: de lading van de wagen.

21.35 Wikken en Wegen. Maandelijks
consumentenmagazine. Vandaag 1
Autotest: Fiat Tipo DGT 1,6; 2. lei
dingwater: zijn waterontharders eer
noodzaak?; 3. Financiële rubriek
rendement. Presentatie: Miei Louw.

22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Horizon Extra. Wetenschappe-

lijk magazine. Eerste van twee pro-
gramma's over de Galapagos-archi-
pel. Vandaag: Het Charles Darwin
Research Instituut. Presentatie: BertGeenen en Liliane De Wever.23.15-23.20 Coda. Geven, geven! vanKarel van de Woestijne.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
14.00 Tennis. Open Franse Tennis-kampioenschappen in Roland Gar-
ros. Rechtstreekse reportage van dekwartfinales. Verslaggever: Frans
Raes.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiillll
i\ 18.00 Vervolg Tennis.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
e sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
I- Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.
e 755: Wayne waagt zijn leven om de

gijzeling te beëindigen - tevergeefs
g echter. Debbie raakt onder de indruk
i- van een onverwachte bezoeker.
it 19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
i- mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
i- 19.30 Nieuws.

20.00 Terugkeer van deroze Panter.
s Engelse speelfilm uit 1975 van Blake

Edwards, met Peter Sellers, Christop-
her Plummer, Catherine Schell e.a.

i Wanneer de beroemde roze diamant
uit het museum van Lugash wordt ge-
stolen, wordt inspecteur Clouseau in-
geschakeld.(Originele versie met Ne-
derlandse ondertiteling).- 21.50-23.00 Steden musiceren. Ha-
relbeke en Kortrijk, 2e deel van een
programma, waarin een muzikaal

i portret wordt geschetstvan de steden
t Harelbeke en Kortrijk. Met: Hilde Pas,

Renaat Beheydt, het Aulos Blaas-
ï kwintet e.v.a. Presentatie: Fred Brou-

wers.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 ««AVRO Service Salon. Geva-
rieerd magazine gepresenteerd door
Catherine Keyl, Amanda Spoel en Ti-
neke de Groot.

17.20 ""Ontdek je plekje. Muiders-
lot.

17.30 Bluffers. Ik zie, ik zie, wat jij ook
ziet, jeugdmagazine. (herh.).

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

filmserie. Afl.: Een vreemde bijeen-
komst.

18.45 Teufels Grossmutter. Familie-
serie. Afl. 1: De Zondagsoma.

19.10 AVRO Sportpanorama. Recht-
streeks 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. 7. (herh.). Orry
en Charles nemen afscheid en mel-
denzich bij hun troepen in Richmond.
Ondertussen is George ook weer on-
der de wapenen gegaan, (herh.).

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

22.50 Scheveningen Internationaal
Muziekconcours 1989. 3e finale in-
ternationaal celloconcours te Sche-
veningen. Radio Filharmonisch Or-
kest 0.1.v. Roland Kieft. M.m.v. Kako
Mukoyama,. cello. Rococo-variaties,
Tsjaikovsky.

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

23.46-23.51 Journaal.

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Fall auf Fall -Recht für jeden!.
10.00 Tagesschau.
10.03 (TT)Rivalen der Rennbahn.

Serie. Afl.: Zerreisprobe. (herh.).
10.50 ■ Hollywood Boulevard. Der

Cowboy, den es zweimal gab.
12.15 Weltspiegel.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Elf Lander, ein Land - die Bun-

desrepublik. Documentaire serie
over Duitsland. Afl. 7: Hessen - Ich
weiss ein teuerwertes Land.

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. Documentai-

re over fotografie en video. Afl.: Keine
Angst vor alten Kameras.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Die Brüder Löwenherz.
Zweedse serie naar een boek van

Astrid Lindgren. Afl.: Der Gefangenen
in derKatlahöhle.

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, Christine
Schild, Thomas Thouet e.a. Afl.: Mord
hinter verschlossenen Turen - Deel 1.

18.15 Lukas + Sohn. Afl.: Mord hinter
verschlossenen Turen - Deel 2.

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

Europawahl.
19.35 Errol Flynn Cyclus. Ein Mann

der Tat, Amerikaanse speelfilm uit
1945 van David Butler, met Errol
Flynn, Alexis Smith, S.Z. Sakall e.a.

21.15 WISO. Economisch magazine.
21.45 Heute-journal. Aansl.: Parteien

zur Europawahl.
22.15 Traumende Maschinen. Film-

portret van de kunstenaar Jean Tin-
guely.

22.45 Die Stillen Stars. Documentai-
re over Nobelprijswinnaars. Vandaag:
de fysicus Prof. Nicolaas Bloember-
gen.

23.15 Die langste Sekunde. Mis-
daadfilm van Kristian Kühn naar de
roman van Bill S. Ballinger, metArmin
Mueller-Stahl, Christina Ostermayer,
Hans Korte e.a.

01.00-01.05 Heute.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boïte
aux images, tekenfilms met o.a. Mame-
mo en Mie Mac Mon. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten.
19.24 Top 5. 19.30 Journaal en Weer-
bericht. 20.00 Actualités a la une.(herh.). 20.05 Cycle: Rires de l'été: La

11111 ■ r 11111111111 111111 ■ i > ■ i ■ ■, ■
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tête dans le sac, Franse comedy uit =
1984 van Gerard Lauzier, met Guy =
Marchand, Marisa Berenson, Fanny =Bastien e.a. Romaim is in de vijftig en =
zeker van zijn charmes. Hij verdeelt zijn =
tijd tussen zijn reclame-bureau, zijn Ja- =guar en zijn maitresse Vera. Maar dan =
ontdekt hij een nieuwe prooi. 21.30 Di- ___
tes-moi, serie gesprekken. Vanavond: =
Michele Cédric in gesprek met Zuster =Emmanualle. 22.30 Magazine du golf. =22.50-23.25 Laatste nieuws en weer- =
bericht.

programma's maandag

Nederland 1
rt

13.05 Nieuws voor doven en

re Neighbours. Australische serie.
dp i, ab'an nights. Amerikaanse
lom llm uit 1942 van John Rawlins.
ve uit duizend en één nacnlr de mooie danseres Sherezadewee broers die allebei verliefd op
E* 2|in-
f Journaal.Professor Poopsnagle. Jeugd-ire- Met: Ric Hutton, José Maria£"arel, Bil Conn e.a. Afl. 1.De boos-
£'ai9e graaf Sator houdt professor
e psnagle gevangen, omdat die; belangrijke uitvinding heeft ge-Pan: mega-strom.u uit de hele wereld. 12-

delige serie over feestelijke gebeurte-
nissen. Afl. 2: Het gemaskerde carna-
val van Venetië.

18.35 KRO's Tekenfilmfestival.
19.00 Journaal.
19.19 De bobbies. Engelse politiese-

rie. Afl.: In goed vertrouwen. Een gas-
monteur overvalt diverse huishou-
dend en de agenten van Sunhill Sta-
tion proberen hem te traceren.

19.45 Muppetshow. Gast: Roy Clar-
ke.

20.17 lemand in Kenia houdt van
mij. Programma n.a.v. het 75-jarig
bestaan van de Stichting Mensen in
Nood. Presentatie: Han van der
Meer.

21.45 In therapie. Informatieve serie
over de toepassing van psychothera-
pie. Vandaag: De zaak van de vrouw
met vreetbuien.

22.30 Journaal.
22.40 lemand in Kenia houdt van

mij. Vervolg.

22.50-23.50 Als er maar geen vrede
uitbreekt! Verslag van de jaarlijkse
luchtvaartshow op het vliegveld Le
Bourget bij Parijs.

Wnette Heffels in 'In therapie. (Nederland 1 - 21.45 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00 Studio Sport. 1. Tennis: Roland

Garros. Wielrennen: Ronde van Italië.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.

Programma voor Antillianen.
18.30 Taal van alledag. Les 19.
18.45 Help. Programmaserie over

hulpverlening. Les 9.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 Het waanland. Kinderprogram-

ma over theater en boeken.
19.36 Toekomst. Film van de Stich-,

ting SOS kinderdorpen.

20.00 Journaal.
20.20 Uitzending van VVD.
20.27 Sweet and hot music. Neder-

landse damesorkesten uit de jaren
30.

21.11 Studio Sport.
21.52 Geschenk voor een 2000-jari-

ge. Kenmerk-special over de multi-
miljonair Piet Derksen en zijn vrouw
Trude en hun Stichting Getuigenis
van Gods Liefde.

22.42 Een bericht van de Wilde Gan-
zen.

22.45 Uitzending van PvdA.
22.55 Journaal.
23.05 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
23.30 Open Universiteit.
23.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
23.55-00.20 Studio Sport. Tennis:

Roland Garros.

" Loni von Friedl en Peter Paseti in 'Teuffels Grofimutter'.(Nederland 2 - 18.45 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (43)(herh.).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11.Cursus economie.

Les 8. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

35.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.40-19.55 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Landesspiegel. De Sejerlanner
Jong, filmportret van Friedrich Flick,
grootindustrieel en lid van de vroege-
re SS.

20.30 DDR vor Ort. Gorbatschow stattGoethe? Reportage van een bezoek
aan Weimar.

21.00 Harald & Eddi. Komische sket-
ches met Harald Juhnke en Eddi
Arent.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hilferufe. Wege aus der Krise.

Vandaag: Kurt M., stotteren en kon-
taktarm sinds zijn jeugd, reportage.

22.45 Rotzfreche asphaltkultur. Re-
portage over straatkunstenaars.

23.15 Philosophie heute. Die Wunde
der Natur, documentaire over Rous-
seau en zijn uitspraken.

00.00 Laatste nieuws. Aansl Zur
Nacht.

België/Télé 21
14.00-17.50Tennis: Franse kampioen- =schappen te Roland Garros. Commen- §E
taar: Michel de Ville. 18.00 Vervolg =
Tennis. 18.30 Schooltelevisie. (Onder =
voorbehoud). 19.30-20.00 Journaal ||
met simultaanvertaling in gebarentaal =en weerbericht.(Onder voorbehoud).

Radio 1
radioleder heel uur nieuws. 7.04 Hier en

5 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-
= gazirte. (9.30, 10.30 en 11.30= Nieuwsoverzicht Hier en Nu). 12.06= Boerentuinder. 12.30Nieuwsover-= zicht Hier en Nu. 12.32Over kopen
E gesproken. 12.49 Moment. 12.55= Meded. t.b.v. Land- en Tuinbouw.
E 13.09 Hier en nu. 14.06 Veronica

Nieuwsradio. 19.03 Veronica= nieuwsradio extra. 20.03 Club Ve-il ronica trend. 21.03 KRO's Jazz
S Connection. 22.03 Op de eerste

rang. 22 50 In het teken van de re-
= genboog. 23.06 Met het oog op= morgen. 0.02 Easy listening. 2.02~ AVRO's nachtdienst. 6.02-7.00= Auto in? Avro aan!

TV5
——^^—————————— __—__—_—_—______________ -
16.05 Brèves. 16.10 Tournoi de tennis =de Roland-Garros. 17.55 Brèves et Mé- =téo Européene. 18.00 Tournoi de ten- :
nis de Roland-Garros. 20.00 L'Autobus =Du Show-Business. 21.00 Nouveau ■

Monde. 22.00 Journal Télévisé. 22.30 l
Météo Européene. 22.35 La vie cachée I
du Golfe du Saint-Laurent. 23.00 Les .jeunes Et La Francophonie. 23.30 La j
route des vacances. 00.00-00.50 Ac- -tuel. =

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Een

E goede morgen met Ron Brandste-= der (8.04-8.15 TROS-Aktua). 9.04
= TROS Gouden Uren. 11.04Op Vol-

le Toeren. 12.04 André van Duin.
= 13.04 Tros Aktua. 13.15 Tijd voor

Tetske. 14.04 Muziek uit duizen-
i den. 15.04 Met muziek het hele
E land door. 16.57 EO-Metterdaad
E hulpverlening. 17.04 Ronduit Ra-

; diokrant. 18 04 Tijdsein. 18.25Kom= er 'es uit. 18.50 De wolkenwagen.
= 19.03 Van u wil ik zingen. 19.30
E Hemelsbreed. 19.45 Begrijpt u wat
E u leest? 20 00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De
Baas van de week. 9.04 Arbeidsvi-
taminen. 12 04 Hollands Glorie.
14.04 Toppop Radio 16.04 Top-
pop twintig. 18 04 Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek

iiiiiiimimiiHiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

met Meta. 22.03 Candlelight
23.03-24.00 Droomgeheimen.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet. der rostet. (1).
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

35.
09.00 Schooltelevisie.
16.30 Freizeit und Spiel in allerWelt.

Sri Lanka.

17.00 Populare Musik I. Schlager.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits, les

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

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

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Der Super-Sandwich. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander-Menschen-Abenteuer.

Vandaag: Die Orang-Laut, documen-
taire over een nomadenvolk in Zuid-
Oost Azië.

20.15 Abenteuer Wissenschaft.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.15 Alte machen mobil. Documen-

taire over nieuwe levensvormen voor
ouderen.

21.45 Haïfte des Lebens. Speelfilm
van Christa Kozik en Gabriele Herzog
over tien jaren uit het leven van deDuitse dichter Friedrich Hölderin, mei
Ulrich Mühe, Jenny Gröllmann, Mi-
chael Gwisdek, e.a. regie: Herrmann
Zschoche.

23.20 Aids - die Afrika-Legende. Re-
portage.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

SSVC
12.30 For schools: Stop, look and

listen. Afl.: Days out, camping.
12.40 For schools: landmarks. Life

under the Pharaohs.

13.00 Children's SSVC. Stopit and Ti-
dyup.

13.10 Playbus. The 'Why Bird Stop.
13.30 Vintage. Afl.: The power of the

purse.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie. Harold doet

een aantal suggesties.
14.50 Knots Landing. Afl.: One day in

a row. Wordt Gary gek of worden zijn
vreselijke angsten werkelijkheid.

15.35 Children's SSVC. Afl.: Allsorts.
15.55 Batty Adventures. Afl.: Dr. Bat-

ty, I presume.
16.10 The Real Ghostbusters. Serie
16.35 When wili I be Famous. Serie.

Afl.: Working out.
17.00 The Country Boy. Dramaserie.

Ben wordt naar een ziekenhuis in
Londen gebracht en Sally gaat op
zoek naar Duke.

17.25 Home and away. Serie. Pippa
gaat met Stephen naar zijn kamer.

17.50 The chart show. Videos.
18.40 News and Weather.
18.55 That's Showbusiness. Nieuwe

quiz die wordt gepresenteerd door
Mike Smith, met als teamleiders Glo-
ria Hunniford en Kenny Everett.

19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 Dallas. Afl.: The serpent.s tooth.
20.40 The Bill. Afl.: Porcedure.
21.05 Voice of the heart. Af..: Part

one.
22.00 News and weather.
22.30 Voice of the heart. Afl.: Part

two.
23.15 World in action. Documentaire.
23.40-00.15Grand Prix. Hoogtepunten

uit de Formule-l-races om het We-
reldkampioenschap.

-——————————————————_______—_____———__

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 1150 Over muziek. 12.00
London Fortepiano Trio (13.00
nws). 13.02 KRO-Klassiek op
maandagmiddag: Alceste, opera
van Von Gluckan op een libretto
van Du Rouillet. 15.50 KRO-Lite-
rair: Over poëzie. 16.00 In ant-
woord op uw schrijven - klassiek.
16.45 Zin in muziek. 17.00 VARA
klassiek. Werken van Boulez.
18.00 Nws. 18.02 Blazers magazi-
ne. 18.30 De klassieken: Me"sse
solenelle, Rossini. 20.00 Nws.
20.02 Holland Festival Journaal.
20.10 Holland Festival 1989: Con-
certgebouw Orkest 0.1.v. Riccardo
Chailly met viool. 22.30 Jazz-op-
vier. 23.15-24.00 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 Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 De kracht
van het geluid. 10.00 Factor 5, met
om 11.00 Berichten van en over
ouderen. NOS: 12.00 Nws. 12.05
Het voordeel van de'twijfel: Afl.:
Met een kus vol belofte. 13.00Nws.
13.10 Faktor 5, met om 13 10 Be-

richt van buiten. 14.00 Moet je ho-
ren... 14.05 Het naadje van de
kous. 14.25Radio Driehoog achter
14.45 Chips die je niet kunt eten.
15.00 Bericht uit het koninkrijk.

16.30 NOS Kindermagazine. 17.00
Wat een taal. 17.30De jaren vijftig
17.55 Meded. en schippersberich-
ten 18.00 Nws. 18.10 Uitzending
van de SP. 18.20 Uitzending van
D'66 18.30Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 Zevende
Dags Adventisten. 18.55 Promo-
progr. voor buitenlanders. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 20.30 Het voordeel
van de twijfel. 21.35-22.00 Hobby-
scoop.

televisie en radio

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Informatief program-
ma.

08.30 Califomia Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

10.00 Reich und schön. Amerikaan-
se serie. (herh.).

10.25 Der Preis ist heiss. (herh.).
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

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

serie. (herh.).
12.05 Gut.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
Gadget rettet Hawai.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie. Afl. 67:

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

15.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-
panse misdaadserie. Afl.: Das Kom-
plott.(herh-).

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

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma met Harry Wijnvoord.
17.45 Bulldozer-spel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse serie.

Afl.: Terry Lakes Geheimnis.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 High Mountain Rangers. Ame-

rikaanse,serie. Afl.: Panik beim Aus-
flug.

20.15 Der Chef. Amerikaanse serie
van Don Weis, met Raymond Burr,
Don Galloway, Don Mitchell. Afl.: Der
Todesflucht.

21.15 Alles in Handarbeit. Ameri-
kaanse komedie uit 1979 van Jerry
Lewis, met Jerry Lewis, Deanny
Lund, Susan Oliver, e.a.

22.55 RTL aktuell.
23.00 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
23.30 Mannermagazin M.
00.05 Dance special, (herh.).
00.40-00.45 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I bliek. 09.05 Familie Feuerstein.
Afl.: Fred laßt die Wande wackeln.
09.35 The Real Ghostbusters. Afl.: Das
alte Film-Monster. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Es ist aus
Mr.Smith. 10.50 Teletip Koehen. 11.00
Programma-overzicht. 11.05 Operation
Lady Mariene. Duits/Franse speelfilm
uit 1975 van Robert Lamoureaux, met
Michel Serrault, Bernard Menze 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 2. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Der
Kampfhahn. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Der ehrenwerte Mr.Smith. 15.50 Teletip
Haushalt. 16.00 «Pat und Patachon.
Afl.: Traumschiff in die Südsee. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Bonanza.
Afl.: Mr. Denver Mckee. 17.35 SAT. 1
BLICK. 17.45 Programmaoverzicht.
17.50 Matt Houston. Afl.: Mord unter
Kollegen. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-Show. 19.30 Max
Headroom. Afl.: Zipp-Programme.
20.25 SAT.I Wetter. 20.30Hunter. Afl.:
Die Erbschleicher. 21.25 SAT.I Bliek.
21.30 Das Madehen vom Pfarrhof,
Oostenrijkse Heimatfilm uit 1955 van
Alfred Lehner, met Erich Auer, Waltraut
Haas, Franziska Kinz, Atitila Hörbiger,
Walter Ladengast, Albert Rueprecht
e.a. 23.15 SAT 1 Bliek. 23.25 News &
Stories. Magazine. 00.05 So gesehen.
Herh. 00.10-00.20 Programma-over-
zicht.

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. Limburhi.g en de
Wereld, 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.
18.05-18.07 Aankondigingen.

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 10.03Kwistig met muziek
1155 Mediatips. 12.00 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.)

Sky Channel
06.30 European Business Channel

.Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma voor kinderen.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpror

gramma.
11.00 The Sullivans. Australische fa-

milieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Landscape Channel.
14.50 As the World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown. Vlotte popmuziek.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 International Motorsport.
20.00 Tennis in Parijs.
21.00 Golf in Wentworth.
22.00 W.K. Voetbal.
23.00 Motorsport in Oostenrijk.
00.00 Boksen in Athene.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel Programmes

From Sky.
04.30 Landscape Channel Program-

mes From Sky.

Super Channel
—————. ■_—■—■■___

07.00 World news.
08.00 The Mix.
15.30 Chart Attack.
16.30 Hot Line.
18.30 Off the Wall.
19.30 Richard Diamond.
20.00 Big Valley.
21.00 Die Powell Theatre.
21.45 World News.
22.00 Discovery Zone.
23.00 Wild World.
00.00-00.03 The Mix.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 XPO.
01.00 Night Videos.
07.00 MTV!
12.00 Remote Control.
12.30 Week In Rock.
13.00 MTV!
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 from 1 At 5.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
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.

Belg. Rundfunk
6.30 Radio Frühstück. 7.45 Veran-
staltungskalender. 830 Besinnh-
che Worte. 9.05 Musikexpress
10.00 Gut aufgelegt. 11.05Gut auf-
gelegt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der Musik bei Tisch 12 30 Presse-
schau. 14.05 Schulfunk: Kulturge-
schichte des Alltags. Eingespannt
seit Olimszeiten Das Pferd. 14 20
Musikzeit heute: Operette und Mu-
sical. 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight. US-Charts. 17.05
Oldiekiste. 18.40 Jazz: Swing und
Balladen 20.00 Nachrichten
20.05-21 45 Stadtbummel.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 'Treff nach
elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd. 17 00 RTL-Mu-
sikduell. 17.50 Sportshop 18 00
RTL-Musikduell. 19.00 Neunzehn -Vierundzwanzig: Pin-Wand. 20 00
Rückspiel. 21.00 Aufgelesen
22 00-0.00 Musik Non-Stop.

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12/35
Gestern, heut und morgen 1300
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafe-Konzen
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20 05 Tot in NewVork 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30-4.05 Nachtexpress.

Illlllllllllltllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
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Opvang
De kinderbijslag voor kinderen
tot 6 jaar moet met 1200 gulden
per jaar omhoog. Voor kinderen
van 6 tot 12 jaar is die verhoging
600 gulden. Het aantal plaatsen
in de kinderopvang moet binnen
drie jaar met 75.000 verhoogd
worden. Later in de jaren negen-
tig moeten daar nog eens 75.000
plaatsen bijkomen.

De hogere kinderbijslag kost
blijvend 700 miljoen gulden per
jaar. De kosten van de extra kin-
deropvang belopen 830 miljoen.
D66 denkt deze kosten te kun-
nen bestrijden door een hogere
bijdrage van ouders aan de kos-
ten van kinderopvang, waardoor
200 miljoen gulden per jaar moet
binnenkomen.

Toeslag
Daarnaast zou de alleenverdie-
nerstoeslag in de belastingen
voor degenen dievolgend jaar 18
jaar worden, moeten worden ge-
schrapt. Dit levert blijvend 1,6
miljard gulden per jaar op. Voor
degenen die in 1990 al ouder dan
18 jaarzijn, maar jonger dan 35,
moet de basisaftrek in de belas-
tingen gehalveerd worden. Dit
levert 400 miljoen gulden op.

D66 wil ook door andere fiscale
maatregelen de positie van vrou-
wen economisch verbeteren.
Stelselmatig moeten alle bepa-
lingen in belastingen en sociale

zekerheid die uitgaan van het
kostwinnerschap, verdwijnen.
Om jonge mensen die werkloos
worden minder snel afhankelijk
te maken van hun partners, zou
een vervolguitkering niet na een
jaar maar na drie jaar moeten
stoppen. Zo komt iemand min-
der snel in de bijstand en is er
meer tijd elders werk te zoeken.
Dit voorstel kost 440 miljoen gul-
den per jaar.

Herintreden
De democraten willen voorts ex-
tra maatregelen nemen die het
herintreden van vrouwen bevor-
deren. De aow zou geïndividuali-
seerd moeten worden en 70 pro-
cent van het sociaal minimum
moeten bedragen (nu 50 pro-
cent). Aanvullende pensioenen
zouden -in de aow ingevoegd
moetenworden. Ook wordt voor-
gesteld de vaste jaarpremie in
guldens voor het ziekenfonds,
die naast de procentuele premie
gekoppeld aan het inkomen be-
staat, niet te verhogen. Alleen-
staanden zouden een lagere
eigen bijdrage moeten betalen
aan de AWBZ. De aparte behan-
deling voor alleenstaanden in de
individuele huursubsidie moet
vervallen. Bepalingen over het
inkomen van de partners die nog
in enkele sociale zekerheidswet-
ten staan, moeten worden ver-
ruimd.

'Oplossing van
overbevolking
vrouwenzaak'

DEN HAAG - „De oplossing
voor de overbevolking ligt in de
handen van vrouwen. Als het
aantal kinderen niet langer be-
palend is voor status en inko-
men, zal het aantal geboorten
afnemen. Maar daarvoor is het
nodig dat vrouwen sociale en
economische zelfstandigheid
krijgen. Pas dan kunnen zij de
grootte van hun gezin beïnvloe-
den," aldus mevrouw dr Nafis
Sadik, directeur van het Bevol-
kingsfonds van de Verenigde
Naties, tijdens de presentatie
van het Wereld Bevolkingsrap-
port 1989.
Volgens de berekeningen van
de onderzoekers telt de wereld
nu 5,2 miljard inwoners.Tot het
eind van deze eeuw zullen er
jaarlijks 90 miljoen bijkomen,
voornamelijk in ontwikkelings-
landen. In die landen waar ge-
boortebeperking lukt, blijkt
voorlichting en opvoeding een
doorslaggevende factor te zijn
geweest, naast grotere econo-
mische zelfstandigheid van
vrouwen, aldus mevrouw Sa-
dik.
Het rapport noemt de maatre-
gelen die regeringen en maat-
schappelijke organisaties moe-
ten nemen om de zelfstandig-
heid van vrouwen te bevorde-
ren. Het Bevolkingsfonds stelt
voor dat regeringen minstens
één procent van hun bruto na-
tionaal produkt reserveren
voor gezinsplanning, zodat in
het jaar 2.000 500 miljoen vrou-
wen kunnen beschikken over
middelen om aan gezinsplan-
ning te doen.
Internationale hulp bij gezins-
planningsprogramma's zou
verhoogd moeten worden van
1,2 miljard gulden tot 5,5 mil-
jard jaarlijks.
Het Bevolkingsfonds is twintig
jaar geleden opgericht om ont-
wikkelingslanden te helpen bij
hun bevolkingsbeleid. Neder-
land is na Japanen de Bondsre-
publiek met een bijdrage van
46 miljoen gulden in 1987 en
1988 de grootste donor aan het
fonds. De Verenigde Staten
trokken in 1986 hun bijdrage in
omdat het fonds meewerkte
aan gezinsplanningsprogram-
ma's in China.

Mijne heren
Meer vrouwen in de politiek, dat
is het streven. Dat is ook de me-
ning van staatssecretaris van
Justitie Korte-van Hemel. „Het
komt zó vaak voor dat ik een ver-
gadering voorzit en dan moet be-
ginnen met 'Mijne heren. Het is
maar een enkele keer dat er een
vrouw bij zit," vertelt mevrouw
Mr. Virginie Korte-van Hemel.
Zij is onder meer gemeente-
raadslid, wethouder en lid van de
TweedeKamer geweest. Over de
minderheid van vrouwen in de
politiek: „In mijn loopbaan ben
ik zo heel vaak de enige vrouw,
dat het me zelf niet eens meer op-
valt."
Volgens de Nederlandse Vereni-
ging voor Vrouwenbelangen is
het niet voor de hand liggend dat
deze situatie zich vanzelf wijzigt.
Voor een gelijke vertegenwoor-
diging in het jaar 2000 moet tot
1998 deze achterstand met spron-
gen van gemiddeld tien procent

per verkiezing worden ingelo-
pen. Dat betekent bijvoorbeeld
dat voor 1990 het aantal vrouwe-
lijke raadsleden op 34 procent
moet liggen.

Zelfs in 1987 voldoen drie pro-
vincies niet aan het criterium 20
procent vrouwen als lid van de
Provinciale Staten. Overijssel
neemt met 20,6 procent vrouwen
de zevende plaats in op het lijst-
je. Gelderland staat aan de top
met 33,8 procent. Volgens de
Vereniging voor Vrouwenbelan-
gen houdt dit in dat bij volgende
verkiezingen voor de provinciale
staten ruim 25 procent moet wor-
den ingelopen. Dat is een toena-
me van 8 procent vrouwen per
verkiezing.

Spectaculair
De toename van vrouwen in de
Eerste en Tweede Kamer is de
laatste twintig jaar spectaculair,
stelt de Vereniging voor Vrou-
wenbelangen. Toch bezetten ze
nog steeds niet meer dan een
vijfde van de Tweede-Kamerze-
tels en ligt het percentage vrou-
wen in de Eerste Kamer net bo-
ven een kwart.
Drs N.L. Rempt-Halmans de
Jongh, lid van deTweedeKamer
en voorzitster van deKamercom-
missie Emancipatiebeleid, denkt
dat veel vrouwen politiek grieze-
lig vinden maar ook dat veel
vrouwen niet het zelfvertrouwen
hebben om in de schijnwerpers
van de politiek te staan. „Als er
op een vergadering de keuze is
tussen een man en een vrouw,
dan trekt de zij zich terug, vaak
onder het mom van dat het in het
belang van de partij is. De partij
moet dan eigenlijk de vrouwen
stimuleren om toch door te zet-
ten. Dat wordt te weinig ge-
daan."
De gelijke verhouding tussen
man en vrouw in de politiek ziet
Rempt er voorlopig nog niet van
komen. „Ik zie eerder een ver-

mindering van vrouwen op de
kandidatenlijsten voor de ko-
mende verkiezingen. De eerste
vrouw op een lijst is mode. De
rest krijgt grote problemen."

Opleiding
Korte-van Hemel verwacht daar-
entegen wel veel van de 'jongere
generatie. „Zij hebben goede op-
leidingenen zijn meer betrokken
bij de politiek. Maar een door-
braak van vrouwen in de politiek
kan ook niet goed uitpakken.
Vrouwen kunnen gaan denken
dat ze gekozen worden omdat ze
vrouw zijn. Het gaat natuurlijk
wél om de kwaliteiten van een
persoon."
Onder de Westeuropese parle-
menten staat Nederland met 20,7
procent na Denemarken met 29,0
procent vrouwen in de parle-
menten. Noorwegen is met 34,4
procent de onbetwiste lijstaan-
voerder als het gaat om vrouwen
in politieke functies.
Vergeleken met 1979 is uit de to-
taalscore van de vrouwen in het
Europees Parlement een lichte
stijging af te leiden. Er zijn nu
17,3 procent vrouwen in verte-
genwoordigd.Dit aantal is echter
zo gering dat er nog heel wat
werk aan de winkel is als men
zich aan deresolutie van 16 sep-
tember 1988 wil houden. Hierin
staat dat het Europees Parle-
ment verlangt dat politieke par-
tijenvoor het vaststellen van hun
kandidatenlijst met een gelijk
aantal mannen en vrouwen in
alle politieke lichamen vertegen-
woordigd moeten zijn. Voor een
gelijke verdeling in 2000 moeten
per verkiezing 10 procent vrou-
wen gekozen worden. Bij de ver-
kiezing van dit jaar moet dan 27
procent vrouwen worden geko-
zen. .
Verkiesbaar
Of dat zal lukken hangt volgens
Europarlementariër Hedy dAn

cona (PvdA) af van hoe de ver-
schillende partijen de verkie-
zingslijsten opstellen. „Kijk, als
27 procent vrouwen op verkies-
bare plaatsen staan, dan lukt dat
wel. Maar er komt van de kant
van de mannen steeds meer
weerstand. De mannen schuiven
niet graag op voor de vrouwen.
De vrouwen moeten het nu af-
dwingen." De positie van de
vrouwen in de politiek is volgen
dé Europarlementariër hoopge-
vend.
Voor het eerst in het 31 jarig be-
staan van de Europese Gemeen-
schap zijn er vanaf 1 januari 1989
twee vrouwen EG-commissaris.
Toch vindt d'Ancona de verte-
genwoordiging van vrouwen in
de politiek vrij hoog vergeleken

met het bedrijfsleven. „Vooral in
het bedrijfsleven zijn de mannen
'moeilijk van hun plaats te duwen
als ze op interessante functies
zitten. In de politiek hebben de
vrouwen nog altijd steun aan de
druk die vrouwenorganisaties
uitoefenen."
Het algemene beeld is dat het
percentage vrouwen in het Euro-
parlement hoger is dan in de na-
tionale parlementen. Zo heeft
Nederland 28 procent vrouwen
in het Europarlement terwijl er
maar 20,7 vrouwen in deTweede
Kamer zijn. Daar heeft d'Ancona
een eenvoudige verklaring voor.
„Vroeger was Europa niet inte-
ressant genoeg voor de mannen.
Daardoor was het voor hen niet
erg als er meer vrouwen zaten."

vrouw

D66 doet reeks voorstellen voor invulling

Zelfstandigheid vrouw
kost vele miljoenen

DEN HAAG - Het streven van het kabinet om alle vrouwen
ouder dan 18 jaar vanaf 1 januari 1990 economisch zelfstan-
dig te laten zijn, kan alleen bereikt worden als er jaarlijks 315
tot 340 miljoen gulden extra aan wordt besteed. De extra uit-
gaven zullen na de eeuwwisseling terugverdiend worden uit
belastingen en sociale premies die de vrouwen betalen.

Dit is de strekking van een nota
van het D66-kamerlid Groenman
onder de titel 'De 1990-generatie:
zelfstandig solidair. De demo-
crate stelt dat vrouwen met klei-
ne kinderen alleen tot een zelf-
standiger economisch fucntione-
ren gebracht kunnen worden als
de kinderbijslag fors wordt ver-
hoogd en er meer mogelijkgeden
komen voor kinderopvang.

Poppenmaakster Leny Gulikers:

'Perfectie is het
belangrijkste'
SITTARD - Een pietje precies,
dat moet je zijn. En veel, heel
veel geduld moetje hebben als je
als poppenmaakster door het le-
ven gaat. Daar weet Leny Guli-

kers over mee te praten. Zij on
werpt haar 'lievelingen' met d
grootste zorg. „Van top tot tee
wel te verstaan, want er is ne
één onderdeel aan de pop waa
op ik mijn creativiteit niet ka
botvieren. Zelfs de pruikj'
maak ik met eigen handen," lal
Leny weten.

Allard, Fargost, Marjolein e
Brechje. Ze hebben allemaal ei
naam én een eigen plaats in 'huiskamer. Het zijn stuk vo<
stuk kleine mensjes die je rij
grote ogen aankijken. Het eni|
dat ontbreekt is, dat ze met jedi
cussiëren.
Natuurlijk speelde Leny als kin'
met poppen. „Ze betekende
heel veel voor mij. Bij hen moch
ik mezelf zijn. Ik was dan ook bi
na altijd in de poppenhoek ''vinden op de kleuterschool. I*
aantrekkingskracht was enorm
In creatief opzicht was Leny a'j
tijd al zeer actief. Vijfjaar gelei
den kreeg ze plotseling een bH
roerte en bleef daarna lichamH
lijk gehandicapt. Dit, én de do(A
van haar man, maakten het leveij
voor haar moeilijk. „Als je danA
dat verdriet een beetje verwerj
hebt ga je op zoek naar een posi-
tieve invulling in je leven. Ik wil
de absoluut niet bij de pakke"
gaan neerzitten. Ik ben gaa''
dichtenen vond verder mijn W
in het maken van poppen en af'
dere hobby's."

In de krant las Leny dat er in Si
tard een Activiteiten Centrui"
voor lichamelijk gehandicapte11
(ACS) geopend werd. „Ik be"
daar meteen naar toe gegaan. "
wordt er op voortreffelijke wij 2*

begeleid. Ik volgde inmiddels »
een cursus poppen-maken in G*
leen. Ik wilde mijn kennis n°>
meer uitbreiden. In het centruf
kan ik, samen met gehandicapt
medemensen, mijn hobby's ui
voeren."

In eerste instantie ontwerp'
Leny de pop op papier. „Ik $
hem of haar, want ik maak meiSj
jes én jongetjes, dan eigenlijk *helemaal voor me. Dat beeW
draag ik bij me tot de pop kla*
is.

Met zelfhardende klei boetsee'
ik het hoofd, de armen en bene11:
Alleen met het hoofd ben ik n
ruim een maand bezig. Dat vet&\
dus veel tijd. Als de klei na ee^
week droog is kan er geschuu.f
worden. En dat is belangrij"'
want hoe gladder de klei h°
mooier straks het resultaat
Voordat er geverfd kan worde 11

komt er als ondergrond een laaf*'
je latex op het hoofd, de hande|!
en voeten. Ik geef met een 'zaci>1

potlood de ogen, mond, het nefS'
jeen de nagels aan, en deze Wf

den dan met verschillende kieI*'1*'
ren verf ingevuld. Alles wordt a>'
gelakt. Het hoofd en de ledern?,
ten bevestig ik aan de romp d>
uit stof bestaat, en gevuld is me
kussenvulling."

Het haar is een 'hoofdstuk' apa^j"
Leny koopt op rommelmarkte
voor een paar tientjes een prul,
en pulkt deze helemaal uit e'

kaar. Aangepast aan de po^
maakt ze vervolgens een kletf
pruik en plakt die op het hooi£„Een hels karwei trouwens. "
zelfgemaakte kleding van
toen, zijden en kantjes en roesje
zorgt voor de finishing touch. 'V
les bij elkaar heeft het ontWe'

pen van deze kleine 'dames e
heren' zon drie maanden ê^
duurd. Enige trots mag mij da
ook niet ontzegd worden. F*
gost, vraag me niet hoe ik aan d'
naam kom, is trotiwens mijn l'e
velingspop." .
Leny brengt drie dagenper weÊ

door in het ACS, met een ge^irieerd creatief programma. A
heeft in geen geval tijd over o»
zich te vervelen. Dat is iets |
zeker is.

Monique corte11

" Leny: 'Met
deze mensjes

om me
heen heb
ik geen

tijd om me
te vervelen.'

Foto: PETER
ROOZEN

Vrouwen in de politiek: het blijft knokken
ENSCHEDE - „Politiek is grie-
zelig. Mannen moeten van hun
plaats weggeduwd worden."
Maar vooral ook: „Je moet jezelf
blijven, en dat kost extra ener-
gie." Dit zeggen Len Rempt-Hal-
mans de Jongh, Hedy d'Ancona
en staatssecretaris Korte-van He-
mel, allen werkzaam in de poli-
tiek, over de positie van vrouwen
in dit beroep.
Net zoals de Nederlandse Ver-
eniging voor Vrouwenbelangen
zijn ze het ermee eens dat de ver-
houding van mannen en vrou-
wen in de politiek de laatste
veertig jaar is veranderd. „Maar
de vrouwen moeten niet nog
eens veertig jaarwachten om een
aandeel van 25 procent te beha-
len," schrijft de Vereniging voor
Vrouwenbelangen in haarzojuist
verschenen brochure Aktie M/V
50/50. Met deze actie wil de Ver-
eniging voor Vrouwenbelangen
„de mensen betrekken bij het
streven om op termijn te komen
tot een situatie van gelijke verte-
genwoordiging van mannen en
vrouwen in alle politieke func-
ties."
Dat er nog heel wat moet gebeu-
ren voordat er evenveel vrouwen
als mannen in de politiek zitten
blijkt uit de volgende cijfers: het
percentage vrouwen in de Twee-
de Kamer is 20,7 en in de Eerste
Kamer 26,6. In de gemeentera-
den is 18,5 procent vrouw. Er zijn
12,2 procent wethoudsters. Dit
lijkt niet veel, maar in 1946 was
het percentage vrouwlijke wet-
houders nog maar 0,51. Uit de ge-
gevens van de Vereniging voor
Vrouwenbelangen blijkt ook dat
burgemeesters met recht burger-
vaders genoemd kunnen wor-
den. Slechts 4 procent van de ge-
meentehoofden is vrouw. Bij de
Commissarissen derKoningin is
het helemaal triest gesteld, er is
momenteel geen enkelevrouw in
die functie.

" Hedy d'Ancona " VirginieKorte-Van Hemel " N.L.Rempt-Halmans

Gewenst aantal
vrouwen in leger

niet gehaald
DEN HAAG - Staatssecretaris
Van Houwelingen(defensie) is er
niet in geslaagd om zijn doelstel-
ling dat dit jaar vijf procent van
het leger moet bestaan uit vrou-
wen, te halen. Het aantal vrou-
wen in het leger is 4,8 procent:
circa 2400 mensen. Alleen bij de
marine (5,5 procent) en de mare-
chaussee (6,3 procent) is de doel-
stelling wel gehaald.

De bewindsman signaleert een
aantalknelpunten bij de diverse
leger-onderdelen voor het in
dienst nemen van meer vrou-
wen. Bij de marine worden vrou-

wen aan boord van schepen zo-
wel door de mannelijke collega's
als door hun familie maar moei-
lijk geaccepteerd. Voorts is een
aparte accommodatie voor vrou-
wen aan boord een probleem.
Bij de landmacht zijn de fysieke
eisen die aan het personeel wor-
den gesteld, het belangrijkste
knelpunt voor het aanstellenvan
meer vrouwen. Bij de lucht-
macht worden de problemen
veroorzaakt door het geringe
aantal vrouwen op de arbeids-
markt met een technische oplei-
ding, maar onder vrouwen is ook
sprake van een zeer geringe be-

langstelling voor operation^
functies bij de luchtmacht. Bi) jj
hele krijgsmacht vormt het bee
van de organisatie als manne^club nog een extra hobbel bij A
aantrekken van vrouwen, aldu
Van Houwelingen.

AlDe bewindsman kondigt aan
wervingsactiviteiten in de ric
tingvan vrouwen te zullen int^siveren. Daarbij worden ook e
westelijke arbeidbureaus mA
schakeld. Bij de luchtmacht 2,
len vrouwen een technis c
vooropleiding kunnen krijfA;
Van Houwelingen zegt verder P.
gelijke geschiktheid van w
kandidaten voor een functie,
voorkeur te geven aan e
vrouw.

Va^Voor de toekomst voorspelt v'
Houwelingen een knelpunt vo
de krijgsmacht bij het aantre■ken van jongeren met technisc (
vaardigheden. Niet alleen zal 'aantal beschikbare jongeren l
sen nu en 2010 met 30 procent Q\
len, ook het aantal mensen fl^een technische vooroplei" 1

daalt. Dat geldt zowel voor m»
nen als voor vrouwen.
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Verliezer Schulz:
'Vanderlijde 'n
maatje te groot'
ar^ an °nze verslaggever
bok! t

ENE ~ Arnold Vanderlyde
duit ln de finale teBen de°ost-
best_A Axel Schulz veruit zyn
üe V:PartlJ van het EK-toernooi,
du m°edige Schulz werd volle-
bur^erklast door de lanPe Lim"tyail ' die zyn favorietenrol.ïA.Aaakte- Eén keer, in de
deA e r°nde, kwam Vanderlij-
voor 'n moeilijkheden toen de
pj0

maüge Europese jeugdkam-
\Vi<A rechtse moker thuishSVt,brengen-
-20 i asseverschil maakte dat delini lge Schulz zyn teleurstel-
WA°Ver het verlies snelhad ver-
kaA '■ "lk had geen schyn van
e^A vanderlijde is gewoon nog
voo maatJe te groot voor mij. On-
ston haar, zo snel als hy
naA?yegdraaide. Ik sloegvoor-
'k K J in net luchtledige.Maar
Hert

en "iet echt rouwig om deze
triool ag Alleen door een

ut had ik kunnen win-
k[s ' maar een man van wereld-
ie?die zoals Vanderlijde geeften een kans weg. Zeker niet
Veri Vorm waarin hij vandaag«rkeerde".

'Het Wilhelmus bezorgde mij kippevel'

Arnold als vanouds
AHENE - Zes jaar geleden als aanstormendtalent liet Arnold
o «nderlijde zich tijdens het EK in het Bulgaarse Varna in een
(Armoedige bui ontvallen: „Ik hoop dat voor mij ooit een keer
het " *helmus wordt gespeeld". Zaterdagavond in Athene was

1eindelijk zover. In Turijn, twee jaar geleden, gooiden de or-
beklSatoren roet *n net feestmaa^» door zijn Europese titel te

met de Belgische (!) hymne. De Griekse organisatie
vim-. ternirïden van net Oostblok-geweld wel de juiste tune te"-clen en de gevoelige snaar bij Vanderlijde te raken.
na ud behangen liet Vanderlijde0-Aen sublieme finale tegen de
tiesd ltser Axel Schulz z|Jn em°-

'ijk 5je vrije loop: „Hierheb ik eigen-
£j. veel te lang op moeten wachten.
Ik fiA611* Dezorgde mij kippevel.
kam- zoveel eergevoel, dat zon
ook °enscnap pas echt af is' als
Nati °ns volkslied wordt gespeeld.
zelf Wk heb ik de titel voor me-
stiik ald' maar toch ook een
senr VOor ons land- Het is niet om
Vóór entcel te doen> maar dit is
tï}r,,Aen sportman het allermooiste
ietPveHenri Waar nÜ na een periode vol
één p had gezien, werd
tijde te triomftocht. De tegenslag
hanrivfi de Olympische Spelen, de
hetï essure> de longontsteking;
van n Vanderlijde in Athene niet
rnoe;^IJn aPropos brengen. Na een
maakt me start van net toernooi,
noK )

e hiJ duidelijk dat zijn boek
be jian.g niet is dichtgeslagen.
vakerK-erlandse bokstrots: "Je ziet
prest °U sportlieden dat zij een top-
berPiH-le leveren, terwijl in de voor-
de 'amS alles tegen zit. Ik heb in
aan yorb ije dagen diverse malen
detikp °£ne van Gennip moeten
ke nci ' was voor Calgary ziek,
_naar

e een minimale voorbereiding,
Spej reed tijdens de Olympische
lijk A 'edereen naar huis. Natuur-
de,^ IJn er twijfels als je niet hon-
en je Pr°cent hebt kunnen trainen
eCht Vorm niet hebt getest in een
M[ ? Wedstrijd. Zelfs Mohammed
Sfote^ die. twijfels, ondanks zijn

mond. Die moet je echter op

de beslissende momenten onder-
drukken, in jezelf blijven geloven
en dan lukt het wel".
Dat zelfvertrouwen was het, waar-
door Vanderlijde zich in het sport-
paleis aan de haven van Piraeus als
een vis in het water voelde. En dat
terwijl de zware loting hem behoor-
lijk parten speelde. „Het is voor 't
eerst dat ik tijdens een titelstrijd inzon sterke poule terechtkom. Nor-
maal krijg je eerst mindere tegen-
standers en kun jeeen beetje warm-
draaien. Dat ging nu niet. Ik moest
tegen Sudakov en Golota meteen
vol aan de bak. Ik was zelf een
beetje verbaasd, dat me dat zo goed
afging. Maar op de momenten dat ik
het moeilijk had, heb ik me daar op
karakter doorheen geslagen. Zo-
doende groeide ik al snel uit boven
het niveau waarop ik mij voor het
EK had ingeschat".
Het met succes doorstaan van de
krachtproeven tegen Sudakov in de
kwartfinale en Golota in de halve fi-
nale, maakte dat Arnold Vanderlij-
de in de finale tegen de Oostduitser
Axel Schulz mentaal niet meer stuk
kon. „Het was de makkelijkste par-
tij van het toernooi. Ik voelde me
perfect en Schulz probeerde zelf
ook te boksen. Dat speelde mij in de
kaart. Ik kon me heerlijkuitleven en
mijn sterke wapens hanteren".

HUUB
PAULISSEN
bij het
EK-boksen
in Athene

Breukink valt
van voetstuk

Van onze verslaggever

TRENTE - De nieuwe cham-
pagnestroom van Jean-Paul
van Poppel op zondag kon de
bittere smaak yan Erik Breu-
kinks barre zaterdag niet meer
wegspoelen. De zegehonger
van de winnaar stond haaks op
die van de verliezer. Van Pop-
pel triomfator, het wordt al bij-
na gewoon. Maar omdat een
etmaal eerder de rosé kopman
van de Panasonic-ploeg een
nederlaag had geïncasseerd,
die hem nog heel lang zal heu-
gen, kwam de Giro d'ltalia
voor de ploeg van Post toch in
een ander perspectief te staan.

Breukink, ogenschijnlijk op weg
naar de eindzege in de 72e Giro,
kreeg zaterdag op nauwelijks 10km
van de finish in Corvara zó'n enor-
me ram van de honger, dat hij in de
resterende kilometers bijna zes mi-
nuten (!) op dagwinnaar Flavio
Giupponi en nieuwe leider Laurent
Fignon verspeelde. Ook ruim-
schoots over hem heen, de eindlau-
reaat van vorig jaar, Andy Hamp-
sten.

Breukink leek een drenkeling na de
finish in Corvara. Hij had geen trap-
per meer voorbij de andere gekre-
gen, was tot op de bodem leeg. Post:

„Ik had hem lopend kunnen bijhou-
den". Meer dantwintig minuten had
Breukink nodig om zijn eerste
woorden uit te brengen. En die
droegen niet veel verder dan 'lamp
uit', 'alles zwart voor de ogen', 'ab-
soluut nergens gevoel in', 'totaal
geen controle meer hebben.

Cyrille Guimard, ploegleider van
Fignon: „Als ik iets niet had ver-
wacht, dan was het deze ontkno-
ping wel. Normaal is Fignon op zn
slechtst in kou en regen, nu reed hij
zomaar fluitend van Breukink
weg". Of het kwam door de warmte-

pleisters, die de Parijzenaar op
schouders en rug had geplakt? Hij
bleek in ieder geval beter bestand
tegen de sneeuw en ijsregen in de
Dolomieten. Terwijl toch ook hij
fietsend geen extra voedsel tot zich
had genomen.

Van Poppel zei: „Breukink zal zelf
wel het best weten wat hij heeft na-
gelaten. Als je op honger valt, val je
in niks. Hij was ons hoofddoel van
deze ronde. ledere dag klonk het:
weer niets verspeeld, hij kwam er
steeds beter voor té staan. En dan
ineens is het over. Het rotte is, het is
amper een fout om iets van te leren,
want de Ronde van Italië winnen,
die kans krijg je maar twee keer.
Maar hij zat er heel erg mee. Heeft
tot zaterdagavond laat door het ho-
tel lopen struinen, kon er niet van
slapen."
De balans voor de ploeg-Post is tot
nog toe, ondanks het échec van
Breukink, een heel rijke. Vier ritze-
ges, vijf rosé truien en wat daar
eventueel nog bijkomt. De Giro lijkt
nu weer in handen van Fignon: 1.50
op Giupponi, 2.31 op Hampsten.
Maar de wisselende weersomstan-
digheden en het nog lastige par-
koers belooft nog een week vol
vraagtekens. Met vandaag bijvoor-
beeld de rit over vier cols, met als
laatste de duivelse Passo di Gavia,
op het programma.

" Zie verder op pagina 15

" Jean-Paulvan Poppel, weer
ritzege.

Palmares
De Europese titel in Athene bete-
kent dat Vanderlijde in de voor-
bije zes jaar steeds een medaille
veroverde tijdens een officiële ti-
telstrijd. Sedert hij als 20-jarige
zijn grote doorbraak kende met
een bronzen medaille tijdens de
Olympische Spelen in Los Ange-

les, grossierde de Sittardenaar ir
eremetaal tijdens grote kam
pioenschappen.

Zijn erelijst:
'84: brons OS Los Angeles
'85: brons EK Boedapest
'86: zilver WK Reno
'87: goud EK Turijn
'88: brons OS Seoel
'89: goud EK Athene

Ambities Van den Berk blijven steken in modderig Hellegat

Bayle veruit de beste
Van onze verslaggevers

HEERLEN - Regerend wereldkampioen in de 250cc klasse, John van den
Berk, bleef gistermiddag steken in het slijk van het 'Hellegat. Hij moestlijdzaam toezien hoe Jean-Michel Bayle met machtsvertoon beide man-
ches van de Grote Prijs van Nederland op zijn naam schreef. De Frans-
man duldde geen tegenstand en speelde het surplus aan vermogen metzijn Honda technisch en taktisch volmaakt uit. Voor John van den Berk
bleven enkel de kruimels in de vorm van een derde plaats in de eerste en
een negende stek in de tweede manche.

Een pijnlijke nederlaag voor de re-
gerend wereldkampioen temeer
daar de achterstand in het WK-klas-
sement in Heerlen vormen aannam,
die vooruitzichten op titelprolonga-
tie vooralsnog niet rechtvaardigen.
„Jean-Michel Bayle en Pekka Ven-
konen zijn favoriet voor de wereld-
titel", gaf 'De Berk' dan ook toe. „In
de eerste manche funktioneerde de
motor niet optimaal", vond de Bra-
bander. „En als je op dit circuit een
achterstand hebt opgelopen dan is
het moeilijk terug te komen. Passe-
ren was er bijna niet bij".

Tijdens de herkansing, anderhalf

uur later, knalde Bayle hoogstper-
soonlijk de Nederlandse favoriet uit
de race. „Hij reed tegen mijn voor-
wiel waardoor ik ten val kwam.
Toen overeind was, werd ik nog een
keer aangereden. Ik was alleen al
doodop van het overeind proberen
te krijgen van mijn machine". Van
den Berk ploeterde, terwijl Bayle
schijnbaar moeiteloos zijn Honda
door het Hellegat mende.

De Fransman hield bij de afdalin-
gen het gas er iets langer op en vond
altijd het goede spoor in de modder-
brij. Van den Berk bleef op zoek.
Het circuit, het vermogen van zijn

machine, de juiste vorm; kortom
niets deugde er gisteren. „Ik moet
wachten, geduld opbrengen", ver-
zuchtte Van den Berk. Met wachten
doelt de wereldkampioen op actie
vanuit Japan. Daar is de nieuwe
Yamaha, bestemd voor Van den
Berk, weer onder handen genomen.
„De afstemming deugt niet voor
mij. De nieuwe versie heeft veel
pk's in het middenbereik, terwijl ik
die kracht nodig heb in het topge-
bied. Daarom gebruik ik nu mijn
oude machine, maar tegen de Hon-
da van Bayle kom ik daardoor veel
te kort".
Door zijn eclatante succes op de
Limburgse klei zette Jean-Michel
Bayle zich aan de kop van het WK-
tussenklassement. Dat kon omdat
koploper Whatley niet scoorde
evenals de Italiaan Fanton, die in de
eerste manche hard van de Suzuki
afging en hinkend naar het renners-
kwartier moest.

" Het geweld in het Hellegat is losgebarsten. Roland Diepold (7) komt voor John van den Berk
uit de bocht na de start.

Foto: FRANS RADE

Meijs maakt indruk
door wiel verheesen

STEIN — Raymond Meijs
speelde met zijn krachten,
maar Richard Luppes eiste in
de Ronde van Limburg de
hoofdprijs op. Na 208 kilome-
ter in de vaak stromenderegen
was de 21 jarige renner uit
Drente de sterkste van drie
koplopers. Meijs eindigde -op
drie seconden als tweede,
Bouwmans werd op vijf se-
conden derde.

In tegenstelling tot menige vorige
editie boeide de strijd op de klets-
natte wegen dit keer overigens niet.
„Ik miste iets", zei bondscoach Piet
Kuys veelbetekenend.

Op iedere hellingraakte het peloton
weliswaar een aantal renners kwijt,
maar het verdwijnen door de ach-
terdeur was niet het gevolg van snel
op elkaar volgende aanvallen. Een
enkele pechvogel uitgezonderd had
het afhaken geen andere reden dan
gebrek aan kwaliteit om de opgave
op het geaccidenteerd terrein te vol-
brengen. Zodoende leek de wed-
strijd veel op een afvalrit.

Omdat uit verkeerstechnisch oog-
punt bovendien degenen uit koers
werden genomen die op weg naar
het aankomstparcours minimaal
vijf minuten achterstand opliepen,
viel het niet te verwonderen dat
slechts enkele tientallen deelne-
mers na 168km aan de twee slotron-
den van telkens twintig kilometer
rond Stem begonnen. Van de bijna
honderdzestig gestarte amateurs
werden welgeteld vijfendertig ge-
klasseerd.
Behalve de tweede plaats hield Ray-
mond Meijs nog een ander eervol re-
sultaat over aan de klassieker waar-
aan hij voor de derde keer deelnam.
Hij legde beslag op de bergrpijs.
„Mooi meegenomen", aldus de ren-
ner uit Valkenburg. „Ik heb echter
geen moment bewust voor dit klas-
sement gestreden. Voor mij telde al-
leen het succesvol afsluiten van de
ontsnapping. Jammer, dat ik daarin
niet slaagde. De tweede plaats is
voor mij niettemin een bewijs, dat
ik weer helemaal terug van wegge-
weest ben."

" Zwoegen in deRonde van Limburg. Op deMaasberg in Els-
loo leidt Raymond Meijs de kopgroep, gevolgd door Eddy
Bouwmans en de slechts gedeeltelijk zichtbare latere winnaar
Richard Luppes. Foto: PETER ROOZEN
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buitenland
i

1 België

' Bekerfinale, Anderlecht - St.Luik 2-0

: West-Duitsland

1 WaldhofMannheim-FCSt. Pauli 2-1
i Leverkusen - Vfß Stuttgart 0-0
■ Bor. Mönchengladbach -Karlsruher SC 1-1
; Werder Bremen - EintrachtFrankfurt 2-0

Borussia Dortmund - ViL Bochum 2-1
Hannover'96 - FC Nürnberg 2-2
Bayern München- Uerdingen 5-0
Hamburger SV - FC Kaiserslautern 1-1

Stand: Bayern München 32-48; FC Köln 31-
-42; Werder Bremen 32-42; Hamburger SV
32-40; . Bor.Mönchengladbach 32-38; Vfß
Stuttgart 32-37; Borussia Dortmund 32-35;
Leverkusen 32-33; FC Kaiserslautern 32-31;
Uerdingen 32-31; Karlsruher SC 32-30; FC
St.Pauli 32-30; Waldhof Mannheim 32-27;
VfL Bochum 32-26; FC Nürnberg 32-24;
Eintracht Frankfurt 32-23; Stuttgarter Kic-
kers 31-21; Hannover 96 32-16.

Spanje

Valencia - Sporting 2-1
Atletico Madrid - VaUadolid 3-2
Sevilla - Barcelona 1-1
Malaga - Real Madrid 2-2
Eiche - Real Sociedad 1-1
Cadiz - Zaragoza 1-1
Athletic Bilbao - Murcia 3-0
Logrones - Celta 1 -1
Espanol - Betis 0-1
Oviedo - Osasuna 3-2

Stand: Real Madrid 35-56; Barcelona 35-52;
Valencia 35-46; AUetico 35-42; Zaragoza 35-
-38; Valladolid 35-38; Celta 35-37; Athletic
Bilbao 35-36; Sevilla 35-35; Osasuna 35-35;
Oviedo 35-33; Real Sociedad 35-33; Gijon
35-32; Malaga 35-32; Logrones 35-32; Cadiz
35-30; Espanol 35-39; Betis 35-25; Murcia 35-
-24; Eiche 35-15.

Itahë

Atafenta- Juventus 0-0
Cesena-Pisa 1-0
Fiorentina - Lecce 1-1
Lazio - Internazionale 1-3
AC Milan - ASRoma 4-1
N'apoli - Sampdoria 1-1
Pescara-Como 1-1
Torino - Ascoli 1-1
Verona - Bologna 0-0

Stand: Inter 31-54; Napoli 31-44; AC Milan
31-40; Juventus 31-38; Sampdoria 31-35;
Atalanta 31-35; Fiorentina 31-33; AS Roma
31-29; Verona 31-28; Lecce 31-27; Lazio 31-
-26; Ascoli 31-26; Bologna 31-26; Cesena 31-
-26; Pescara 31-25; Torino 31-23; Como 31-22;
Pisa 31-21.

lotto/toto

Lotto 22: winnende getallen: 21 - 25- 26 - 32 -
38 40. Reservegetal: 35. Deelnemers
530.692. inleg 2.246.889. Prijzengeld:
1.165.100.
Terto 22: 3-3-1-1-3-1-3-3-3-3-1-3.
Deelnemers 17.091, inleg 86.374. Prijzen-
geld 41.028.
Cijferspel 22: 51 43 24.

WestduitseLotto: 7 - 17 -19 - 22 - 23 - 27.Re-
servegetal: 45.

Spiel '77: 4 3 0 5 0 0 0.

Belgische Lotto: 5 - 15 - 16 - 28 - 30 - 40. Bij-
komend nummer: 6. Jokernummer: 16 6 8 9
3 0.

Dawn Sowell
nieuwe diva
van de sprint

PROVO - Dawn Sowell is de nieu-
we ster onder de Amerikaanse
sprintsters. De 23-jarige studente
van Louisiana State liep de 100 me-
ter in 10,70 seconden. Dat is de zes-
de prestatie aller tijden. Sowell won
in Provo in de staat Utah het Ameri-
kaanse studentenkampioenschap.
De atlete mag zich beschouwen als
de opvolgster van wereldrecord-
houdster Florence Griffith (10,49 se-
conden) en Evelyn Ashford. Sowell
had in de finale een rugwind van 0,7
meter per seconde. Het was de der-
de overwinning voor Sowell. Zater-
dag won zij op de 200 meter in 22,04
seconden, een nieuw universitairre-
cord en de beste prestatie van het
seizoen. Sowel maakte ook deel uit
van de 4 x 100 meterploeg van de
Louisiana State, diebinnenkwam in
42,50 seconden.
De 100 meter bij de mannen leverde
winst op voor Raymond Stewart uit
Jamaica in 9,97 seconden (2.32 me-
ter per seconde rugwind).

Recordevenaring
MAASTRICHT - Het afgelopen
weekeinde werden in het Maas-
trichtse Dousbergzwembad de Lim-
burgse A-kampioenschappen afge-
sloten. De tijden waren niet direct
spectaculair. Toch konden op de
laatste dag nog twee recordsevena-
ringen genoteerd worden: van Jur-
genLanger op de 100 meter school-
slag onder 16 jaar en van Denise
Weerd op de 50 meter vrije slag da-
mes.

atletiek sport in cijfers
Grenslandmarathon: 1. Petre Brinaru (Uni-
tas) 2.27.42; 2. Ton van de Eerden (Susteren)
2.32.46; 3. Frans Schoonbrood (Unitas)
2.36.01; 4. Urbain Moreels (België) 2.37.42
(vet); 5. Kikken (Mechelen) 2.40.38; 6. Wim
Peters (Heel) 2.41.56; 7. Armand Austen
(Amstenrade) 2.41.58; 8. Ton Theunissen
(Mergelland) 2.43.31; 9. Mart Janssen (Els-
loo) 2.43.55; 10. Paul Cremers (Maastricht)
2.46.02. Dames: 1. Victoria Schuurmans
(Eindh) 3.36.27. Rolstoel: 1. Johan Reekers
(Ensch.) 2.34.12.
Halve marathon: 1. Wil Pepels (Caesar)
1.10.40; 2. Peter Jacobs (Beek) 1.10.59; 3. Pe-
ter Odrossly (Unitas) 1.11.39; 4. André
Adams(AVON) 1.13.07; 5. Zef Budzijn (Uni-
tas) 1.13.48 (vet.); 6. John Stassen (Nijm.)
1.14.09; 7. Frits Driessen (Unitas) 1.14.20; 8.
Dré Maas (Kimbria) 1.14.36; 9. Ruud Mendel
(AVON) 1.14.40; 10. Nic Baetsen (Unitas)

1 14.46. Dames: 1. Wilma Rusman (Unitas)
1.18.44; 2. Marhe Maroutiak (Geulle) 1.19.31;
3. Han Vos (Ach. Top) 1.27.44. Rolstoel: 1.
Bert La Lou (Heerlen) 1.16.27.
10 km: 1. Henny Hermans (AV'34) 32.37; 2.
Math Korpershoek (AV'34) 32.47; 3. Nico
Hamers (Landgraaf) 32.51; 4. Ed Janssen
(Unitas) 32.58; 5. Joseph van Es (Urmond)
33.28; 6. Michel Hodenius (Ach. Top) 33.30;
7. Jo Wijnen (AV'34) 33.43; 8. Ger Bodelier
(Ach. Top) 33.48; 9. Bert Borghans (Ach.
Top) 33.51; 10. Han Frenken (Stem) 34.09.
Veteranen: 1. Henk Derix (Unitas) 34.11.
Dames: 1. Trea van der Linden (Ach. Top)
40.04; 2. Armemarie Hannen 41.08; 3. Paula
Odekerken (Geleen) 42.18.

paardesport
Uitslagen concours hippique Geleen: Dres-
suur Beginnersklasse, ring 1: 1. Van de
Burg met Guano. 2. Frederiksz met Shilay-
ka en Keulen met Bidjard. Ring 2: 1. Nelis-
sen met Condor; 2. Consten met Wodan; 3.
Hamers met Zagal. Licht 2 ring 3: 1. Lins-
sen met Venus; 2. Lemans met Daniel; 3.
Houben met Devils Delight. Licht 2 ring 4:
1. Houben met Catouchon; 2. Beckers met
Arrogante; 3. Erens met Benno. Midden 1
ring 5: 1. Eussen met Polientje; 2. Houben
met Acrobaat; 3. Nelissen met JR. Midden 2
ring 6: 1.Eussen met Bardo. Zwaar 1ring 6:
1 Werdens met Zanyo. Zwaar 2 ring 6: 1.
Nijsten met Assoway. Beginners ring la: 1.
Aben met Dimon; 2. Dreessen met Blitz; 3.
Bogers met Withley. Ring 2a: 1. Pook met
Palatin; 2. Odekerken met Zambo. Licht 1
3a: 1 Nieling met Chame; 2. De Weerd met
Victoria; 3. Kremer met Wichita en Erens
met Chamaraan. Springen Beginners: 1.
Coumans met Calypso; 2. Paulsen met
Gma; 3. Keulen met Bidjard. Licht groep 1:
1 Willems met Caicos; 2. Souren met Udos-
ta, 3. Beckers met Farna. Licht groep 2: 1.
Kleuters met Aswintha; 2. Bogers met Ce-
na; 3. Dohmen met Casimir. Progressief
Beginners en Licht: 1.Ramakers metRyan;
2. Weyers met Doerak; 3. De Bree met Zur-
ban. Springen Midden: 1.Pex met Virginia;
2. Simons met Wodan; 3. Straus met Valen-
tino. Zwaar 1: 1. Holtus met Tiger Saga; 2.
Holtus met Usnach Saga; 3. Gradussen met
Amantiliados. Zwaar 2: 1. Bogers met Wol-
ga: 2. Gradussen met Zamiro; 3. Nelissen
met Eurotax Ryan. Progressief Midden en
Zwaar: 1. Nelissen met Eurotax Ryan; 2.
Gradussen met Zivoon; 3. Holtus met Us-
nach Saga.

zwemmen

Limburgse A-kampioenschappen: 400 m
wissel dames : 1. Denise Weerd (MZ&PC)
5.27.4; onder 16 j: 1. Jonita Westheim
(MZ&PC) 5.17.5; onder 18 j: 1. Gudule van
der Meer (Mosa Regio) 5.17.1. 400 m vrije
slag heren: 1. H. Musz (ZON/SP&SPM.42.6;
onder 16 j: 1. Jurgen Langer (MZ&PC)
4.33.2; onder 18 j: 1. P. Tonnard (MZ&PC)
4.21.7. 200 m rugslag dames: 1. D. Weerd
(MZ&PC) 2.36.8; onder 16 j: 1. Jonita Wes-
theim (MZ&PC) 2.32.8; onder 18 j: 1. Gudu-
le van der Meer 2.33.1. 200 m vlinderslag
heren: 1.R. Beckers 2.25.4; onder 16 j: 1. E.
Thimister (MZ&PC) 2.28.1;onder 18 j: 1. P.
Tonnard 2.19.6. 100 m rugslag heren: 1. S.
Roumen (RZ) 1.06.4; onder 16 j: 1. Roger
Vissers (HZ&PC) 1.06.2; onder 18 j: 1. M.
Roelofs (MZ&PC). 100 m vlinderslag da
mes: 1. M. Seykens (Hellas) 1.08.8; tot 16j: 1.
C. Alberts (Hellas) 1.09.7; tot 17 j: 1. Jonita
Westheim 1.10.0; tot 18 j: 1.G. van der Meer
1.07.6. Estafette 4 x 200 mvrije slag meisjes
onder 16 j: 1. MZ&PC 9.28.4; 4 x 200 m vrije
slag estafette jongens onder 16 j: 1.
MZ&PC 8.41.0; 4 x 200 m estafette dames:
1.MZ&PC 9.07.5; 4 x 200 m estafette heren:
1. MZ&PC 8.21.3. 4 x 200 m wisselslag da-
mes: I.D. Weerd 2.31.4; onder 16 j: I.J. Wes-
theim 2.30.6; onder 18 j: 1. G. van der Meer
2.28.5. 200 m wisselslag heren: 1. S. Rou-
men 2.21.3; onder 16 j: 1. M. Roelofs 2.20.7;
onder 18 j: 1. D. Scheepers (MZ&PC) 2.25.3.
100 m vrije slag dames: 1. D. Nien (De Rog)
1.01.2; onder 16 j: 1. A. Wijnen (HZ&PC)
1.02.5; onder 18 j: 1. J. Westheim 1.02.1. 100
m schoolslag heren: 1. R. v.d. Pol (Hellas)
1.12.19; tot 16 j: 1. J. Langer 1.11.0; tot 18 j:
1. D. Rouffaer (ZON/SP&SP) 1.13.3. 400 x
100 m estafettewissel meisjes onder 16 j: 1.
Kimbria 4.54.0; 4 x 100 m estafettevrij jon-
gens onder 16j: 1. MZ&PC 3.54.9. 50 m vrije
slag dames: 1. D. Weerd 0.26,6; 50 m vrije
slag heren: 1. M. Roelofs 0.25,1.

softbal
Tweede klasse nationaal
Kennemerland-Cardinals 2-3,5-3
Spartaan-Nuenen 5-15,4-8
Frogs-Harreman*All Stars afg.
Birds-Cromtigers 10-0,12-7

Hoofdklasse rayonßoef-Tilburg 7-2

Bl.Wings-HBS 14-20
HBS-Bl.Wings 15-0
Sittard Condors-Mulo 5-2
Jeka-Starlights 13-3
HBS-Starlights 3-13

Eerste klasse

All In-PSV afg.
Kickers-Knuppelaars 17-11
Cheetahs-Samacols afg.

honkbal
Hoofdklasse
Feniks-Cardinals 1-18

All Stars-Phantoms afg.
Sphinxj-HSCM-DVS 10-20
Mulo-Orioles afg.

Eerste klasse
Samacols-Red Caps afg.
Venlo-Starlights 12-15
Condors-C.Meppers afg.
Bullfighters-Bl.Wings 4-3

Tweede klasse
TheStuds-K.Stealers 8-13
Cheetahs-Red Sox afg.
Geldrop-Falcons 28-0

schaken
Wereldbekerschaaktoernooi Rotterdam:
eerste ronde: Sax - Van der Wiel 1/2-1/2, Sa-
lov - Joesoepov 0-1, Nunn - Ehlvest 1/2-1/2,
Ljubojevic - Short 1/2-1/2, Vaganian - Kar-
pov 1/2-1/2,Nogueiras - Hübner 1/2-1/2, Sei-
rawan - Portisch afgebroken, Timman - So-
kolov 1-0. Hjartarson was vrij. Tweede ron-
de: Short - Vaganjan 1/2-1/2, Van der Wiel -Salov 0-1, Joesoepov - Nunn 1/2-1/2, Por-
tisch - Tirnman 1/2-1/2,Karpov - Nogueiras
1-0. Ehlve'st - Ljubojevic afgebroken, Hüb-
ner - Seirawan uitgesteld wegen ziekte Hüb-
ner, Hjartarson - Sax 1/2-1/2. Stand: 1. Kar-
pov, Joesoepov, Timman 1 1/2, 4. Vaganjan,
Sax, Nunn, Short, Salov 1, 9. Hübner, Hjar-
tarson 1/2 (1), 11. Ehlvest, Ljubojevic, Por-
tisch 1/2 + 1 afg., 14. Van der Wiel, Noguei-
ras 1/2. 16. Seirawan 0 + 1 afg. (1), 17. Soko-
lov 0 (1).

turnen
Nederlands kampioenschap: A-lijn Olym-
pische klasse: 1. M. Lemaire 73.10 pnt; 2. M.
v.d. Borst 73.05. 2A: 1.V. Heitinga 34.15; 15.
N. Fox (Kerkrade) 24.15); 23. W. Berkers
(Kerkrade) 20.05. 3A: 1. S. Kohier 37.00; 10.
Dorine Reinders (Echt) 31.55. 4A: 1. S. v.
Loy 36.30; 7. Sonja Gutsche (Kerkrade)
29.50; 30. Petra Caumon (Kerkrade) 27.60.
B-lijn, senioren: 1. L. v. Hesse 37.60; 12. S.
Klerken (Sevenum) 31.45. Jeugd: 1. M. Mul-
ders (Sittard) 32.55; 22. Sandra Nolten (Sit-
tard) 27.75. 3B: 1. M. Nauman 32.40; 6. D.
Caubo (Sittard) 29.65; 7. N. Dambacher
(Parmingen) 29.10; 24. J. v. Ommen (Seve-
num) 24.45. 2B: 1. A. Peeters (Echt) 30.50; 7.
S. Jacobs (Parmingen) 26.85; 20. A. Rutten
(Echt) 19.40. 4B: 1. P. Geraedts (Sittard)
31.65; 11. B. Boumans (Echt) 27.75; H.A.Jo-
ris (Sevenum) 25.50; 23. E. Sleven (Seve-
num) 24.15.

Colftitel Ruud Bos
NIJMEGEN - Ruud Bos, de 25-jari-
ge Nederlandse golfprofessional,
heeft dit weekeinde op Het Rijk van
Nijmegen zijn Nederlandse titel bij
de profs geprolongeerd. Samen met
de plaatselijke pro Brian Gee ein-
digde hij met een totaal van 291 sla-
gen. De play-off, die daardoor nood-
zakelijk was, werd beslist op de vijf-
de hole; een par 4. Een birdie voor
Bos en een par voor Gee.

Roma-fan gedood
in Milaan

MILAAN - Een supporter van AS
Roma is zondagmorgen gedood
door aanhangers van AC Milan. Hij
werd in de buurt van stadion San
Siro geslagen met ijzeren staven.
Volgens de eerste informatie van de
politie is de negentien-jarige Anto-
nio de Falchi kort nadat hij in het
ziekenhuis aankwam, overleden.
Hij was in Milaan om zijn club aan
te moedigen voor het competitie-
treffen met Europacup-winnaar AC
Milan.

Regelmatige zege
Sittard Condors

SITTARD Het softbalnegental
van Sittard Condors blijft een voor-
aanstaande rol vervullen in de
hoofdklasse van het zuidelijke
rayon. Ondanks de slechte weers-
omstandigheden zette de equipe
van coach Lei Jansen de ontmoe-
ting tegen Mulo uit Helmond om
een een regelmatige 5-2 overwin-
ning.
De eerste volledige innings bracht
1-1 op het scorebord. Een fase waar-
in Condors nopg zocht naar het juis-
te ritme. De basis voor de winst
werd gelegd in de gelijkmakende
derde beurt. Met alle honken bezet
plaatste ctacher Marian Bauling de
bal over het binnenveld, de inzet
van een serie die drie punten zou
opleveren: 4-1. In de laatste slag-
beurt werd de eindstand op 5-2 be-
paald.

sport

scorebord
nacompetitie

Heerenveen-GA Eagles 4-0
Excelsior-NEC 0-1

Stand:r Heerenveen 110 0 2 4-0: NEC 110 0 2 1-0. Excelsior 10 0 10 0-1

' GA Eagles 10 0 10 0-4

: Programma woensdag: Go Ahead Eagles -Excelsior. NEC - Heerenveen.

Roemeen neemt loopje met concurrenten in Grenslandmarathon

Brinaru bekroont eenzame
vlucht met nieuw record

door frans dreissen
SITTARD - Vier maanden geleden vluchtte Pedre Brinaru sa-
men met zijn vrouw om politieke en vermoedelijk ook econo-
mische redenen uit Roemenië. De nationaal kampioen mara-
thonlopen had schoon genoeg van het dictatoriale regime van
partijleider Ceausescü en belandde na enkele omzwervingen
in het vluchtelingenopvangcentrum in Spaubeek. Gisteren
ging de 29-jarige Roemeen opnieuw op de loop, zij het met een
louter sportieve achtergrond. Na 2.27.42 uur keerde Brinaru
gisteren terug in Sittard; een parcoursrecord en een overwin-
ning in de Grenslandmarathon rijker. „De tijd vind ik niet be-
langrijk", gebaarde Brinaru, die geen woord over de grens
spreekt. „Straks in september wil hij zich pas meten met de
echte grootheden als Ten Kate", verduidelijkte een van zijn
Nederlandse begeleiders.

Naar wat de Koerneen daadwerke-
lijk in zijn mars had, had men voor
de wedstrijd slechts kunnen gissen.
De ooit door hem gerealiseerde tijd

van 2.13.58 op de klassieke afstand
werd zelfs door menigeen in twijfel
getrokken; ook door de organisatie.
Maar Brinaru stelde niet teleur. On-
verstoorbaar, haast sereen voltooide
de tengere loper met forse schreden
de hindernistocht door het glooien-
de Limburgse en Westduitse land-
schap. Bij de finishpassage werd
zelfs duidelijk dat de Roemeen echt
iets in zijn bagage heeft. De timide
Brinaru arriveerde in het stadion
alsof hij zojuist een ontspannen
wandeling had gemaakt en liet dat
merken door een trek van gerust-
stellingrond de mond.
Bijna tweeëneenhalf uur had hij
moeten optornen tegen de neergut-
sende regen en had hij eenzame
strijd geleverd tegen de afstand en
de tijd. Zonder verfrissing en zon-
der iets te eten of te drinken. „Het
ging gewoon lekker, maar nu had ik
toch graag twee bier", probeerde
Brinaru (hij zou een jaar niet meer
hebben getraind) na afloop met ge-
barentaal de organisatie duidelijk te
maken.
De zesde Grenslandmarathon was
opnieuw een massa-manifestatie
van gezonde recreatie en inspan-
ning. 1116 atleten namen in totaal
deel aan de 10 km en de halve en
hele marathon. „Ik vond die regen
bepaald niet bezwaarlijk", zei Ton
van de Eerden, de nummer twee
van de marathon. „Integendeel
zelfs. Het was goed loopweer. Ik heb
mijn persoonlijk record flink aange-
scherpt en loon naar werken gekre-
gen", aldus de CIOS-docent uit Sus-
teren.

Wil Pepels, winnaar op de halve af-
stand na bij kilometerpaal 18 zijn
clubmakker Peter Jacobs te hebben
gelost, deelde die mening. „Ik heb
lekker gelopen en ben bovenal blij
dat ik als triatleet tal van hardlopers
achter me heb kunnen laten". En zo
eindigde een trieste, regenachtige
zondag toch nog in een in elk geval
sportief geslaagde dag.

| _____! i ______^_-m

"De start van de hele en halve marathon. Niet iedereen vond winnaar Brinaru met zijn vrouw.
het wettia om in de regen te moeten lopen. Inzet: deRoemeense Foto: PETER ROOZI

Opluchting over benoeming Harry Brokking

Afscheid Arie Selinger
zonder passend cadeau

Van onze verslaggever

FRIEDRICHSHAFEN - De plaat-
sing voor het EK in Zweden en de
moeizaam opgeloste problemen
rondom de benoeming van Harry
Brokking tot hoofdcoach maakten
veel goed. Maar desondanks had
Arie Selinger zich een heel ander in-
ternationaal afscheid van het Ne-
derlands volleybalteam voorge-
steld.

De voortekenen voor en tijdens het
EK-plaatsingstoernooi waren door
de onverkwikkelijke verwikkelin-
gen bij de aanstelling van Brokking
al slecht. En zo passeerde de natio-
nale ploeg gisteren ook de eind-
streep in het Westduitse Friedrichs-

hafen. In plaats van een overtuigen-
de eindoverwinning kon zijn team
hem door een misstap op de slotdag
tegen West-Duitsland (3-2: 13-15, 15-
-6, 15-7, 9-15 en 13-15) niet meer dan
een tweede plaats cadeau doen.

Het sierde de technisch leider dat
hij alleen zichzelf daarvoor verwij-
ten maakte. De coach ging er vooraf
vanuit, dat de Westduitsers, nog een
onbeduidende formatie in Europa
en voor het eerst sinds '81 geplaatst
voor een EK, door zijn toonaange-
vende internationale equipe zouden
worden weggevaagd. Het werd
daarentegen eenregelrechte afgang.
„Ik heb een foute taxatie gemaakt",
stak hij de hand in eigen boezem
over zijn keuze om de bankzitters
Boudrie, Teffer, Buys en Selinger
met de basisspelers Zoodsma en
Posthuma de ogenschijnlijk simpe-
le klus te laten klaren.

Ondanks de teleurstelling over het
eindresultaat in het zwak bezette
deelnemersveld, overheerste de
vreugde over de benoeming van
Harry Brokking. Er dienen nog wat
details te worden geregeld, maar die
kunnen nauwelijks nog een echte
hindernis vormen. De doorbraak in
de controverse kwam vrijdagnacht,
toen technisch directeur Peter Mur-
phy er na een flinke lobby in slaag-
de beide partijen (met Selinger als
toehoorder) op één lijn te krijgen.
Overeengekomen werd het geschil-
punt, de keuze van de assistent
(Marco Brouwers) 'over het EK in
september heen te tillen en daarna

de vacature in te vullen. In de tus-
sentijd zullen enkele Nederlandse
clubtrainers bij toerbeurt meedraai-
en om internationale ervaring op te
doen.
Komende vrijdag reist Jan Posthu-
ma af naar Italië om een éénjarig
contract te ondertekenen met de
topclub Parma.

Goede
prestaties

Limburgse
turnsters

CUYK-Tijdens de nationale turnfi-
nales te Cuyk gaven de Limburgse
turnsters met drie titels hun visite-
kaartje duidelijk af. Het Limburgse
trio Milena Mulders, Patricia Ge-
raedts (beiden Swentibold Sittard)
en Astrid Peeters (Patrick Echt)
kwam na spannende finales op de
hoogste trede van het erepodium.
De beste prestaties in de A-lijn le-
verde echter de 15-jarige Mireille
Lemaire (Zierikzee) die haarverlies
bij het verplichte werk van 0,9 punt
met haar keuzewerk kon ombuigen
in winst en nationaal kampioene
werd voor Miranda van der Borst
(Prinsenbeek).

De besteLimburgse prestaties in de
A-lijn kwam op naam van Sonja
Gutsche (KDV kerkrade). Dit jong
talent werd in 4A van de 43 finalis-
ten zevende. Dorine Reinders (Pa-
trick Echt) turnde in 3A zwak. Al-
leen met de sprong kon zij overtui-
gen en kwam hiermee als eerste
Limburgse turnsters in een toestel-
finale, waarin zij uiteindelijk vijfde
werd. In de jeugdklasse greep Mile-
na Mulders na een fantastische
vloeroefening onverwacht haar eer-
ste nationale turntitel.
Voor Astrid Peeters (Patrick Echt)
werd het in 2B na een zwakke oefe-
ning op brug ongelijk nog behoor-
lijk moeilijk. Met latere toestelwinst
op balk en vloer stelde zij haar titel
echter veilig. In 4B zette de zelfbe-
wuste Patricia Geraedts (Swenti-
bold Sittard) vanafhet eerste onder-
deel sprong al haar concurrenten op
achterstand. Met uitstekende oefe-
ningen op balk, brug en vloer won
zij haar eerste nationale titel met
een riante voorsprong van 2,60 pun-
ten.

Landgraaf wil
WK-veldloop '93

LANDGRAAF - In nauwe s
menwerking met elkaar prob
ren de atletiekverenigingen Ui
tas en STB het WK-veldloop na
Landgraaf (Draf- en Renbaan)
halen. Beide clubs opteren vo
het kampioenschap in 1993, n
dat een eerdere poging om 19
als jaargang te prikken, schi
breuk leed. Onder leiding van
Kardaun zal de komende maa
den aan een zogenaamd 'bi
boek' worden gewerkt; een u
gebreid visitekaartje voor <keuzeheren.

sport kort—

" COLMAR - Voor dezevende fl
heeft de Franse snelwandelaarj
ger Quemener de wedstrijd Parij
Colmar gewonnen. Quemener 1^
de 521 kilometer af in 64 uur ei>,
minuten (8,113 km per uur). De/
derlander Ad Leermakers eindw
als achtste op ruim vier uur va» 1

winnaar.

" JARROW- De Britse atleet S^Cram heeft zeer verdienstelijk _$
buteerd op de 5000 meter: 13.2»-]

" SCHOTEN - Jeanette Haazej
tijdens een wereldbekerconc*']
dressuur in België als vijfde en?
de geëindigd met haar paarden
kin en Windsor tijdens de Gr*
Prix-special.

" JAKARTA-China heeft bij d«
dividuele titelstrijd van het we**
kampioenschap badminton in
karta revanche genomen voor
minder goede optreden in de
denwedstrijden. China beha'
vier van de vijf titels in de in*
duele wedstrijden.

"NAMEN - De Belg Jean-MarC1
nard is k.o. gegaan bij zijn pogin»
Venezolaan Antonio EsparraF
de wereldtitelvan de WBA in he
dergewicht te ontnemen.

"NIEUWEGEIN -Bij danexai^
voor de hogere dangraden vonf;
doka's welke in Nieuwegein w^gehouden, slaagden Tjeu Kol?
(Neeritter) en Jo Dortants (Kerjj
de) voor de vijfde dan. Voor de *de dan slaagden verder nog "(
Stoffels (Tegelen), Pieter Dern^(Buchten) en John Konings (v
len).

" HICKSTEAD - De Nederla^ruiterploeg heeft er bij de lan.,
wedstrijd van het CHIO in "^stead weinig van terecht gebi"aj
Het viertal liep zelfs met weigj
ping van de slechtste resull^over twee manches liefst 48 S
punten op. Nederland werd
mee zesde.

" GENK -Het vijfde internati0'
Indoor Football Championsh^
Genk werd gewonnen door de.
leense zaalvoetbalverenj»|
Bouwfonds. Bouwfonds k'
RWDM in de finale met 5-1.

" ROESELARE - Gewichthefraan Jan Janssen van Helios
pelveld is kampioen in de klas ~tot en met 45 jaar (tot 100 kg)- U
sen scoorde 115 kg bij het tre
en 150 kg bij het stoten (Neöj.;
cord). Totaal: 265 kg. Eric V°
(Helios Simpelveld) werd tw
met 120 kg -145 kg en een totaa^
265 kg. Janssen werd winnaar
dat hij een kilo lichter woog- a
leeftijdscatergorie 45-49 jaar .f
Michel Beckers van Atlas \ ö
tricht tweede (90 kg trekken, 1J
stoten).

(ADVERTENTIE)_, -
-üimburgse ov.ccu
C^entrale b.v.
groothandel in autometerlalen

specialist in:

" radialeuren

" accu's
" cyl.koprevisies

" remmenafd.

" hydr slangen

" kentekenplaten

" autosleutels

" trekhaken

" motoronderdelen

" uitlaten
" koppelingen

pWPWNffi GRASBROEKERWEG 67
\é*__\ Heerlen. 045-724700
_,a*-*\ automateriaal
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FIjANE - Na het slagen van de EK-missie viel Arnold Van-|n yde als eerste zijn verzorger en 'boksvader' Jeu Joris uitr een om de nek. Een gebaar uit het hart naar de man die -y? st Arnold's familie - als één van de weinigen bleef gelovenej-Potentieel van de zwaargewicht. „In de ogen van velenFjk in Seoel tegengevallen en men zal deze titel als een re-Fcne zien. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Wij hebben de
5m

n £eana*yseerd en weten dat het, naast de handblessure,
-taal niet goed zat. Ik kon niets incasseren, zat vrijwel nare klap op mijn kont. Gelukkig bleven een paar mensen,
" miJ dierbaar zijn, in mij geloven. En met hen heb ik een
f We koers naar dit kampioenschap uitgezet".

k A gouden Europese plak nog
Jjg Jn.nek, richtte Arnold Vander-j jAt

ZlJri vizier reeds op de toe-
Jard *"*e Europees titel is goud

'JL °' maar de Limburger - dievanA A°fcarrière voorlopig nog niets
ws i " neeft dit jaarnog iets an-
jAn Petto. Het wereldkampioen-

P in september in Moskou,
°P heeft Vanderlijde zijn zin-

iti "^ ne^ andermaal bewe-
,rA de beste zwaargewichten ter
tPi te horen. Het EK is te verge-

n.met het WK zonder Cuba en
*ka. Als ik de komende maan-

?°ed blijf ontwikkelen, moet ikln Moskou kunnen toeslaan".

" De Oostduitser Alex Schulz kreeg in definale tegen Vanderlijde meer klappen dan hem liefwaren.

rainer
[All Arnold Vanderlijde het stra-

-1 in ?lddelPunt was van het feest-
«ti t Nederlandse ploeg, stond
In uramer Michel van Halderen
JeAAJe afzijdig het enthousias-
te a teslaan-Xji msterdammer had even de tijd

_pn hA het succes te verwerken.
%e*i deren liet in de voorberei-
iel ep A weten dat de Europese
% het Ssenstop was, maar toen
"fl za ud °P de borst van zijn pu-
Tok f s<Atteren» kreeg ook hij eeni °- «n de keel.
:

Het duurde echter niet lang voordat
hij zich weer in bedwang had en be-
nadrukte dat Athene een piek was,
maar dat de top in Moskou moet lig-
gen. „Ik geloof heilig in een wereld-
titel voor Arnold. Dat is ook de re-
den, waarom ik heb toegestemd
toen hij mij als trainer vroeg. Ik heb
urenlang gekeken naar videoban-
den van het gevecht tegen Savon
om de wereldtitel in Reno. Voor mij
is dat de enige partij die Arnold ver-
loor, terwijl hij had moeten winnen.
Als hij hier in Athene zilver had be-
haald met goed boksen, was ik ook
tevreden geweest. Maar als hij
straks in Moskou niet het goud
pakt, dan ben ik zeer teleurgesteld".

Oostduitsers
dronken na

dopingcontrole

farn^ E ~ De Oostduitse boks-
tfPeen n vierden nun EK-titel
Jvvaa " 2eer speciale manier. Super-
'eWiohf uicht Uli Kaden, midden-
leWieht oenry Maske en halfzwaar-
«i°Pino n Lange hadden bij de
Jjde ,°COritrole, waar ook Vander-
faleis est °Pdraven, in het sport-
Teri Dlm Atnene de grootste moeite
ijfe ve*:rfJf, te plegen. Om het proces
#Ucee;! t

len en tegelijkertijd op het
ir^eetv, i toasten, grepen zij in het
Pissig Je' van de medische com-
N het V Uldig naar blikJes bier-

!role .J Verlaten van de dopingcon-
»et u*a? net trio zo dronken dat zij
!amrji ■ ter afsluiting van het

ch'eten nschap moesten laten

DDR troeft
Rusland af

Van onze verslaggever

ATHENE - De hegemonie van de
Sovjet-boksers in Europa kreeg in
in Athene een gevoelige knauw.
Niet de Sovjet Unie, maar de DDR
wist de meeste (tien) EK-medailles
uit de twaalf gewichtsklassen te sle-
pen. Met vier gouden, twee zilveren
en vier bronzen plakken, beleven de
Oostduitsers hun grote broer 'e'en
zilveren medaille voor. Opvallend
sterk manifesteerde zich Bulgarije
als derde Europese boksnatie.
Met negen medailles scoorden zij
evenveel als de Russen. Zij het dat
de Bulgaren met drie maal goud ge-
noegen moesten nemen. Dankzij de
gouden plak van Vanderlijde nam
Nederland op de medaille-lijst een
uitstekendevierde plaats in.

Uitslagen: Papiergewicht: Hristov (Bul)
w.o.p. (5-0) van Isaszegi (Hon). Vliegge-
wicht: Arbachkov (Sov) r.s.e. derde ronde
van Varadi (Hon). Bantamgewicht: Todo-
rov (Bul) w.o.p. (3-2) van Skriabin (Sov). Ve-
dergewicht: Kirkorov (Bul) w.o.p. (5-0) van
Rudolph (DDR). Lichtgewicht: Tszioe
(Sov) w.o.p. (4-1) van Dumitrescu (Roe).
Lichtwelter: Roeznikov (Sov) w.o.p. (3-2)
van Czerny (Pol). Weltergewicht: Menheret
(DDR) w.o.p. (4-1) van Abadgiev (Bul).
Zwaarwelter: Akopkochian (Sov) w.o.p. (5-
-0) van Obreja (Roe). Middengewicht: Maske
(DDR) w.o.p. (5-0) van Franek (Tsj). Half-
zwaar: Lange (DDR) w.o.p (4-1) van Eros
(Hon). Zwaargewicht: Vanderlijde (Ned)
w.o.p. (5-0) van Schulz (DDR). Superzwaar:
Kaden (DDR) w.o.p. (5-0) van Tsahakis
(Gri).

BorisBecker overleeft matchpoint Perrez-Rotdan'

Sabatini en Agassi
onder guillotine

'ïi atl de v~ Par'Js staat in het teken
cf ütie H lering van de Franse revo-
lt start

e precies 200 jaar geleden
'"fiAUoti.A vuur en vlam zette. De
ifJajA t

leek zondag op Roland
"IjWigL Je staan. Na dagen van lan-P>e „ d. /olden de hoofden vanJAclrAÜbllekslievelingen tegelijk:

en Gabriela Sabatini.

a^lve A'kaan, vorig jaar pas in de
Jlaar A^ales door de latere win-
lVe«lo0r " der t°t staan gebracht,
|veei ln de derde ronde van zijn
i 'At p lnder bekende trainingsge-
l Sets re - vriend Jim Courier in vier

' oplaat ' 3"6' 2"6)' De als tweede, Ijiar . s|e Argentijnse zag de weg► y\A kwartfinales versperd door
d erikaanse Mary Joe Fernan-

'st
e haar pas zeventien jaar

stfepn^eds Jeugdiger trend onder-ste (4-6, 4-6).
SR , .Atst e ecker wist de beul op het

11 tp n!pPertJe tot andere gedach-
As bewegen. De Westduitser
feeE

°D het schavot gearriveerd,
An de Argentijn Guillermo

liaar ~**°ldan matchpoint tegen,
Ai. n Wam alsnog met de schrik
Alde e tWeede Argentijn, Mancini,
\uv 2icn »" de vijfde set tegen delSer Hlasek.

De uitschakeling van Sabatini ef-
fende de weg voor Steffi Graf naar
de derde achtereenvolgende Parij-
se zege nog meer. Eerder gingen de
nummers drie (Zvereva), vier (Gar-
rison) en vijf (Sukova) al onderuit.
Graf is tot nu toe ongenaakbaar. Ze
stond in vier duels pas negen ga-
mes aan haar slachtoffers (van wie
Jagerman niet de minste was) toe.
Sabatini had zaterdag al de groot-
ste moeite de Australische Nicole
Provis (vorig jaar halve finaliste)
van zich af te houden.

De vijftienjarige Monika Seles
wordt nu al een gouden toekomst
voorspeld. Ook in het weekeinde
ging de Joegoslavische onverdro-
ten verder met ruime twee sets-ze-
ges op respectievelijk de toch als
vierde ingeschatte Garrison en de
Australische Faull. De klasge-
nootjes van Seles in de kwartfina-
les zijn verder: de twee zeventien-
jarige Spaansen Sanchez en Marti-
nez, de even oude Amerikaanse
Fernandez en de Canadese Kelesi
(19).
Nederland heeft in de enkelspelen
geen deelnemers meer. De Neder-
landse tenisser die de meeste in-
druk maakte was laatbloeier Paul
Haarhuis.

Luc Bisschoff snelste in Voerendaal

Limburgse karters
houden reputatie hoog
VOERENDAAL - Bij de eerste
kartingraces in Voerendaal heb-
ben de Limburgse rijders getoond
dat zij, op het gebied van stratenra-
ces, nog altijd een reputatie hoog
houden.
Het duidelijkst bleek dit in de klas-
se 125 cc B, waarbij zich maar liefst
vier provinciegenoten op de eerste
plaatsen nestelden.

Ondanks de regen waren toch ver-
rassend veel toeschouwers bij deze
wedstrijden. Zij zagen een zeer fel-
le strijd in de 125 cc B. De grote fa-
vorieten waren op Luc Bisschoff
(Simpelveld) en Paul Leppers
(Roermond), met als outsider Ser-ve van de Heuvel (Bom).

Zij kregen af te rekenen met de on-
bekende Math Rutten uit Tegelen.
Door het winnen van de tweede
manche werd hij de grote kans-
hebber voor de eindzege.

Een favorietenrol die hem echter
niet lag, want in het finalegeweld
bleken de routiniers Bisschoff en
Leppers een tikkeltje ervaring en
durf meer te hebben. De aanvan-
kelijke leider Leppers kreeg tegen
het einde plotseling problemen
met zijn motor.

Hij werd afgelost door Bisschoff,
die nipt de eindzege kon pakken
met geringe voorsprong op Math
Rutten. Marco Tobben (Linne)
wist via drie manchezeges beslag
te leggen op de eindprijs in de klas-
se 100 cc B.
Winst was er eindelijk ook weer
voor de Brunssummer Jos Souren
in de klasse Zwaar. De Grand Prix
van Voerendaal werd tenslotte nog
een prooi voor Luc Bisschoff, die
vrij veel moeite had met de jonge
Tobben.

"De natte wegen zorgdenvoor extra-sensatie in Voerendaal.
Foto: FRANS RADE

sport

NEC makkelijk langs Excelsior in promotieduel

Heerenveen stelt
zijn kandidatuur

jjRENVEEN - Heerenveen

’ een aardige kans om de eerstee eredivisieclub te worden.
#13.000 kijkers in het Abe-Len-
jftadion wees Heerenveen Go
«Pd Eagles op de openingsdag
A"~_nacompetitie terug met 4-0.
f NEC startte goed. De Nijmege-
’s wonnen met 1-0 bij Excelsior.

i een verschil van vier treffers
P1Go Ahead er nog genadig af.
Pezoekers waren onmachtig; de
w Van ena seizoen vertrek-
£>e trainer Ted Immers was heer
peester. Heerenveen kwam netF rust op 1-0. via Van Dijk. In de
r°-e helft werd Go Ahead wegge-

speeld. In de 62ste minuut was het
raak. Op de kogel van Dijk had nie-
mand verweer. Hommeles en De
Jonge zorgden voor de eindstand
van 4-0.

NEC-trainer Leen Looyen wenste
na afloop van het matige duel met
Excelsior niet al te veel conclusies
te verbinden aan de overwinning
van zijn ploeg. „We hadden de na-

competitie slechter kunnen begin-
nen", waakte de Nijmeegse oefen-
meester voor overmoed.

NEC heerste op het redelijk bezette
Woudestein vrijwel negentig minu-
ten. Onder aanvoering van de uit-
blinkende spelverdeler Arts werd
de thuisploeg op eigen helft vastge-
zet. Doelman Van Ooyen redde aan-
vankelijk nog knap op inzetten van
Wijnhoven en Kooien, maar tastte
op slag van rust pijnlijk mis op een
houdbaar schot Van Wanrooy, 0-1.
In de tweede helft drong NEC min-
der sterk aan, in de wetenschap dat
woensdag opnieuw een krachtsin-
spanning moet worden geleverd.

Belgische beker
voor Anderlecht
BRUSSEL - De Belgische bekerfi-
nale is zondagavond een kopie ge-
worden van de eindstrijd uit het vo-
rige jaar. Ook toen stonden Ander-
lecht en Standard Luik tegenover
elkaar en ook toen won Anderlecht
met 2-0. Beide teams kwamen in de
bekerfinale al zes keer tegen elkaar
uit. De doelpuntenkwamen ditkeer
op naam van Krncevic (12) en Jan-
kovic (60).

Engeland
ongeschonden
LONDEN - Het Engelse voetbal-
elftal heeft zaterdag zijn onge-
schonden status in de kwalifica-
tie voor de eindronde voor het
wereldkampioenschap behou-
den. De Engelsen zegevierde in
Londen met 3-0 over Polen. Bij
rust was het 1-0. Door de over-
winning heeft Engeland in vier
wedstrijden van de voorronde
nog geen treffer moeten incasse-
ren. Gary Lineker, John Barnes
en Neil Webb scoorden.

Stand groep 2:
Engeland 4 3 1 0 7 10- 0
Zweden 3 2 10 5 4-2
Polen 3 10 2 2 5-2
Albanië 4 0 0 4 0 1-10

Averij
Hongarije

DUBLIN - lerland heeft zondag
in Dublin de Hongaarse kansen
op het bereiken van de eindron-
de van het toernooi om het we-
reldkampioenschap 1990 tot het
uiterste minimum terugge-
bracht: 2-0. Voor 49.000 toe-
schouwers scoorden McGrath
(34) en Cascarino (80).

De stand in groep 6:
Spanje 6 5 0 1 10 14- 1
lerland 6 3 2 1 8 5-2
Hongarije 5 13 1 5 4-5
Noord-lerland 6-2 13 5 5-7
Malta 7 0 2 5 2 3-16

Kimbria kan kampioenschap wel vergeten

Regen spelbreker
tenniscompetitie

HEERLEN - De regen is afgelopen
weekeinde voor de eerste keer dit
jaar spelbreker geweest in de ten-
niscompetitie. In de hoofdklasse
moest de wedstrijd van GTR/NIP in
Roermond tegen Victoria afgelast
worden. De concurrenten hebben
hieruit geen profijt kunnen trekken.
Warande en Metselaars 2 wisten in
de paar partijen die zij speelden,
geen winst te halen.

Voor SLTC 1 werd door deregen de
wedstrijd tegen medekampioens-
kandidaat Frisselstein behoorlijk
verlaat. Tenslotte won Frisselstein
met 5-3, waarbij de beide laatste mi-
xed dubbels verloren gingen voor
de Sittardenaren.

In de overgangsklasse A zijn er voor
de Limburgse ploegen nog geen be-
slissingen gevallen. Kimbria kan
door het 4-4 gelijkspeltegen Leimo-

nias de titel eigenlijk wel vergeten.
Voor SLTC 3 zal de 5-3 nederlaag
tegen CC Zeeland 1 wel degradatie
gaan betekenen. In de afdeling 4
won het Amsterdamse Festina 1
met 7-1 van Bastion Baselaar, waar-
mee de 6-2 winst van SLTC 2 tegen
Shot eigenlijk te weinig is om de
volgende week nog de titel te beha-
len. Van Home moest zijn wedstrijd

tegen Wateringen bij een 4-2 achter-
stand afbreken, omdat Hugo Jans-
sen pas laat aan zijn single tegen
Menno Bouma kon beginnen en er
3!/2 uur voor nodig had om de winst
te pakken. Hij kon daarna niet meer
in de baan verschijnen om aan de
dubbels te beginnen. Zijn heren- en
gemengddubbel moeten nog ge-
speeld worden. Brunssum heeft de

reis naar Hillegom voor niets onder-
nomen.
In de overgangsklasse B is Ready
uit Maastricht nagenoeg kampioen.
Coach Johnvan Heek: „In de laatste
wedstrijd tegen SBOZ zullen wij
een punt moeten pakken anders
zijn onze tegenstanders kampioen."
Hij kon dit zeggen na de 7-1 over-
winning op Stobblek uit Tilburg
waarbij alleen een mixed werd ver-
loren. Voor een grote overwinning
zorgde GTR/NIP 2 die met &-0 Pet-
telaer in Den Bosch versloeg. Het
vierde team van GTR/NIP is door
hun 7-1 nederlaag in duidelijk de-
gradatiegevaar gekomen.

" SITTARD - Het districtsbestuur
van het district Limburg heeft de
waarnemend districtstennisleraar
John van Heek (30) uit Margraten
met ingang van 1 september tot dis-
trictstrainer benoemd.

Gullit vervroegd met vakantie

Bayern zet bier al koud
HEERLEN - Bayern München kan
wellicht dinsdagavond al het offi-
ciële kampioenschapsfeest vieren.
Concurrent FC Köln, dat op een
achterstand van zes punten staat,
speelt dan de inhaalwedstrijd tegen
het in degradatienood verkerende
Stuttgarter Kickers. Verliest de
ploeg van trainer Daum tenminste
één punt, dan heeft Bayern twee
speelronden voor het einde van de
competitie de landstitel definitief
binnen.
Niemand in de Bondsrepubliek
twijfelt nog aan het kampioenschap
van Bayern, dat gezien het veel be-
tere doelsaldo de laatste twee wed-
strijden zelfs nog mag verliezen. In
het eenzijdige duel met Uerdingen
liet de ploeg van trainer Heynckes

zaterdag zien, dat de titel bij de juis-
te ploeg terecht komt. De achttien-
duizend toeschouwers in het Olym-
pia-stadion zagen vij Bayern-doel-
punten van Dorfner en Flick.

Naast FC Köln is ook Werder Bre-
men al zeker van een plaatsje in het
toernooi om de UEFA-Cup. HSV
speelde met gelijk (1-1) tegen FC
Kaiserslautern, maar omdat ook de
concurrenten Vfß Stuttgart (0-0 bij
Leverkusen) en Borussia Mön-
chengladbach (1-1 tegen Karlsruher
SC) eén punt lieten liggen, blijven
de kansen opEuropees voetbalvoor
de ploeg uit Hamburg onveranderd
groot. Borussia Mönchengladbach
lijkt de laatste plaats in het UEFA
Cup-toernooi voor zich op te eisen.

Vier weken voor het einde van het
Italiaanse seizoen is Ruud Gullit
door zijn club AC Milan vervroegd
met vakantie gestuurd. Trainer Sac-
chi ontsloeg zijn sterspeler van de
laatste competitieverplichtingen
om zijn slepende knieblessure in
alle rust te laten genezen. De doel-
treffende invalbeurt van Gullit bij
het Nederlands elftal woensdag in
de kwalificatiewedstrijd tegen Fin-
land had het gekwetste gewricht
geen goed gedaan.

AC Milan miste de inbreng van Gul-
lit nauwelijks in het duel met AS
Roma. Door doelpunten van Tassot-
ti, Tempistelli (eigen doel). Van Bas-
ten en Baresi werd AS Roma met
4-1 verslagen.

Ajax gooit '125 kilogram Stuy' in strijd

Oudjes op dreef
in Nieuwenhagen

NIEUWENHAGEN - Ondanks het
slechte weer is het derde internatio-
nale veteranentoernooi van SVN
een groot succes geworden. Voor-
malig Ajax-crack Barry Hulshof!
verwoordde het als volgt: „Ik vind
dergelijke toernooien schitterend.
Zo ook dit. Ik heb veel oud-collega's
gezien en sommige nieuwe contac-
ten gelegd."
De sfeer in het Nieuwenhaagse
sportpark was prima. Er werd op
het scherp van de snede gespeeld,
maar het bleef steeds sportief. De
ruim 400 toeschouwers kwamen
volledigaan hun trekken. In de pou-
lewedstrijden bleken Ajax en PSV
uiteindelijk de sterksten. Vooral de
Amsterdammers demonstreerden
via Hulshoff, Van der Lem, Kleton
en spits Van de Ham diverse
staaltjes voetbal van hoog niveau.
In poule A eindigdeFortuna Sittard
als tweede, terwijl deze positie in

poule B was weggelegd voor Lim-
burgia. De onderlinge strijd om de
derde en vierde plaats eindigde in
een 5-2 zege voor de Brunssum-
mers. De finale tussen Ajax en PSV
werd door Ajax met 4-1 gewonnen.
Piet de Vries, Harry van de Ham
(twee keer) en Gerard van derLem
tekenden voor de Amsterdamse
treffers, terwijl alleen Willy van
Woerkum er in slaagde de rond 125
kg zware Ajax-doelman Heinz Stuy
te passeren.

Maradona praat
met Marseille

MARSEILLE - Volgens Franse
kranten zou Diego Maradona in ver-
gaande onderhandelingen zijn met
Olympique Marseille. Men weet
zelfs een transferbedrag te noemen:
ruim dertien miljoen gulden voor
een contract van drie jaar. Marado-
na, wiens contract met Napels pas
in 1992 afloopt, zou al het komend
seizoen voor Olympique Marseille
uitkomen.

In de zaterdag-editie van 'L Equipe
gaf Olympique-manager Michel Hi-
dalgoin een interview te kennen dat
Maradona van plan was Napels in te
ruilen voor de Cote d'Azur. Die los-
lippigheid leidde tot een woedende
reactie van Bernard Tapie. Volgens
de zakenman en voorzitter van
Olympique dienen dergelijke on-
derhandelingen pas naar buiten te
komen als de beslissing is gevallen.
Tapie zou Maradona een hoge func-
tie in zijn keten van bedrijven heb-
ben aangeboden en zelfs van plan
zijn een zaak op te zetten in Argenti:nië, met Maradona als vennoot.

VENRAY - Venray heeft zijn laatste
wedstrijd in de strijd om de titel

bij de zondagamateurs thuis met 1-3
verloren van HSC '21 uit Hoogé-
zand. Voor de clubs was weinig eer
te behalen, want het kampioen-
schap is al in handen van RCH uit
Heemstede. Toch werden Janssen
van Venray en Sonhorst van HSC
na overtredingen uit het veld ge-
stuurd.

Van onze verslaggever
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(ADVERTENTIE)

HANDWERK
VOORVOETEN

JAN. ___f^_^^^^__\

u^^^_ ÊÊ ___^z^^^__

Sioux schoenenworden met de handgemaakt van
defijnste soortenkwaliteitsleer. Ze hebbeneen uit
stekende pasvorm, zijn soepel en geven door hun
anatomisch gevormde leest uw voeten volledige
steun. Vraag dus bij ons ’9* naar Sioux.Wie
er een past, trekt hem M 3+aan. Nog jaren en jaren Jjw^ot*l*^*
Jack Beurskens B.V.
Markt 14-15, Beek, 04490-71298
Maas Modeschoenen
Raadhuisstraat 24, Heerlen, 045-714473
Yvil Modeschoenen
Theaterpassage 19, Kerkrade. 045-455604
Schoenmode Louise
Kerkstraat 63, Brunssum, 045-273233
Schoenmode Piet Theunissen
Bautscherweg 6, Heerlerbaan, 045-413679
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Europa's beste richt vizier op nieuw doel:

'En nu de wereldtitel'
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" Garage SCHAEPKENS

I biedt te koop aan ca. 70 top-
occasions van ’ 1.000,- tot

’ 18.000,- o.a. Opel Kadett
5 drs. 12.000 km '87,
’17.900,-; Opel Kadett 5

Idrs. autom. '82 ’7.500,-;
Opel Kadett 1200 S t. '82
’5.000,-; Suzuki Jeep SJ
410 softtop zeer mooi, '83

e' ’ 8.950,-; Mitsubishi Colt
"'GLX nw.st. t. '85 ’ 12.500,-;
a Opel Corsa 85, zeer mooi
'e, ’ 13.500,-; Fiat sport 70 pk
Ele eigen, zwart t. '80< ’3.500,-. Volledige garan-
A tic, goede service en vlotte

financiering. Klimmender-
''straat 110, Klimmen. Tel.

04405-2896.

lAuto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk: Daihatsu
Rocky Turbo D, gr. kent. div.

? ace. kl. rood, 85 ’ 24.750,-;e Audi Quatro coupe 5E airco, i
n z.v. ace. wit '86 ’ 34.500,-;

Mercedes 500 SE aut. airco '« ABS blauwm. '84 ;

’ 43.500,-; Mercedes 200 Tf station kl. blauwm. '84 ':. ’22.800,-; Citroen BKtBreak diesel roodm. '87 !
_
’ 25.800,-; Lancia Thema

i IE kl. zwartm. 32.000 km 'a '87 ’ 34.500,-; Lancia V
'cTurbo 30.000 km kl. groen-

m. z. apart 85 ’15.500,-;: BMW 520 I 5 bak groenm. !I '86 ’ 23.900,-; BMW 520 I 5: bak kl. blauwmet. '84 ;
i’ 16.850,-; VW Golf GTI air- '( co stuurb. leer-int. enz '86 '; ’32.500,-; Ford Sierra 1.6 L .' 5-drs. kl. blauw '84 ,, ’ 13.500,-; Ford Sierra 1.6 L ,
'5- drs kl. rood '83:’ 11.750,-; Honda Prelude !
EX 1,8 12 Valve kl. wit '85 .
'’ 22.950,-; Huyndia Pony 'IGL 1.3 5-drs. kl. wit '86 ]
’12.500,-; Nissan Bleubirdi 2.0 LX sedan z. mooi beige- !: met. '86 ’ 19.800,-; Renault ,
ill Broadway 1.4 kl. goudm. ,
i nw.st. 59.000 km. '86 .: ’ 13.900,-; Renault 2,5 GTS ''m. LPG kl. zilverm. '84 !, ’ 15.900,-; Volvo 360 GL .inj. 2.0 5-drs. kl. grijsm. .| 31.000 km '87 ’23.500,-;
Volvo 360 GLT 2.0 inj. kl. )
rood 18.000 km. '87 'i ’ 22.950,-. Inruilers: Alfa ): Giulietta '80 ’ 3.950,-; Ford 'Taunus 1.6 L, goudm. '80
f 2.950,-; Saab 900 GLS

_
sedan m. schuifd. kl. bruinm. <
'81 ’5.950,-; Mazda 626 t

’ 1.950,-; Pontiac Sunbird 6 ;
cyl. aut. groenm. '78 r
’2.500,-. Erkend Bovag (
bedrijf * inruil mogelijk * ei- Igen werkplaats * keuze uit I
12-3 mnd. garantie " finan- t
ciering zonder aanbet. mogl. '* VVN keuringsstation * Aller
keuringen toegestaan * Ga-r
rantie boven ’ 10.000,-. )
Kom vrijblijvend kijken en 'vergelijken bij AUTO LAND- 'ÓRAAF. Het adres voor de i
bétere gebruikte auto. Auto f
Landgraaf, Heerlerbaan 74- <76 Heerlen. Tel. 045- i
424268,424231. I

tos
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;
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.
beigemet. 85; Citroen Axel
11 86; Citroen Visa 11 su-
per E '81; Daihatsu Cuore
850 86 wit 86; Ford Escort
1300 Laser wit '86; Ford
Fiesta 1000 spec. aanb. '83;
Honda Civic 1.3 luxe '84;
Hyundai Pony 1.4 TLS 81;
Lada 2107 1.5 GL '85; Lada
2104 1.5 combi 5-speed van
1e eig. spec. aanb. beige
'87; Lada 2105 GL 85; Mit-
subishi Colt 1200 GL '86;
Nissan Micra SDX '86; Opel
Kadett HB 1.3 N LS zeer
spec. uitv. '88; Opel Kadett
HB 1.3 LS '87; Opel Kadett
HB 1.3 S '85; Opel Kadett
1.2 S Flash 82 '83; Opel
Kadett 13 S 5-drs. met gas
'81; Opel Manta 19 N CC
groenmet. '81; Opel Manta
13 N geel '81; Opel Manta
19 S Berlinetta '79; Opel
Corsa 1200 S '84; Opel
Corsa 1.0 S Spec. uitvoering
'84; Opel Commodore 2.5 S
automatic '81; Opel Ascona
2.0 S met gas '79; Opel Ka-
dett 1200 Aut. '78; Opel Ka-
dett 1200 78; Opel Kadett
1200 '76; Peugeot 205 XE
'86; Peugeot 309 GL profil
'86; Renault 5 TL Le Car '84;
Renault 9 TC Spec aanb.
'83; Toyota Carinna 11 1.6
DX met gas '85; Toyota Co-
rolla Liftback DX '82; Toyota
Corolla DX coupé '80; VW
Polo C '84; VW Golf 1100
'79; VW Golf diesel wit '80;
Volvo 340 DL 3-drs. 84;
Volvo 345 Winner 5-drs. '83.
Div. spec. aanbiedingen op
goedkope inruilers, Bovag-
garantie of eigen garantie 6,
12 mnd. financiering tot
100%. Wij zijn ook u adres
voor algeheel auto-onder-
houd. Donderdag koopa-
vond. Auto- en APK cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 83, Kerkrade. Tel. 045-
-419905.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met. '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. 83; Opel
Kadett 1.2LS 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; Sierra
XR4i roodmetal. div. extra's
'83; Escort XR3 blauwmet.
82: Granada 2.0 L 4-drs., i.
z.g. st., blauw '80. Inr. gar.
financ. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landaraaf. Tel. 045-326016— .. , ___-a . w. -~.

Sloopauto's
? Te k. gevr. sloop- en

SCHADEAUTO'S. Autoslo-
I perij Marxer, 045-720418.c ROADSTAR vrgt. loop-,
! sloop, -schade-auto's enc wrakken. Vrijw. RDW 045-

-226346.
k Te k. gevr. loop-, sloop- en
1 SCHADE-AUTO'S. Ik betaal. de hoogste prijs in Limburg.

Tel 045-254049.
fTe k. gevr. sloop- en. SCHADEAUTO'S van ’ 100

tot ’ 5.000,-. 04490-43481.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO's. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, tegen
afg. vrijwaring RDW. Tel.
045-727711/216475.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfswagens
I Fiat DUCATO diesel verl./

stahoogte, Ideaal voor om-, bouw camper. Bastiaans. Fiat dealer. Spoorsingel 50,
: Heerlen. Tel. 045-724140.
| Terugname van financ.bank

DAF 1100 m. meubelbak en
i hydraulische laadklep. Bwj.

'81, ’ 13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 Of 04498-54510.

BEDRIJFSAUTO'S en bus-
sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny
Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.

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.

KiBP -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

In rte Hramer r.l Tel D4<ï-71f_Qf_1
lil u« viamci ji

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

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
lengte 1.35 m, breed 1.10 m,
hoog 0.50 m, met deksel, vr.
pr. ’6OO,- 045-252198.

Motoren
Te k. YAMAHA XV 920, bwj.
'86, z.g.a.n. Tel. 04490-
-54594, na 18.00 uur.
Te koop BMW K 100 RT,
bwj. 8-'B7, ca. 16.000 km,
showroom-conditie. Tel.
04409-3735.
Te k. SUZUKI GT 750 bwj,
'76, vr.pr. ’1.500,- 045-
-750758.
Te k.YAMAHA XJ 600, bwj.
'85, vr.pr. ’6.000,-. Kaspe-
renstr. 35, Kerkrade-west.
Tuss. 17 en 18 uur. met verz
en belast, tot jan.'90

(Brom)fietsen, Te k. weg. behalen rijbew., zeer mooie YAMAHA DT,
j bwj. '87, kl. wit/rood. Tel.. 045-312354., 2de hands bromfietsen,
I HONDA MTX '88, ’ 2.950,-,. Kreidler ’1.250,-, Vespa
; Scooter m. electr. start '88. ’2.995,-, Puch Maxi two-: speed, ’1275,-, Yamaha

" mint autom. brom-scooter. ’ 1.795,-, Vespa Ciao ster-
I wielen ’ 750,-, Puch Maxi

v.a. ’495,- Yamaha FSI
i '88 ’ 975,-, 2de hands fiet-: sen v.a. ’ 100,-, overjarige

Ralleigh racefietsen voor

’ 499,-. Rijwielhandel H.
Franssen en Zn. Kerkstr. 56,
Übachsberg. 045-751519.

Te k. weg. omst. geweldig
mooie PUCH Maxi Starlet,
kl. antr. grijsmet., bwj. '87
met sterwielen, vr.pr.
’875,-. E. Casimirstr. 2,
Kakert-Landgraaf.
Een mooie collectie MOUN-
TAIN-BIKES voorradig, fin.
mog. v.a ’4O,- per mnd.
Rens Janssen & Zn., Gan-
zeweide 54, Heerlerheide.
Tel. 045-211486.

Watersport
Te k. SPEEDBOOT merk
Vega, kl. rood, 45 PK, bb. en
trailer, ’2.900,-. Tel. 045-
-440254 b.g.g. 459530.

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,-,
23.6./7.7. ’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.
Te huur 2 mooie VAKAN-
TIEHUIZEN, dichtbij Salz-
burg. Inl. 045-714487.
Te huur in DRENTHE 4-6
pers. stacaravan op cam-
ping met verw. zwembad,
voorz. van electra en water.
Tel. 05945-13791.

Te h. 4 pers. APPARTE-
MENT op boulevard te
Nieuwpoort (B) v.a. ’ 375,-.
p.wk. Inl. 04406-14162.
EIFEL/Moesel/Saarland te
h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv op vakantieparken juli/
aug vrij, mei ’ 350,- p.w.
Lang weekend/midweek
’l9B, -. 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
SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Busr.
v.a. ’160,-. Inl. tel. 033-
-618811.
SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Villa's/app. Inl. 033-618600.

Caravans/Kamperen

Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,
snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara-
vans: Grauau, Predom va.

’ 5995,- tevens reparatie,
verhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken op
ons nieuwe adres Prinsen-
baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
Te k. polyester BOOT merk
Hannemeister met trailer en
b.b.moter Mercuri, 20 pk, en
waterskien, i.pr.st. vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-253282.

Te k. 6 TOURCARAVANS
va. ’l.OOO,- tot ’9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
Te k. CARAVAN Hobby de
Luxe, bwj. '86, als nw., com-
pl., vr.pr. ’9.750,-. Te bevr.
043-477671.
Te k. CHALETS en stacara-
vans met grondstuk v.a.

’ 6.500,-, geen staangeld,
het hele jaargeopend. Privé
Domein NV Sparrendal,
Lanklaar Dilsen. Info 09-32.
11.755911.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03

Club Pin Up
met mooie sexy pin-up girls, en exel. service. Pr. Hendrik-
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma.

t/m vr. van 12.00 tm 02.00 uur 's nachts.
Ben jij in voor 'n FLIRT-AVONTUUR?

Flirt-Box 06-320.330.01
Privéhuis Michelle

ledere man droomt ervan!!!
Melanie, Connie, Debbie.Mariska, Angela en Corina,

en nieuw nieuw
Rowana jong en sexy!!!

Tel. 045-228481/229680.
Voor veel plezier, komt U naar hier.

RIVERSIDECLUB
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr.

voorbij camping de Maasterp. open van Maandag t/m
vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

ma. t/m vrijd. v.a.: 14 uur t/m 2 uur Tel. 045-317032.
Paradiso bar Landgraaf

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Gevraagd op kort termijn

Ontvangst dame
voor nieuw te openen alcoholvrije Club te Kerkrade.

Tevens nog plaats voor
Leuke Meisjes

Zeer goede condities, vervoer aanwezig.
Bel tussen 21-24 uur. Tel. 04490-55950.

06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28.... Lesbi

328 320.320.68..5tandje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00.... Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten
320.324.03.„Live

320.324.05....Live hot
320.325.02.. ..Heet

320.325.03....Macaber
50 et. p.m. Pb 157, Z'voort.

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

320.320.24.
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

Escortservice all-in
045-326191

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

SM 06-320 SM
Slavin Sacha 321.72

Het SM-Mirakel 324.72
50 c/m Verleidster 323.72"
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.

Contactbureau
Yvonne

bemid. en privé. Spaans
meisje aanw. 04490-23203

Sittard.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Tippellijn
06-320.330.66

Zoek ze uit die meisjes van
plezier... (50 et p/m)

Zoek je 'n lekkere boy
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)
Voor bi, SM, paren & trio's
"Erotische-Afsprakenlijn"
06-320.325.80
Zoek je 'n lekker ding?

Sex-contact-lijn
Bel 06-320.320.33 (50cpm)

Gay Bizar Live
06-320.330.88 (50 et p/m)

Live: homo sex intervieuws.
Direct snel sex-contactü (50

et) L.1.V.E.-Afspraak-lijnü
06-320.320.55

Relax-afspraken met
lekkere dames:

Tippel-Box
(50cpm) 06.320.326.66

Nieuw Nieuw Nieuw
3 Sexy Stars

Ook zat.- zon. 045-721759.

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.
50 et p.m. bel me 06-

-320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk Maar 2
kwartjes p.m. 06

320*324*24
DE KANJERS: Kitty, José,

Paula, Mleke, Gerda, bel ze
live (50 ct.pm.)

06-320.325.89
Zat. en zond. 14.00-24.00
uur, ma t/m vr. 11.00-24.00

uur

Club
2000

Rijkweg Nrd. 22A, Geleen
Tel. 04490-42315

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in

Privéadressen. 043-635264

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
gineleThaise bodymassage
Ma.-vrij. 11.00 tot 24.00 uur.

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966

’ 50,- all-in
045-423608

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

Tev. meisje gevraagd.

Donna
Christien

met haar 7 vriendinne,n!M
Nieuw Monica en Mavis.
045-227734 / 228738.

Tanja's
Orgasmelijn

Gratis kado
06-320.323.40 (50 et p.m.)

Mark en Boy
privé en escort. Tel. 045-

-223850, na 14.00 uur.

06-Sex
* * *

Relax-Line
06-320.320.06

Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex Non Stop
06-320.320.08

!! Live !!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

Sweet-Lips
50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Nieuw

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

Geleen, 04490-48448.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

Contactburo
L'Amour, dames, trio, p-r,

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m.
06-

-320.320.10
Live - Live - Live

Sex-Box
06-320.325.06

50 ct.p.m.

Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-320.320.14
Diana Escortservice
045-215113

Privéhuis Diana
045-213142

met Tanja, Rosy, Marella
Patricia en Mary

Kom eens kijken! U bent van
harte welkom!

Anita
privé en escort ook

zaterdags. Tel. 045-352543.
"06-320.321.03**

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Privé

Aangenaam relaxen in 'n
vriendelijke sfeer. Vier leuke

meisjes verwennen U.
Tevens sauna, massage en

film. Van maandag t/m
vrijdag van 13-23 u.

Kapoenstr. 29 Maastricht
6 Hollandse nieuwe
ontvangen u privé in

Club Exclusief
met gratis drankje. Escort
privétaxi mog. Ma.-zat. v.
11-23 uur. Zond. v. 14-21

i uur. Industriestr. 13, Kerkra-
de-W. Tel. 045-423634.

Discreet relaxen
v.a. ’ 50,-, voor ml. br. o. nr.
i B-0965 HK LD, Postbus

3100, 6401 DP Heerlen.

Vera
privé tel. 04754-85818.

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.

23, Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rita. Ma-zo

v. 20-4 uur 045-463943,
tev. meisjes gevr.

Bellen op
eigen risico!

Wij nemen geen
verantwoordelijkheid

i 06-320.322.77 - 50 et p/m
Dit kan schadelijk
voor u zijn. Sex.

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 wilt!

Buiklipjes en schaamhokjes!
Je vind alles bij

nombre hombre
06-320.320.23 - 50 et p/m
Bloedheet meisje zoekt

contact.
Ik dacht eerst, wat 'n engerd

maar toen hij zei dat ie
electrisch gereedschap bij
zich had, was ik verkocht...
06-320.325.33 - 50 et p/m

beurtlijn
Toen ik pas in Holland was
maakte men misbruik van

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

hoelaat....!
06-320.325.22 - 50 et p/m

Zoenbabwe
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

Zin in sex met iemand die je
nog niet kent?

Probeer 's iemand te
versieren bij de
Beurtbox

06-320.325.34 - 50 Ct p/m
Ook met zn 2en apart!!

Wil je vreemd gaan?
Je mag zeggen wat je wil!!
Gaat 't jou alleen om sex?

Bel
de Jeukbox

06-320.325.16 - 50 et p/m
Nobel escortservice
045-459597

Is vreemd gaan jouw hobby
Vind je sex 't belangrijkste?

Be! de
Friemelbox

06-320.325.20 - 50 Ct p/m
met zn tienen of apart!!

Glibberen en glijden doe je
bij de

Likbox
06-320.325.36 - 50 et p/m
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

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

Tel. 045-718067.

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

West. Tel. 045-412762.

Met dit weer blijf
je niet binnen!!
maar 's avonds bel je de

Beachbox
voor nieuwe strandvrienden
06-320.325.44

50 et p/m

De Sabbelbox
Live sex met een kanjer,

geen chaos, geen bandjes,
wel meisjes!!

06-320.325.69 - 50 et p/m

Heb je last van droge
dromen? De meisjes op de

waterbedbox
weten wel raad met jou!!

06-320.323.53 - 50 et p/m

De broeikasbox
daar gaat het heet aantoe

als de meisjes komkommers
oogsten!!

06-320.323.54 - 50 et p/m

Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Titia dl. 10
50 et p/m

Inwijding
Jiva's Oosterse tantrasex-
lessen, alles voor een beter

sexleven!
Les 19

06-320.323.51 - 50 et p/m

7 Summer Girls
Bij Madame Butterfly.
Open vanaf 17.00 uur.

Hommert 24, Vaesrade.

Haar
sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.3235.55. Jouw
treinsexverhaal beken je op

010-4297085.

Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40.
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.
Lesbisch duo 06.320.320.48

Lesbisch 06.320.320.45.
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.
Fetisjisme 06.320.330.65

op veler verzoek
Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.
50 et. per min.

Anita Monika
Escort 045-726740.

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

SM-Justine
SM zoals het Hoort! Super-

slavin. 045-425101.

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 Nederlano
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.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

50 et p/m

Teleservice
De Sabbelbox
Live sex met een kanjer, Draai eerst 06-320 en dan

96en 'wel mSMand'eS PORNO-LUISTERLIJNEN
06-320.325.69 - 50 et p/m 32001 - Sex'O'Foon— 320.02 ... Xaviera Hollander

Heb je last van droge 32°
o
°3 „" Cora &,Willem

dromen? De meisjes op de 32V00 ö: Lesbl,foon. 321.01 ... Bizarre Livesexwaterbedbox 321.04... orgiefoon
weten wel raad met jou!! 321 06 ... Parenclub Live

06-320.323.53 -50 et p/m „ 32J "'4 """ SM Bizar— 321.18 ... Sex Classics_ . "■__. 321.25 ... Vrouw belt vrouwDe broeikasbox 321.77... Hormrsex
daar gaat het heet aantoe 322.00 ... Sexlijn Nederlano

als de meisjes komkommers 322.02 ... Sex-adresjes
oogsten" 322.90 ... Escort Gids

06-320.323.54 -50 et p/m 323.65 ... Mimi Kok 65 Sex

" 323.15 ... Fotomodel_ .~. « 323.16 ... KamermeisjeDOma-SM 323-17 Lerares
323.18 ... SportleidsterClubavond hoogtepunten! 323.19 ... Stewardess

06-320.323.50 7z!tSSSSTraining Titia dl. 10 321.61 ... Chick
, 50 et p/m 330.63 ... Chick Contact

Inwijding nieuwe pornolunen
Jiva's Oosterse tantrasex- 321.05 ... Sex contact Club
lessen, alles voor een beter 321.50 ... Diana de Koning

sexleven! 325.51 ... José & Sandra
Les 19 325.53 ... Vakantiesex

06-320.323.51 - 50 et p/m 328.30 ... Casanova
330.80 ... Buren gluren

7 Summer Girls 32s" sM-vana

nL"".f i7Uno ui HOMOSEX & -DATING
Hommert 24, Vaesrade. 321 12 Homofoon

330.22 ... Harry's Gay LineHaar
epvprv/flrinri 06-amusementï>exer vdi ii iy 320 04 Bananasp|it|ijn
in de trein hoor je op 320.11 ... Dolf Brouwers06-320.3235.55. Jouw 321 02 spaan&vermeegentreinsexverhaal beken je op

010-4297085. NIEUW
SEX'O'FOON BOX

i r\f\ 06-320.329.50
1.11 J M IJO~ Meteen de beste sexboxlww w met mejs jes van _e_ . . Sex'o'Foon als operators

" HARRY'S GAYBOX
QgX 06-320.330.11

Lolita 06.320320.40. NIEUW: HOMOBOX
S.M. 06.320.320.25. 06-320.325.50

Meesteres 06.320.320.46. De twee grootste gayboxen!
Lesbisch duo 06.320.320.48 330.33 ... Gay Box Adam

Lesbisch 06.320.320.45. 330.44 ... Gaybox Den Haag
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47. PARTY-LINE
Fetisjisme 06.320.330.65 06-320.330.10

op veler verzoek
Grieks 06.320.330.94. 50 et p.m. Méér info in de
Live 06.320.320.60. nieuwste gouden Gids.

Viditel pag. 611.
50 et. per min. Als u ons voor 12 uur 's mor-~~r gens belt, staat uw PICCO-

Anita Mnnika LO devolgende dag al in hetAnita IVIOniKa Limburgs Dagblad. Tel. 045-
Escort 045-726740. _ 719966.

(Huis)dieren
Yorkshireterriertjes en
BOEMERTJES Walem 11A,
Schin op Geul 04459-1237.
Te k. YORKSHIRE-Terriër-
tjes, zeer mooi. Tel.
04490-71833.
Te koop WAAKHOND 3jr.
voor geschikte baas 04493-
-1644.

Te koop gevr. PAPE-
GAAIEN voor kweek, mr. op
tamme goed sprekende ook
mogelijk. Tel. 043-214305.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

In en om de tuin

Eiken SPOORBIELZEN 21/2
m v.a. ’2O,- Houtzagerij
Windels, Bouwberg, Bruns-
sum tel. 045-270585.
1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
(TUJN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez

Geimpr. TUINHOUT; schut-
tingen, planken, palen, per-
gola's, bielzen, enz. eiken
balken in alle maten event.
tuinz. Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
VADERDAG. Energiezuini-
ge vijverpompen van 300 tot
10.000 Itr., va. ’ 65,-, vijver-
planten, vissen, folie. Robert
Knops, dier en tuin. Rijks-
weg Nrd 50a, Geleen. Tel.
04490-42584.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Opleidingen
Heeft U onlangs een PC
aangeschaft en heeft U nog
vragen en of problemen
wellicht kunnen wij U helpen
Bel voor inf. 04490-26818 of
04490-15948.

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

Huwelijk/Kennismaking

Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Nieuw: ALLEEfNISTAAN-
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.

1

Bel de Vakman
■

Klusjesman
biedt zich aan voor ALLE werkzaamheden.

Telefoon 045-227586
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, 045-
-316238.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 service binnen 24 uur

OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating, vp.
tuinaanleg, 045-423699.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

Piccolo's in het Lint
Dagblad zijn groot il
SULTAAT! Bel: 045-7J
Het STUCADOORSf
van de St. Annakap
Spaubeek werd uitg*
door Jan Hilger: vooff
stucadoorswerk.
04490-47294/38083. J3

Wonen Totaal *■'
Dit is Uniek E,

Minimaal ’ 100,- tot ’ 500,- terug voor U bankstelkwk
bij aankoopvan nieuwe 10 st v.a. ’ 395,-. Ook levetftd

maat kussens stof p.mtr. en losse vullingen ji
(neem 2 kussens mee) Grote keuze.

Te gek fc
Minimaal ’ 250,- tot ’ 3.000,- terug voor u banlöjrbij aankoop van een nieuw, grote keuze en beslag

goede prijzen. _^
Dit moet U eens hebben gem
ledere week nieuwe voorraad. Zo goed als nieA

meubelen 1-2-3 maanden oud en ouder. Keuze uit' 'dan 100 bankstellen zwaar geloogd eiken, lederenfe
Chesterfield bankstellen en modern. Eiken wandmei^1

moderne witte, zwarte wandmeubelen. Brood-ttf
drentse-lors-buffet kasten etc. te veel om op te nou
Dit alles alleen bij De Koepel BVBA, Populierenlai,
3620 Rekem-Lanaken. Vlak over de grens. Open i.

14-18 u. za/zo 13-18 u. Tel. 09-32-11-71788jj
i/Cl 11/CMC !-.„« ;« —::„ * . —' !

_
KEUKENb laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
IJSKAST ’ 95,-; Gasfomuis
’lOO,-; diepvries ’225,-;
Wasaut. AEG combi ’ 275,-
-045-725595.
Te koop 2de hands BANK-
STELLEN, z.g.a.n. Tel.
04406-15970.

TV/V.deo
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.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Gevraagd: kleurent.v.'s vi-
deo's VHS, stereo-torens en
ander kleingoed. 04406-
-12875.

Radio e.d.
'■ ■ -*

Top Hij
__^__Z__.i_,ó_i m^b^^^b rr*Tloog_a_b I— . __,

Denon ]
JVC
Dual

Yamahaü
Revox l

Als het echt héél goed j
zijn. Kom dan naar spe**

zaak.

Jo Kreu|
Kerkplein 39 Schaesb

Tel. 045-313815Ji—'t
Zonnebanken/Zonnehemels

!■■■■ M MUI I ■ - 111 II II I I —— <^\

Zonnehemels
Grootse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen s4dienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbrujjf
pen, ventilator en statief nu ’ 899,- of ’ 10,- per wee**

prijzen v.a.

’ 798,-, ’ 899,-, ’999,-, ’ 1.099,-, ’ 1.199,-, ’ 1.249/fl
f 1.649,-. Bij de echte van Erp met super servict

Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531-[
Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999. J

10 keer ZONNEN voor

’ 55,-. Gezichtsbeh. voor de
man ’ 38,-, Beauty Instituut
Mini Connotte, voor dames-
en heren Servatiusstr. 12,
Vaesrade. 045-243941.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

Computers *t

Bent U van plan in de IW
toekomst een COMPAte kopen, wij kunnen OK
seren. Bel voor inf.: o*l^
26818 Of 04490-15948^
Te k. AMIGA 500, disK^1: 512 K, muis, div. prgs.
ken. Tel. 045-215068JLz, A*c

Huish. artikeie^f,
Te k. WASMACHINE 'Jl
St. Tel. 045-416575. A" *

Muziek *J. ■ _ «*c________ ___Pi^^R__H____PM^PßV*V_________fc'r<

: faaram
(Bij de Markt) ei

" Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesr,

' blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterker^

' orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz }>Altijd leuke aanbiedingen en occasions. 0

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

Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’ 30,- p. mnd.

" Drumstel compl. met bek-
kens voor ’ 30,- p. mnd.
Keyboard voor ’ 30,- p.

' mnd. Orgels voor ’ 30,- p.
I mnd. Verder alles op mu-

ziekgebied. Muziekhuis

'■Lyana, Mauritsweg 48,
: Stem. Tel. 04490-33227

(donderdag koopavond tot
21.00 uur).
Zoekt U TIROLERMUZIEK
en Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music,
Steenweg 26, Sittard.

PIANO'S huur met *'recht van ’65,- tot /^
p.m. Gratis transport ’<merken gebruikte p"vl
’450,- per jaar. Val e
Westersingel 42, "'"*010-4363500.
DRUMSTEL, 8-delig, 1
Granstar, kl. wit, ’3^Tel. 045-452298.

Foto/Fllm_j|
Te koop PRAKTICA f/1
en breedhoek en teiel^pr. ’ 275,-. 045-3124g5>__

] Uitgaanswegwijzer J
ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag Idansen voor het iets oudere publiek

voor alleenstaanden en echtparen. r
's-maandags 10 consumptiebonnen voor ’ 14.' É: Dit weekend tot 3.00 uur geop6"

Bar Dancing de Fontein

' Schandelerboord 7, Heerlen. Vrij entree. £
Te koop gevraagd- GOUD, zilv., munt., postz.

etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Inkoop GOUD, zilver f{■"kontant geld defect o'^,■ Verseveld, Saroleastr. ". Heerlen. 045-714666^,
Diversen ,'Restaurant La Cage

Meesweg 2, Vilt, 04406-41001 J.'-Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres *^(
warme en koude buffe

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

1 Hoonhout

" Akerstr. N 328, Hoensbroek
Tel. 045-228211.

Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

' Deze massage is en blijft

" een gave VERONIQUE de

' enige echte. 045-228481.- KAMERS te h. met video en
■ douche. Tel. 045-229680.. Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek- en enig in Z. Limburg. Totale- ONTSPANNINGSMASSA-- GE, eenmaal geweest, ur blijft komen. 045-353489.

itten, gratis thuisbezorgj^.
Te koop draadloze telAu
va. ’ 160,-, eigen ,efiidienst. MEGRO Ned. |.
Tel. 045-220902 b.g-9' E
52127702, of inform- E
Faxnr. 045-229707.
SCHILDERSEZEL te 'T
jschilderijlijsten, Pa t

\ Tel. 045-412636.

'GEBIT gebroken? Kia^ j;; wijl u wacht. Borsbo" , _
Moers, Streeperstr .. a
Schaesberg. 045-3__j*yy'

> Proffessionele MASS i
evt. ook bij cliënt .hüi*^

i leen voor vrouwen
045-216365, na 18.00 u

Limburgs Dagblad



STEIN - Zonder bepaald een grossier in overwinningen te zijn behoort
Richard Luppes tot de top van het vaderlandse amateurkorps. Zijn splij-
tende demarrage in Stem, eindpunt van de Ronde van Limburg, was
daarvan weer eens het bewijs. De renner uit Hoogeveen toonde zich be^
halve sterk ook uitgekookt. Raymond Meijs ondervond het aan den lijve
Eddy Bouwmans ook.

,„Toen wij met zn drieën de laatste
kilometers ingingen", aldus Meijs,
„sloeg Luppes zijn beurt om aan
kop te komen over. Hij was er niet
toe in staat, zei hij. Bouwmans en ik
konden niks anders doen dan zo
hard mogelijk doorrijden. Immers,
onze voorsprong was geslonken tot
amper een halve minuut. Toen
Bouwmans demarreerde was ik ver-
plicht te reageren. Ik wist, dat ik ge-
klopt was. Luppes ging mee en liet
ons vervolgens gewoon staan."
Hoe dan ook, Richard Luppes had
in de beslissendevluchtvan een vrij
matte klassieker getoond, dat hij
over veel kwaliteiten beschikt. Zijn
ploegleider Frits Schür bij Jo van
Aarle, maar ook devaderlandse wie-
lersport kan op langere termijn nog
het een en ander van hem verwach-
ten. In Olympia's Ronde van Neder-
land bezette hij vorige week de tien-
de plaats. „Tijdrijden lukt aardig",
verduidelijkte Luppes. „Koersen
winnen, uitgezonderd onder andere
de Ronde van Drente in mijn eerste
jaar als amateur, ging mij tot nu toe
minder goed af. Allicht ben ik met
de eerste plaats in de Ronde van
Limburg blij. Het is een wedstrijd
met reputatie."
Raymond Meijs wilde de strijdwijze
van Richard Luppes in de slotkilo-
meters naar Stem zeker niet als eni-
ge reden noemen voor het feit, dat
de Ronde van Limburg het opnieuw
zonder een winnaar van eigen bo-
dem moest stellen.
„Ik ben in de tweede koershelft te
royaal met mijn krachten omge-
sprongen", aldus de wielerbelofte
uit Valkenburg. „In de slotfase be-
taalde ik hiervoor de tol."
De verwachtingen, dat het selectie-
ve parcours en de slechte weersom-
standigheden (het regende bijna on-
afgebroken van start tot finish) voor
een spektakulair koersverloop zou-
den zorgen werden niet bewaar-
heid. Dat lag geenszins aan de orga-
nisatie en aan anderen, dieop welke
wijze dan ook weer voor een vlekke-
loos verlopen wedstrijd zorgden.
„Het zijn ten enemale altijd de ren-
ners, diehet niveau van de strijd be-

palen", zei bondscoach Piet Kuys.
„Wat het optreden van mijn renners
betreft moet ik eveneens erkennen',
dat ik meer verwacht had. Niemand
van mijn zestal was mee toen de
goeie ontsnapping tot stand kwam.
De enige, die nog geprobeerd heeft
de kloof te overbruggen, Danny Ne-
lissen, schoot uiteindelijk tekort. Ik
moet hem een pluimpje geven voor
zijn moed. Het doet verder niks af
aan het feit, dat ledenvan een natio-
nale selectieattent moeten zijn waa-
neer renners als Meijs, Luppes en
Bouwmans de aanval kiezen."
Het alsmaar uitdunnende peloton
van aanvankelijk circa honderdzes-
tig eenheden slonk gisteren zo
angstaanjagend snel, dat er op de
Gulpenerberg nog maar amper zes-
tig man waren overgebleven. Er la-
gen toen pas vijfennegentig van dè
208 kilometer achter de wielen. Qp
de Cauberg (na 139 km) zwoegden
nog goed veertig man wiel aan wiel
in hetvoorste gelid.

" Demarrage op juiste moment bezorgt Richard Luppes de zege
in Ronde van Limburg voor amateurs. Foto: peter ROOZEN

ege maag kost Erik Breukink kans op eindzege

De fatale vergissing
Van onze verslaggever

er rnt
~ Veertië Jaar en een daê geleden pelde Gino Bar-

;erd Z^n tanden een banaantje en weg was Fausto Coppi.
öd ,ag ,yerSat Erik Breukink er genoeg te eten en uit zijnu Verdween Laurent Fignon.

" negen minuten moest Bartalii t» toegeven op de 'campionis-
tr A dedoor storm gekwelderit
__rH=„'. °,rdoi en Campolongo.
fae Erik Breukink °P de"

afSen in de voetsporen van
i r,,,e ,uw'iin sneeuw en ijsre-LAAallen door de honger re-
hA Zljn deficiet op Laurent*°n m 5.51 minuut.Ano Buzzati's prachtige boek

BiiT ulro van 1949- verhaalt de
hoe Bartali onder

I hAren van de Pordoi zijn hon-,' act willen stillen. Twee secon-r' ater glipte Coppi er vandoor;
t n zaghem pas aan de streePte-A% d2e Giro was beslist. (Coppi
LAf°ni nog uit het rosé rijden,
£r aat was kinderspel).ti.Aire.ukmk gunde zich veertig
)r

es later op dePordoi de tijd niet
td .A eet Pauz- De koers was te
i l'ao bA gen noog, de stuwme-
ifdp bevroren. °P de renners-
touH plensde vier uur lang een
ler*!! douche. De situatie was
>d r - n met Bartali, maar net zo
A Jp voor een meedogenloze af-cning aan de streep.
t aAVoelt dat Je honger krijgt, is
m.„ laat"- sPrak Breukink hetdonAAzichzelf uit. Een renner,
Zo nA , ger wordt geveld het is
'ar hit ais het wiel kan draaien.
g e: definitieve verhaal kon
seAmmer worden geschreven.
Hen „Volgen er nieuwe gevallen,
ook ik "leuwe slachtoffers. Zoals

* nelden zijn, die tezelfdertijd
rgru.Wt

ffn
utrotseren- de 'grote

»an b e kans met geven toe te
nni reukinks zwarte zaterdag is
n 'DpUy hoofdstuk in het boek
n hr.!. auursporter en het gevoeluonger'.

?e dapder Post: "Breukink had de
cd A Van voren gekoerst. Kwam
'eedeA,de eerste col, over de_ ki]n^n derde, maar in de laat-
n zij n if s van de Pordoi begon-
eukini;eneS °Peens te haperen.",o vFi gnon viel aan, ik
'n m°p miJn tandvlees. Maar op
'n onri?1 moet Je mee; het is te
rder te msn °m in eigen tempo
noD gaan- Danrijden ze je met-
chtkr^ef„gat> dat Je nooit meer

s altliVi Was de dag begonnen zo-iconê ', sPaghettti, koolhydraten,
'k tw«^ Keerde giucose, waarvan- beklAbld°nnetjes onderweg. In
___. *amming van de Pordoi had

hij nog een extra drinkbus warme
thee gekregen, zelfs droge hand-
schoentjes aangedaan. „Er zijn da-
gen datje 200km kunt koersen zon-
der eten. Er zijn dagen datjezonder
handschoenen wint. Fignon had nu
warmtepleisters, vorig jaar op de
Gavia had ik alleeneen shirt aan. De
ene dag kan zo sterk van de andere
verschillen. De laatste kilometer
leek wel tien kilometer te duren."

Hij kwam als een aangeschoten vo-
gel zwalkend het laatste rechte stuk
opgedraaid, werd gepasseerd door
renners die een boogscheut terug
nog ver, ver achter hem hadden ge-
legen. In de laatste kilometer ver-
speelde hij tweeëneenhalve minuut.
Breukink: „Er zat niets meer in. Je
gaat schakelen, maar je vindt geen
versnelling die je nog rond krijgt.
Het is eigenlijk niet uit te leggen, je
moet het zelf hebben meegemaakt."

" Erik Breukink,
aan het einde
van zn latijn.
,J-ls je voelt,

datje honger krijgt
is het te laat."

Theunisse
slaat toe

OVIEDO - De Ronde van Asturie
voor profs is zondag besloten met
een Nederlandse overwinning in
drie delen. Gert-Jan Theunisse
fietste tijdens de zesde etappe het
best tegen vijfbergen op en reed de
Portugees Neves daarmee uit de lei-
derstrui. Het afsluitende criterium
in Oviedo leverde de zege op voor
John Vos, net als Theunisse uit de
PDM-ploeg van Gisbers.

De sterkeGert-Jan Theunisse groeit
naar de vorm, die hem vorig jaar tot
de revelatie van de Ronde van
Frankrijk maakte. Hij heerste in de
koninginnerit over 120 kilometer
naar de Alto de Naranco, een berg
van tweede categorie. Een gevaarlij-
ke rit. De wegen waren door de on-
ophoudelijke motregen spiegelglad.
Twee volgauto's en twee motoren
raakten van de weg. Veel renners
gingen ten minste een keer tegen de
grond. Zo ook Theunisse, die na on-
geveer honderd kilometer bij de be-
klimming van deCol dePadrun was
ontsnapt. Hij viel in een afdaling en
werd ingehaald door Spanjaard Al-
varo Pino. Theunisse was nauwe-
lijks aangeslagen en reed zijn con-
current tijdens de laatste klim op
anderhalve minuut.

Saronni niet gestraft

Pieters uit
Giro gezet

CORVARA - Peter Pieters kreeg
gisteren in de Gazzetta dello Sport
als rapportcijfer een nul. Hetzelfde
als TVM-ploegmaat Van der Velde
na diens vlucht was toebedeeld.
Pieters zit sinds gisteren ook niet
meer in de Giro; hij is weggestuurd
door de wedstrijdjury. „Een natio-
naal kampioen, die aan de auto's
hangt, verdient het niet de nationale
driekleur te dragen", stond er als
opmerking achter de nul toege-
voegd.
De Zwanenburger beaamde zijn
vergrijp. Hij had in het zware weer
over de Pordoi meer dan eens een

greep naar net dak van de volgau-
to's gedaan. Gelijk een groot deel
van zijn collega's. Maar die waren
niet gestraft. In tegendeel, hen was
een generaal pardon ten deel geval-
len. Omdat er 24 renners buiten de
tijdslimiet dreigden te geraken, on-
der wie de complete Italiaanse
sprinttop (Allocchio, Rosola, Di
Basco, Fontanelli, Baffi Cipollini
was al niet gestart), verhoogde de
jury de tijdslimiet na afloop van 15
naar 23 percent.
Pieters: „Dat vind ik dus het erge. Ik
riskeer van alles in de afdalingen
om maar niet buiten tijd binnen te
komen en ik word gestraft. Terwijl
ik weet, dat anderen net zo goed zijn
getrokken. En van Saronni bijvoor-
beeld weet ik dat hijvoor de top van
de Pordoi in een auto is gestapt en
er in de afdaling pas weer is uitgeko-
men. Dat wordt dus allemaal wel
toegestaan. Pure klassejustitie. Mij
zien ze in de Ronde van Italië niet
meer terug"

wielerbulletin____________________________________________________
'Aponi iïT^UA ~ Veertiende etappe: 1.t ); 2- Fien, km in 4-07.00(10 sec.bonifica-
u °P 8 T"* 5 sec (7 sec.bon.); 3. Hamp-
A 5- ZirvCA (3 sec-bon.); 4. Giovannetti
'Anti lm ormann 014; 6-Chiccioli 0.15:',}'" 10 r "' 8-Anderson 2.23; 9. Poelnikovkreta'n pSI 32°; u- Criquielion; 12. Le-
«*V «Hen , °nd,r>est; 14. Argentin; 15. Ro-?.; z-t. als Anderson; 20. BreukinkJft'endvAI kAtappe- eerste deel; 1- Van Pop-P aascowA 304-26 <10 sec.bonificatie); 2.

,OpP: 5 i 'usecbon.); 3. Dalli (3 sec.bon.) 4.
Al 9 n ' 6' Freuler; 7. Fontanella; 8.
I' '2 HaB ggmann; 10-Dollo; 11. Tiden-
>*; 15 rw' 13- Bergamo; 14. Vandenbran-
>' AfntA^l; 19'Siemons; 22. Schalkers;
iq^riest' t, Flg«on; 44. Lammerts; 45.
I ftochl. -T Hampsten; 52. Criquielion;
Pukink Van Aart; 75- Luyckx: 76.i*r'ander Sn res* Peloton met overige Ne-■ e van IkA als Van Poppel met uitzonde-
Aan- p ?' en laatste Talen op 18.45. Nietft-IJltAri rs-
?-2 kit, etaPPe. tweede deel: 1. Piaseckis'AolwA 08-21 (1° sec- bonificatie); 2.

eiAü-nl ' 3- R°ssignoli (0.03); 4. Van Aert;
In pias«nl_OV; 6- Ross'; 7- Carlsen, allen z.t.. _ p

Qh„ ,'; 8- Giuliani 0.21; 9. Batti 2.16;
t>"'; U's"- Fidanza; 12. Henn; 13. Bru-
-1 'BnOn-' oo nwarzentruber; 15. Arntz; 24.
kAkvA. Breukink; 37. Schalkers; 78.'rAnsmT ' 83- Simons; 111.Winnen; 115.Ag; u?ni 142. Van Poppel; 147. Lubber-
tv S Wr-i. Lammerts; 158. Talen, allen z.t.!Ai'et ge« 16° en laatste Rodriguez 8.28.

O', GiuD
*n «lassement: 1. Fignon 70.07.39;

'°cAA' op 150; 3- Hampsten 2.31; 4.
0112.51; 5. Zimmermann 3.03; 6. Gio-

I

vannetti 3.43; 7. Roche 4.01; 8. Breukink
5.00; 9. Conti 5.25; 10. Lejarreta 5.33; 11. Cri-
quielion 5.46; 12. Anderson 8.05; 13. Fon-
driest 8.08; 14. Schepers 8.26; 15. Vona 8.27;
16. Oergroemov 8.51; 17. Argentin 8.59; 18.
Poelnikov 9.02; 19. Herrera 9.08; 20. Skibby
10.07; 25. Winnen 15.54; 26. Van Aert 16.29;
67. Schalkers 56.18; 72. Lubberding 1.00.56;
90. Luyckx 1.17.13; 106.Kleinsman 1.31.29;
115. Siemons 1.45.13; 123.Talen 1.58.29; 127.
Arntz 2.03.30; 147. Dekker 2.36.49; 150. Van
Poppel 2.42.28; 15?. Lammerts 2.46.51; 160
en laatste Gambirazio 3.09.17.

RONDE ASTURIË - Vijfde etappe: 1. Do-
minguez 174 km in 4.11.41; 2. Iglesias; 3.
Theunisse; 4. Weltz; 5. Martinez; 6. Ruiz-Ca-
bestany; 7. Gölz; 12. Van Orsouw; 43. Cor-
des allen z.t; 57. Poels op 13.02;58. Dorgelo;
59. Vos; 61. Draaijer; 62. Nijdam; 63. Van
den Akker; 67. Daams, allen z.t. als Poels.
Eerste gedeelte zesde etappe: 1. Theunisse
120 km in 3.14.37; 2. Kuum op 1.30; 3. Pino
z.t; 4. Recio 2.04; 5. Alonso 2.18; 6. Hernan-
dez 2.37; 7. Ruiz-Cabestany 5.04; 8. Marti-
nez-Guerenu 5.19; 9. Van Orsouw 7.04; 10.
Arenas 7.23; 13. Daams 8.08; 23. Poels 24.29;
25. Cordes; 27. Nijdam; 33. Van den Akker;
36. Draaijer; 66. Vos z.t; 69. Dorgelo 24.33.
Tweede gedeelte zesde etappe: 1. John Vos
45 km in Oviedo in 1.25.10; 2. Dominguez; 3.
Kirsipoe; 4. Iglesias; 5. Martinez; 6. Kuum;
7. Theunisse; 8. Van den Akker; 9. Garcia;
10. Pino; 14. Dorgelo; 15. Draaijer; 21. Van
Orsouw; 26. Poels; 32. Cordes; 37. Daams;
41. Nijdam allen z.t. als Vos. Eindklasse-
ment: 1. Theunisse 26.24.56; 2. Kuum op
1.30; 3. Pino 1.30; 4. Recio 1.59; 5. Alonso
2.18; 6. Hernandez 2.37; 7. Ruiz-Cabestany
5.04; 8. Martinez-Guerenu 5.19; 9. Silva 6.25;
10. Cubino 7.38; 14. Van Orsouw 22.21; 23.
Cordes 27.20; 28. Poels 37.47; 29. Van den
Akker 37.47; 38. Daams 40.32; 54. Draaijer

52.45; 58. Nijdam 56.42; 65. Vos 1.10.11; 69.
Dorgelo 1.15.47.

" DAUPHINé LIBéRé - Vijfde etappe: 1.
Claveyrolat 230 km in 6.56.39; 2. Millar op
0.16; 3. Gayant 1.22;4. Mottet 1.45; 5. Phili-
pot 1.51; 6. Bezault 2.09; 7. Caritoux 2.25; 8.
Camargo 2.28; 9. Sanchez 2.40; 10. Patarroyo
2.46. Zesde etappe: 1.Rué 84,5km in 2.17.43;
2. Leclercq op 0.05; 3. Kvalsvoll 0.06;4. Wil-
ches z.t; 5. Bauer 0.29; 6. Kelly z.t. Zevende
etappe: 1- Millar klimrijdrit 27'/. km in
1.04.13; 2. Mottet op 0.14; 3. Bezault 0.42; 4.
Caritoux 1.53; 5. Patarroyo 1.56; 15. Tolhoek
3.29; 75. Kelly 11.34. Algemeen klassement:
1. Mottet30.00.58; 2. Millar 0.18; 3. Claveyro-
lat 1.50; 4. Philipot 2.49; 5. Bezault 2.56; 6.
Caritoux 4.26; 7. Gayant 4.53; 8. Patarroyo
5.10; 9. Sanchez 6.14; 10. Camargo 7.09; 23.
Van Hooydonck 17.58; 49. Kelly 39.13.

" MILKRACE - Vijfde etappe: 1. Joughin
170 km in 4.00.44; 2. Knickman z.t; 3. Baker
op 34 sec; 4. Walsman; 5. Chanton z.t. Giste-
ren veroverde de Noorse professional Olaf
Lurvik de leiding. Zijn Peugeot-ploeg won
de zevende etappe, een ploegentijdrit over
57 km. Algemeen klassement: 1. Lurvik
24.38.43; 2. Bishop op 14 sec; 3. Reynolds
0.31; 4. Andersen 0.32; 5. McLoughlin 0.33.

" BELGISCHE PROFKOERSEN - Aart-
rijke: 1. Lippens 150 km in 3.40.00; 2. De
Wilde; 3. Manders; 6. Lilholt; 11. Capiot; 17.
Pirard; 20. Cornelisse. Betekom: 1. Frison167 km in 4.28.00; 2. Lammertink op 15 sec;3. Vekemans; 4. Lilholt op 1.35; 5. Bogaert;
15. Pirard; 16. Schurer.

amateurs

"RONDE VAN LIMBURG- Starten finish

Stem, 208 km: 1. Richard Luppes (Hooge-
veen) 5.18.39; 2. Raymond Meijs op 3 sec; 3.
Eddy Bouwmans 0.05; 4. Karlsson (Zwe-
den) 0.33; 5. Theus 0.37; 6. Melsen; 7. Kok-
kelkoren; 8. Kernpers; 9. Gino Jansen; 10.
Den Bakker; 11. Gerritsen; 12. Duin; 13. Ro-
bert Rademakers; 14. Vink; 15. Verschuren;
16. Bijkerk; 17. Lafis; 18. Eijk; 19. Dekker;
20. Wolfkamp; 21. Ansems; 22. Nagengast;
23. Lagerwey; 24. Goense; 25. Knuvers; 26.
Nederlof; 27. Berenos; 28. Huenders, allen
z.t. als Theus; 29. Van de Vin 0.57; 30. Geijs
op 5.21; 31. De Bruin z.t; 32. Peter Dahmen
5.44; 33. Danny Nelissen; 34. Ben Speetjens,
beiden z.t; 35. en laatste Michel Legrand op
8.47.
Bergklassement: 1. Meijs 15 p; 2. Bouw-
mans 15 p; 3.Luppes 6 p; 4. Nelissen 6 p; 5.
Ansems 5 p. Strijdlustigste renner: Lup-
pes. Ploegenklassement: 1. Jo van Aar-
le/Ecco (Luppes, Theus, Vink) 20 punten; 2.
Koga Miyata (Meijs, Kernpers, Duin) 22 p;3.
Sauna Diana (Bouwmans, Verschuren, Be-
renos) 45 p; 4. Nederland, nationale AMEV-
selectie (Den Bakker, Dekker, Knuvers) 54
p; 5. Thijs/Impac (Jansen, Lagerwey, Geijs)
62 p.

" OMLOOP MAASVALLEI - Zaterdag,
start en finish Stem. Junioren: 1. Richard
Groenendaal (St.Michielsgestel) 120 km in
3.00.23; 2. Van Dijken op 24 sec; 3. Van der
Steen; 4. Knaven; 5. Vegt; 6. Konings; 7. Ro-
ger Vaessen; 8. Lubbers; 9. Steijvers; 10.
Van Hees; 11. Boogerd; 12. Van Seggelen;
13. Van Dijk; 14. Hermes, allen z.t. als Van
Dijken; 15. Lenting op 2.07. Strijdlustigste
renner: Groenendaal. Bergklassement: 1.
Groenendaal, 2. Vegt, 3. Van Seggelen.
Ploegenklassement: 1.Gelderland, 2. Zuid-
Oost-Brabant, 3. Midden-Brabant. Nieuwe-
lingen: 1. Etienne Vergeer (Warmond) 70
km in 1.45.28; 2. Moerenhout op 6 sec; 3.

Vink U.UB; 4. van Uongen; 5. _ Pasquino; 6.
Raadgever; 7. v.d.Klundert; 8. Tonis; 9. Rei-
nerink; 10. Oomen; 11. Rivera; 12.
v.d.Locht; 13. Mare Lotz; 14. Duinkerken;
15. Blok; 27. D. Loenis; 29. R. Smeets, allen
z.t. als Vink. Strijdlustigste renner: Rik Rei-
nerink. Ploegenklassement: 1. WV Uden, 2.
De Ster, 3. WV Ede, 6. Bergklimmers. Da-
mes: 1. Monica de Waal (Gouda) 53 km in
1.21.33; 2. Heleen Hage op 1 sec; 3. Lutke-
Schipholt op 3 sec; 4. JolandaCools; 5. Ma-
rina van Hest; 6. Rita Timpers; 7. Esther
Versevelt; 8. Annemieke v.d.Zanden; 9. Da-
niële Overhaag; 10. Petra Groen; 18. Belinda
Heuschen; 23. Anneke Barrie, allen z.t. als
Lutke-Schipholt. Strijdlustigste deelneem-
ster: Petra Groen. Afwachtingscriterium
zondag in Stem, liefhebbers/veteranen: 1.
Wim Wanders (Meerssen) 50 km in 1.12.41;
2. J. Atsma; 3. R. van IJzendoorn; 4. G. Wil-
lems; 5. W. Cuijpers; 6. M. Opdam; 7. H.
Heynen, allen z.t. als Wanders; 8. J. Quix op
32 sec;; 9. D. van Maren; 10. H. Meijers, bei-
den z.t.; 11. H. Janssen 1.44; 12. P. Schmitz;
13. H. van IJzendoorn; 14. T. Gruyters; 15.
R. Frederiks, allen z.t. als Janssen.

" RONDE VAN OOSTENRIJK - Eerste
etappe Wenen-Linz: 1.Styks (Tsj) 187km; 2.
Nordhagen; 3. Queller. Op 53 seconden
groep van zestig man met o.a. Patrick
Strouken; 83. Tak op 3.05; 85. Pierre Raas
z.t. De tweede etappe werd gewonnen door
de Oostduitser Landsmann, 160 km van
Linz naar Seekirchen in 4.14.20; 2. Traxl; 3.
De Clercq; 6. Strouken en rest van peloton.
Algemeen klassement: 1. Styks (Tsjech)
8.47.52; 2. Nordhagen (Noor) op 5 sec; 3.
Queller (Zwits) op 10 sec; 35. Strouken op
1.13;37. Kistemaker z.t; 65. Van der Heijden
z.t; 81. H. Jansen 1.26; 83. PierreRaas 4.07;
85. Tak 4.35. In het jongerenklassement
staat Patrick Strouken eerste.

" DIAMANT VAN NOORDEN -De Zweed
Allan Anderson won zaterdag de Diamant
van het Noorden, een open wielerkoers met
start en finish in Drachten: 1. Anderson 180
km in 4.05.29; 2. Polvorosa op 2 sec; 3. Van
Veenendaal op 7 sec; 4. Mikael Anderson op
9 sec; 5. Goudsblom op 11sec; 6. Mulders op
15 sec; 7. Kernper; 8. Teuben; 9. Startman;
10. Mulder, allen z.t.

" OMLOOP VOORNE-PUTTEN - De Delft-
se.amateurrenner Steijger won zaterdag in
Spijkenisse de Omloop van Voorne-Putten
voor Heerlenaar John de Heij. De uitslag: 1.
Steijger 170 km in 3.59.16; 2. De Heij; 3. Van
de Wetering; 4. Knarren; 5. Maas; 22. Ben
Fey; 26.Pascal Appeldoorn.

" LUIK-BASTENAKEN-LUIK - De ama-
teureditie van deze klassieker leverde zege
op voor Mathy uit Charleroi, 180 km in
4.42.00; 2. Thomas; 3. Philippaerts; 4. De
Ridder; 5. Bowens (allen België). Van de 139
deelnemers werd Lissen 38ste op 5.20 en
v.d.Heyden (beiden TWC Maastricht) 59ste
op 7.53.

" BALEN - 1. Erik Hilkens 112 km in
2.42.00; 2. Jean Habets; 3. Brooymans op 15
sec; 6. Van Dijk 0.50; 7. Grootjans; 8. Van
Geffen; 10.Kuiper 1.45; 14. Jo Meijers 2.00;
15. Jos Gilissen; 16. Van Hof.

"LANAKEN -1. Corvers 114 km in 2.45.00;
2. Baeten op 20 sec; 3. Wim Nelissen; 6. Th.
Luyten; 10. v.d.Donk op 0.55; 14. Aan de
Boom; 15. Thoolen; 16. Geujen.

" CHEKATIE - Nieuwelingen: 1. Michel
Mijs 60 km in 1.31.08; 5. F. Pasquino; 6. R.
Görtzen; 7. T. Niekamp; 17. M. Offermans;
20. C. Cuypers.

" TOPKLASSEMENT - Na de Ronde van
Limburg, de negende wedstrijd in de top-
competitie voor amateurploegen, is de
stand: 1. Jo van Aarle/Ecco 614 punten; 2.
Nationale selectie AMEV 571 p; 3. Koga
Miyata 538; 4. Giant 431 p; 5. De Jonge Ren-
ner Oosterhout 393 p.

" NWB-RONDE OOSTRUM -Veteranen B:
1. H. Boeren (Geleen) 33 km in 52.38; 2. H.

Konings; 3. W. Leurs; 4. G. v.d. Boogaard; 5.
G. Wassen. Veteranen A/liefhebbers: 1.Van
de Boogaard (Den Bosch) 33km in 46.38; 2.
Th. Smitz; 3. H. Gramser; 4. H. Knol; 5. T.
Gramser. Amateurs: 1. M. Engbersen (Ven-
ray) 72 km in 1.44.16;2. P. Hindnks; 3. Fr. v.
Bakel; 4. H. Maatje; 5. A. v. Laarhoven; 6. A.
Steuten; 7. T. v. Laarhoven op 5 sec; 8. J. v.
Kessel; 9. H. Beyers; 10. H. Greymans.

sport

Kaarten Van der Velde liggen slecht
TVM stuurt aan op breuk

3 Van onze sportredactie
JPOGEVEEN/RIJSBERGEN -'han van der Velde wordt van-
Jfg ,m Hoogeveen ter verant-3>ora.ng geroepen door zijn
frkgever, sponsor TVM van de
AJ

fAamige wielerploeg. TVM;ett het onderzoek naar de toe-pcht van het plotselinge ver-
l*LVari derenner uit de Giro in-wadels gestaakt en stuurt aan
f een breuk.

Rien Dokman:’ an der Velde zal met goede ar-jpmenten moeten komen willen*Aem met ontslaan. JuridischeDben we de zaak in die rich-ng! al bekeken. Eerder in dit sei-#en heeft Van der Velde al een«iciele waarschuwing gehad
IAA zo maar niet kwam opda-en bij een wedstrijd."

P verhalen van zijn adviseur

RiniWagtmans, dat Van der Vel-
de zon aardige jongen is, dat'ie
een goede vader is voor zijn kin-
deren enzovoort, daar hebben we
niets mee te maken. We stoppen
4,5 miljoen gulden in de ploeg.
Het is business en Van der Velde
heeft gefaald. En daarvoor moet
hij nu niet ploegleider Cees
Priem de schuld geven. Als dat
bij dat gesprek van maandag
(vandaag, red.) opnieuw zijn ver-
klaring zal zijn, dan staat'ie hele-
maal ontzettend zwak."

De manier waarop Rini Wagt-

mans de zaken heeft aangepakt
met Van derVelde is TVMin het
verkeerde keelgat geschoten.
Daarom is een gesprek in Rijs-
bergen, dat in eerste instantie za-
terdag om 11 uur was gepland
ook niet doorgegaan en is Van
der Velde nu gesommeerd naar
Hoogeveen te komen.
Dokman: „Eerst de pers het ver-
haalvertellen en dan pas ons, dat
is niet echt fatsoenlijk, vinden
wij. We hebben er ook op aange-
drongen dat het maandag een
overleg zal worden tussen werk-
gever en werknemer, dus zonder

Wagtmans. Natuurlijk heeft Van
der Velde het recht om Wagt-
mans mee te nemen, maar als die
er ook bij komt zitten, krijgt het
gesprek even een anderkarakter.
Wagtmans heeft me inmiddels
laten weten datVan der Velde al-
leen komt."

Terwijl Rini Wagtmans gisteren
namens Johan van derVelde nog
liet weten de ontwikkelingen
'vrij positief te vinden en aan-
kondigde dat de wielrenner, na
wellicht nog een weekje ziekte-
verlof waarschijnlijk volgend

weekend weer gaat fietsen, lijkt
TVMin gedachten al afscheid ge-
nomen te hebben van Van der
Velde. De visie van Rien Dok-
man laat immers weinig te raden
over. De TVM-man uit Hooge-
veen: „Ons onderzoek is afge-
rond, we zijn klaar. Ook wij heb-
ben met de eigenaresse van het
bewuste hotel in Italië gespro-
ken. Van der Velde moet niet
gaan zeuren over twee uit- of in-
gangen. De hoofdingang was de-
gene met bloemen bij de deuren.
Hij heeft het hotelpersoneel ex-
pliciet opdracht gegeven de taxi
bij de achterdeur te laten komen.
Die drie verdacht uitziene figu-
ren, dat is gewoon waar. Het zijn
feiten. Net als het een feit is dat
Van der Velde op de autoweg
naar Bologna een lift heeft gekre-
gen van iemand, die hij nu zelf
omschrijft als een vriend. Wel
toevallig hè."

Buitenlanders
De meeste buitenlanders (Belgen,
Amerikanen en Sovjets) waren op
dat moment ook al gewogen en te
licht bevonden. Alleen een paar
Zweden konden zich tussen de Ne-
derlandse amateurtop handhaven.
Een van de Scandinaviërs, Jan
Karlsson, sleepte zelfs de vierde
plaats uit het vuur.
Uitblinker Meijs had al in de buurt
van Noorbeek (108 km), net als on-
der meer zijn aktieve streekgenoten
Gino Jansen en Robert Radema-
kers, zn gezicht laten zien. De schif-
ting vond niettemin pas plaats toen
Valkenburg en de Cauberg gepas-
seerd waren. Luppes, Meijs en
Bouwmans namen het heft in han-
den. Danny-Nelissen, piepjongama-
teur, maar begiftigd met aanleg en
moed probeerde nog aan te sluiten.
Hij slaagdeniet en zou zelfs nog veel
terrein moeten prijsgeven. „Ik heb
ook nog moeten overgeven", zei hij
aan de finish. „Misschien neem ik
Nelissen binnenkort mee naar de
open Ronde van Zweden", voegde
bondscoachKuys er aan toe.

Mottet leidt
in Dauphiné

AIX-LES-BAINS - Charly Mot-
tet heeft zijn eerste plaats in de
Dauphiné Libéré behouden in de
klimtijdrit van Aix-les-Bains
naar de Mont Revard. De Franse
aanvoerder van het FICP-klasse-
ment moest wel iets van zijn
voorsprong inleveren.

Hij verspeelde bijna een kwart
minuut aan winnaar Robert Mil-
lar, die verder alleenLaurent Be-
zault binnen de minuut duldde.
Vandaag is de laatste etappe.

dames

" RONDE VAN NOORWEGEN - De Ita-
liaanse Roberta Bonanomi heeft de Ronde
van Noorwegen voor dames op haar naam
geschreven. In de laatste etappe, een crite-
rium in het centrum van Oslo, gewonnen
door de Amerikaanse Parks voor de Deense
Malmberg en Olympisch kampioene Moni-
que Knol, kwam haar gele trui niet meer in
gevaar. Monique Knol won het puntenklas-
sement. Leontien van Moorsel was de sterk-
ste bij de jongeren.

tjndklassement: 1. Bonanomi 13.50.50; 2.
Gyr 0.08; 3. Rasmussen 0.11; 4. Harns 2.14;
5. Skibby 2.24. Klassering Nederlanders: 10.
Van Moorsel 4.49; 12. Loohuis 5.19: 14.
Westland 5.56; 16. Knol 7.11; 26. De Bruin
10.54; 32. Groen 14.15.

Richard Luppes
sterk en sluw

Spektakel ontbrak in Ronde van Limburg

Vervolg van pagina 11

(ADVERTENTIE)- ■%

AMLT)_o__ureau
-OOITILIJI IJlllTlllt-

bel voor een baan !
046 - 718865
de vacaturelijn van de

arbeidsbureaus Heerlen, Brunssum,
Kerkrade.

Maandag 5 juni 1989 "15

IJLMDVERTENTIE)

chelsbergl2B, Heerlen
Tel. 045-725588

L^^^ssen Hendriks en Bristol)

door wiel verheesen

limbiirgs dagblad



Limburgs Dagblad Sport
Maandag 5 juni 1989 "

HEERLEN - Na de zege in de eerste rfianche straalde het op-
portunisme van Jean-Michel Bayle's gezicht. Nadat hij zich
door zijn supporters uitbundig had laten fêteren sprak hij zich
moed in voor de laatste omloop. „Het circuit ligt mij bijzonder
goed. Het ging gewoon lekker. Ik heb in de eerste manche geen
problemen gehad. In de tweede manche zal ik het zelfde spel
spelen. Ik zie wel waar ik uit kom, maar houdt errekening mee
dat ik ook dan wil winnen".

Waar Bayle zich strijdlustig toonde,
berustte Van den Berk. „Ik kampte
ik met motorische problemen. Het
is de benzinetoevoer. Er mankeert
ietsaan het membraam. Daarom be-
perkte ik mij tot het consolideren
van mijn positie, er zat niet meer
in". Stalgenoot Pekka Vehkonen
was tevreden met zijn tweede
plaats. „Meer zat er vandaag voor
mij niet in. Bayle is gewoon de
sterkste. We zijn echter nog niet op
de helft van de wedstrijden. Er is
nog niets verloren. Mijn tyd komt
ook.nog, reken daar maar op".

Bayle is in grootse vorm en dat is
best opvallend. Voor het seizoen gaf
hij te kennen alleen nog in Amerika
te willen rijden. Hij was voor Strij-
bos wereldkampioen in de 125cc-
klasse geworden en had het wel ge-
zien in Europa. Bayle werd echter
terug gefloten door zijn sponsor
Honda. Die vond, dat hij de wed-
strijdenin Europa moestrijden. Met
tegenzin keerde Bayle naar het con-
tinent terug.

" Roland Diephold 'neem
de springbult voor de |
hoofdtribune.

Foto's FRANS lÜ|<

Alain Prost pakt GP Amerika

Noodlot slaat toe
voor Ayrton Senna

PHOENIX - De Grote Prijs van de
Verenigde Staten op het stratencir-
cuit van Phoenix in Arizona heeft
een omwenteling teweeg gebracht
in de strijd om het wereldkam-
pioenschap in de Formule 1. Na drie
achtereenvolgende overwinningen
sloeg het noodlot toe voor Ayrton
Senna.
De Braziliaan verdween kort nadat
hij door zijn McLaren-teamgenoot
Alain Prost voorbij was gegaannaar

* de pitts. Sennakwam nog wel terug,
maar toen het schakelen opnieuw
moeilijkheden gaf, verdween hij de-
finitief uit de race.
Prost had op zijn overgebleven be-
lagers zon voorsprong dat hij zon-
derrisicos te nemen derace kon uit-
rijden. De overwinning: de 36ste in
zijn carrière bracht hem op de eerste
plaats in de strijd om het wereld-
kampioenschap boven Senna: 29
punten tegen 27.
Daarmee is de strijd om het wereld-
kampioenschap in een interessant
stadium aangeland. De twee team-
genotenzijn tevens eikaars grootste
concurrenten. Ze gunnen elkaar

weinig. De rivaliteit is zo groot, dat
er per wedstrijd wordt geloot, wie in
de snelste wagen rydt. Desondanks
beklaagde Prost zich erover dat de
monteurs de Honda-motoren van
Senna beter afstellen dan die van
hem. De Fransman heeft uitgere-
kend dat hij per wedstrijd zon zeven
liter minder aan brandstof gebruikt
en wijt dat verschil aan een schraler
afgestelde motor.
De Grote Prijs van de Verenigde
Staten op het hoekige stratencircuit
was een ware afvalrace. Als gevolg
van de grote hitte verdwenen Man-
sell en Berger naar de pitts. Uitein-
delijk vielen de plaatsen twee t/m
zes ten deel aan mannen, die bij de
start ver naar achteren hadden ge-
staan: de Italiaan Ricardo Patrese,
de in Phoenix geboren Amerikaan
Eddie Cheever, de Duitse verras-
sing Christian Danner, de Brit
Johnny Herbert en de Belg Thierry
Boutsen. Zevende werd de Italiaan
Gebriele Tarquini. De extreme
woestijn-temperaturen fungeerden
zozeer als scherprechter, dat niet
meer wagens de eindstreep haal-
den.
De uitslag: 1. Prost (Fr) McLaren Honda; 2.
Patrese (It) Williams-Renault op 38 secon-
den; 3. Cheever (VS) Arrows-Ford op 43,2
sec; 4. Danner (W.Dld) Rial-Ford op 1 ronde;
5. Herbert (Eng) Benetton-Ford; 6. Boutsen
(B) Williams-Renault; 7. Tarquini (It) AGS
Ford.

ROTTERDAM - Feyenoord
heeft verdediger Jan Mulder
voor driejaar gecontracteerd. De
27-jarige Mulder kwam afgelo-
pen seizoen uit voor stadgenoot
Sparta.

Vaessen kandidaat
voorzitter FIM

HEERLEN - Jos Vaessen, direk-
teur CBR en voorzitter Sport-
commissie KNMV is kandidaat
voor het voorzitterschap van de
Fédération International Moto-
cycliste. De ex-algemeen secre-
taris/penningmeester van de
KNMV hoopt op het FIM-con-
gres, dat van 22-29 oktober in
Maastricht (MECC) gehouden
wordt, tot voorzitter te worden
gekozen. Vaessens kandidatuur
wordt gesteund door de Oost-
blok- en alle Engels sprekende
landen. Gistermiddag, tijdens de
GP 250cc in Heerlen kreeg hij
ook de steun van Italië toege-
zegd. „Deze maand ga ik mijn
kandidatuur ook voorbereiden
in de Zuidamenkaanse landen",
aldus Vaessen.

Limburgse
renners op dreef

HEERLEN - In de Omloop van
Voorne-Putten over circa 167 km
voor amateurs hebben twee Lim-
burgse renners, deeluitmakend van
de door Jo Moonen geleide ploeg
Zuid-Limburg, zaterdag hun deel-
name aan het NK verdiend: Johnde
Heij en Francois Knarren. Zij wer-
den in de sprint tussen circa dertig
koplopers in Spijkenisse respectie-
velijk tweede en vierde. Winnaar
Steijger.
In Balen toonde rik Hilkens zich de
sterkste in een amateurkoers over
112 kilometer. Wim Nelissen werd
derde in de door de Belg Fran Cor-
vers gewonnen wedstrijd in Lana-

ken.
Patrick Strouken gaat na het week-
einde aan de leiding van het jonge-
renklassement in de Ronde van
Oostenrijk, die nog een week duurt.
De renner uit Munstergeleen neemt
aan de wedstrijd deel als gastrenner
van de Elro—formatie. Gisteren, in
de tweede etappe, werd Strouken
zesde.
In de Omloop van de Maasvallei, za-
terdag met start en finish in Stem
verreden, gingen de eerste prijzen
naar Richard Groenendaal (junio-
ren), Etienne Vergeer (nieuwelin-
gen) en Monica de Waal (dames).
Overigens deden zich diverse val-
partijenvoor. De verwondingen vie-
len mee. In de dameskoers smakte
overigens tijdens de eindsprintzelfs
een handvol deelneemsters tegen
het wegdek.

het weekeinde van

DE CROSS
door fred sochacki en theo keydener

HEERLEN - Vierhonderdzestigduizend liter water liet
Arno Bosch vrijdagavond over het Hellegat sprenkelen. De
organisator was maar wat bang 'zijn' Grand Prix 250cc in
stofwolken te zien verdwijnen. Een verzoeking van de
weergoden bleek achteraf. Amper was het karwei geklaard
of de sluizen gingen echt open en niet meer dicht totdat
Jean-Michel Bayle het handjevol motorsportfanaten dat
volhardde, met een magnum champagne duidelijk had ge-
maakt wie de tovenaar in het Hellegat was.

„Het hadden er vijftienduizend
kunnen zijn", becijferde Bosch
het aantal toeschouwers. „Nu
kwamen er, denk ik, tiendui-
zend. En met dat aantal ben ik uit
de kosten". Kosten overigens,
die de laatste uren voor het spek-
takel op de Kaldeborn, nog dras-
tisch stegen. Er moest een heus
grondverwerkingsbedrijf aan te
pas komen om alles naar de zin
van Gerrit Wolsink, de motor-
cross coördinator, te laten verlo-
pen. „Wolsink wilde zelfs enkele
bulten uit het parcours nemen,
maar zo erg als vijfjaar geleden,
was het niet. Toen kwamen de
rijders de bult in het Hellegat
niet op. Minder modder en voor-
al een langere aanloop naar de
springheuvels".

De aanloop naar het circuit daar-
entegen verliep perfect. De tien-
duizend werden door de leden
van voetbalvereniging Heerlen
Sport keurig van een parkeer-
plaats voorzien. Verkeersleider

Huub Savelsberg, in het dage-
lijkse leven wethoudervan Heer-
len, liet er zelfs een carnevalesk
uitstapje met de oud-prinsen van
zijn stad voor schieten. „Laat hen
maar feest vieren, ik werk wel",
klonk het vanuit het knalgele
oversized zeiljack. Streng en
vakkundig („dit is geloof ik het
twintigste jaar dat ik meedoe
met de organisatie") leidde hij de
file in de juiste baan. Met oog
voor de clubkas van Heerlen
Sport, waarvan Savelsberg voor-
zitter is, en met een knipoog naar
het Heerlense electoraat.

„Het is voor Heerlen een uniek
evenement. Daar wil ik best mijn
nek voor uitsteken. Daarnaast
vloeit het parkeergeld voor de
helft in de clubkas van Heerlen
Sport en het zangkoor. Ons werk
stopt echter niet bij het regelen
van het verkeer. Ook bij de op-
ruimwerkzaamheden steken wij
de handen uit onze mouwen".
Werkzaamheden die voorname-

lijk bestaan uit het rapen van de
duizenden lege frietzakjes. De
vierduizend piek voor Heerlen
Sport zijn maar een schijntje ver-
geleken bij de omzetten van de
Belgische frietboer uit Éijcke-
vorsel. Voor drie gulden ging an-
derhalve gefrituurde aardappel
met een forse lik mayonaise over
de toonbank.

De bedrijvigheid rond de medi-
sche post was aanmerkelijk min-
der. Fysiotherapeut John
Smeets, die doorgaans de wel-
vaartsprobleempjes uit de spie-
ren van gestresste managers
knijpt op de golfbaan Brunssum-
merheide, had enkel zijn handen
vol aan de geschonden schouder
van Jeremy Whatley. „Een kap-
selblessure, waaraan ik niet veel
meer kon doen dan masseren en
een interferentiebehandeling.
Hij had er in Engeland al injec-
ties voor gekregen, maar zijn
schouder was te zeer geblesseerd
om hem fit te krijgen". Deson-
danks lof uit de mond van What-
ley over de medische voorzienin-
gen in het Hellegat. De leider in
de stand om het wereldkam-
pioenschap (gisteren raakte hij
die plaats kwijt omdat hij in bei-
de manches voortijdig afhaakte)
had zijn blessure overgehouden
aan de onvakkundig behande-
ling tijdens een cross verleden
week.

John Smeets: „Hij kwam ten val
en verloor zijn bewustzijn. Toe-
schouwers trokken hem vervol-
gens aan zijn arm van het circuit

en blesseerden aldus zijn schou-
der". Whatley was overigens niet
de enige die er gehavend bijliep.
Ex-wereldkampioen Dave Strij-
bos, met zijn linkerbeen in het
gips, wilde wel iets kwijt over de
te volgen taktiek op het modder-
circuit. „De start is belangrijk.
Zorgen dat je als eerste de bocht
doorkomt. Dan kun je tenminste
zien welk spoor je moet nemen.
Zit jeverderop in het veld, zie je
alleen nog maar modder".
Voor Bennie Jolink kreeg het
modderbad zaterdag na deeerste
manche veteranen geen vervolg.
De wedstrijdleiding kortte het
randgebeuren vanwege de ter-

reinomstandigheden drastisch
in, waardoor de klasse waarin de
Normaal-zanger uitkomt, ge-
schrapt werd van het program-
ma. Na de heisa rond de decibels- de old-timers waren strikt ge-
bonden aan een maximale ge-
luidsproductievan 102 Db - weer
een tegenslag. Oerend hard ging
Jolinkzaterdag niet. De BSA van
de zanger uit Eibergen veerde op
de springbulten enkele decime-
ters de lucht in. Niet echt spekta-
culair, want Jolink hield zijn gas-
handle dicht. Bij een van deeer-
ste sprongen was hij met zijn
edele delen op de tank terecht
gekomen....

Het beknotte programma leidde
er toe dat de VIP-tent de uitge-
breide pleisterplaats van de
cross-bobo's werd. Tussen het
buffet en de koffie met Limburg-
se vlaai door veroverde Jos Vaes-
sen, voorzitter van de sportcom-
missie van deKNMV, weer enke-
le zieltjes. De kandidaat-voorzit-
ter van de FIM, de wereld motor-
bond, verzekerde zich van de
stem van de Italiaanse delegatie.
Hij ontkende de lobby, maar
merkte wel vergenoegd op dat
hij de Zuideuropeanen zo ver
had dat ze smakelijk kennis
maakten met het Limburgse
bier.

" Ex-wereldkampioen Dave Strijbos, onlangs geopereerd aan zijn kniegewricht, geeft
tactische aanwijzingen. '

Taktiek
Bij een van zijn eerste trainingen,
brak hij vervolgens een pols. Bayle
miste de opening in Zwiterland,
maar is sinds zijnrentree ongenaak-
baar. Hij won de laatste vijf man-
ches en spot daarmee met de theo-
rieën van Van den Berk. De Neder-
lander werd vorig jaar wereldkam-
pioen door vooral regelmatig te rij-
den, elke keer punten te halen. Ook
dit jaar is Van den Berk vrij con-
stant, maar als Bayle alleraces gaat
winnen houdt het op voor hem.

De Fransman bewees in de tweede
manche niet alleen over de beste
machine te beschikken, maar lever-
de ook tactisch een knap staalte
werk af. Hij liet Vehkonen en de
Westduitser Diephold een half uur
lang stoeien om de eerste plaats en
draaide vervolgens de gaskraan vol
open. In twee ronden zette hij de
concurrentie op tien seconden ach-
terstand en liet vervolgens zijn Hon-
da uitdartelen tot voorbij de zwart-
wit geblokte vlag.

Uitslagen eerste manche: 1. Bayle (Fra)
Honda, 2. Pekka Vehkonen (Fin) Yamaha,
3. Van den Berk (Ned) Yamaha, 4. Van
Doorn (Ned) Suzuki, 5. Bervoets (Bel) Ka-
wasaki, 6. Diepold (BRD) Kawasaki, 7. Pet-
tersson (Zwe) Yamaha, 8. Smith (VSt)
Yamaha, 9. Mortensen (Den) Kawasaki, 10.
Kneip (BRD) Honda. Tweede manche: 1.
Bayle, 2. Pekka Vehkonen, 3. Smith, 4.
Hansson (Zwé) KTM, 5. Isno Vehkonen
(Fin) Suzuki, 6. Bervoets, 7. Johansson
(Zwe) Yamaha, 8. Kervella (Fra) Honda, 9.
Van den Berk, 10. Glover (VSt).
Stand wereldtitel: 1. Bayle 100 punten, 2.
Pekka Vehkonen 92, 3. Van den Berk 86, 4.
Whatley (GBr) 67, 5. Van Doorn 66, 6. Fan-
tom (Ita) Suzuki 65.
250cc senioren: 1. Klaas Hofstede, Dor-
drecht; 2. Bouchee, Helmond. 3. Van de
Werf, Valkenswaard; 9. Micle Arts, Venray;
16. Rob Stassen, Stem; 17. Peter de Jong,
Landgraaf; 19. Peter Driessen, Stem.
Eerste manche 500cc nat.: 1. Kho Rou-
schop, Meers; 2. Wedage, Klundert; 3. Strie-
kwold, Doetechem; 31. Martin hamer, Heer-
len; 33. Peter Vallen, Venlo; 35. Christian
Schmets, Kerkrade. Tweede manche: 1.
Henk Scholten, Enter; 2. Cor van de Hoek,
Haastrecht; 3. Rudi Harbers, De Heurne; 4.
Rouschop; 14. Schmets; 19. Peter Vallen.

Zege Vossen
EINDHOVEN - De overwinning in
de 26e ELE Rally was voor Henk
Vossen, die met navigator André
Schoonenwolf op zes van de acht
klassementsproeven de snelste tijd
voor zich opeiste in de Lancia Delta
HF Integrale. In eerste instantie was
Henk Vossen alleen maar naar
Eindhoven gekomen om testwerk
te verrichten. Na drie klassements-
proeven had de équipe al een voor-
sprong van 53 seconden opge-
bouwd. Vanaf dat moment besloot
Vossen en Schoonenwolf voor
champagne te rijden.

Michel Oprey was minder succesvol
met zijn Opel Manta 400. „We heb-
ben veel plezier maar ook veel pech
gehad". Op de klassementsproef op
de TU in Eindhoven had ik een lek-
ke band. Later moesten de mon-
teurs de achteras vervangen toen in
het zand op Mierlo-Hout alles onder

de auto uitkwam. Zodoende kwam
ik niet verder dan een 28e plaats".
Achter Henk Vossen blijft de uit-
slag van de nummers twee en drie
voorlopig officieus. Johanvan Heek
pakte met navigator Johan Find-
hammer in de BMW M3de tweede
plaats met 6 seconden voorsprong
op de Mercedes van Van der Marel.
Deze protesteerde echter omdat hij
op de laatste klassementsproef,
Luyksgestel, dooreen schrijffout op
de tijdcontrolekaart 9 seconden zou
zijn benadeeld. Aangezien de tijdof-
ficials al naar huis waren bleek een
uitspraak niet meer mogelijk.

Officieuze Uitslag ELE Rally: 1. Vossen-
Schoonenwolf, Lancia Delta, tijd 43,21; 2
Van Heek-Findhammer, BMW M3, op 97
sec; 3. Van der Marel-Lekkerkerker, Merce-
des, op 103 sec; 15. Bergsteyn-Smeets, Opel
Ascona, op 357 sec; 28. Oprey-van Beek,
Opel manta 400, op 471 sec; 43. Pöttgens-
Lemmens, Toyota Corolla, op 587 sec; 53.
Jenniskens-Lepelaar, Peugeot 205, op 698
sec; 66. Van der Linden-Lardenoye, Toyota
Celica, op 893 sec; 70. Vojacek-Uytenhaak,
Opel Manta, op 989 sec.

Kees van der Vbeste in Zwede
HUSQVARNA - Kees van]
Ven was in de Zweedse n
Husqvarna de beste in de 6|
Prix voor halve liters. De NC
lander won de eerste manchl
werd achter de Belg Martens f
de in de tweede. In de stand o<
wereldtitel deed Van der Ven
de zaken. Hij pakte 37 punte>
staat nu zesde. Hij heeft maar
tien punten achterstand op de,
Nicoll, die derde is, achter W^
kampioen Geboers en de(
Thorpe.

IMATRA - De Grote Prijs
zijspancrossers in Finland wetf
Nederlandse aangelegenheid,
bert Timmermans en Eric Verd
wonnen beide manches in lm*

Tegenspoed Castricummer ten einde in GP-Oostenrij

Spaan huilt van geluk
SALZBURG - Hans Spaan liet zijn
tranen devrije loop. Dertig jaaroud,
won hij gisteren de Salzburgring de
eerste Grand Prix in zijn loopbaan.
„Ikkon de emoties tijdens de laatste
ronde al bijna niet meer de baas",
snikte de Castricummer na afloop.
Zwaaiend naar de toeschouwers
was hij enkele minuten eerder op de
eindstreep afgesneld, met bijna een
halve minuut voorsprong op de
Spanjaard Miralles.
De overwinning van Spaan in de

125cc-klasse is historisch. Het is de
eerste voor een solo-rijder sinds
1981, toen wijlen Jack Middelburg
op het circuit van Silverstone de
beste was bij de halve liters. Sinds-
dien hielden vooral de zijspanners
Streuer en Schnieders de eer van
het Nederlandse wegracen hoog.

Honda-coureur Spaan was vaak
dichtbij de zege, maar op de hoofd-
prijs leek een vloek te rusten. „Ik
dacht de laatste tijd wel eens, dat

rtrhet er misschien wel nooit yaiH]
komen een Grand Prix te winj
Dit jaar leek het niet beter te &
Hijviel uit in Japanen op het c\
van Jerez in Spanje. Vervelend!,
de Noordhollander, die twee *%
dig uitgeruste fabrieksmac^
van Honda tot zijn beschikking
gekregen dankzij zijn derde Pï
in de wereldtitelstrijd van vv
jaar. |

Het bezit van twee volwaardig*!
toren bleek in Salzburg een
deel. In de ochtend had het "*'houdelijk geregend en veel
reurs wisten niet, met welke ba>^ze van start zouden gaan. SpaaflJ'
„Ik had twee machines klaar s'J
Een voor nat weer en een voo
droge baan. Dat is mijn gelA
weest. Ik koos die voor de fr
baan!', aldus Spaan, die in *"j
positie startte. Teamgenoot *Gianola, leider in de stand °Jwereldtitel, pakte meteen n*
groene licht de koppositie, JJging al in de eerste chicane ofi
uit. Spaan ontweek hem net efJJte de eerste plaats, om die niet "
af te staan.

Uitslag 125cc: 1. Spaan (Ned) Hondajj
km in 37.10,29 (gem. 150,67 km/u), 2-7,
les (Spa) Derbi op 26,12, 3. Criville (Sri
bas 36,21. Stand wereldtitel: 1. Gianoft
Honda 81 punten, 2. Criville 75, 3. WU
62, 4. Spaan 58. 250cc: 1. Pons (Spa)'V
101,83 km in 34.29 (gem. snelheid 'i
km/u), 2. Cornu (Zwi) Honda 2,04, _■ .J
mer (BrD) Aprilia 2,26.Stand wereldje
Pons 127 punten, 2. Ruggia 86, 3. Car»I
500cc: 1. Schwantz (VSt) Suzuki 123,%
in 38.39,05 (gem. snelheid 191,013 W^uLawson (VSt) Honda 2,13, 3. Raine3ü|
Yamaha 19,90. Stand wereldtitel: 1 *"\
106 punten, 2. Lawson 95, 3. Christi»'^ron 71, 4. Chili 62, 5. Schwantz en MaM
Zijspannen: 1. Biland/Waltisperg .4
Krauser 93,37 km in 31.47,35 (gem- 't
p/u), 2. Steuer/De Haas (Ned) Yamafy
3. Michel/Fresc (Fra) Krauser 20,22- [J
wereldtitel: 1.Webster/Hewitt (GBr) *'/.
ten, 2. Kumano/Fahrni 39, 3. Stre"«
Haas 34, 4. Michel/Fresc 32, 5. Stólzle'
le (BrD) 29.

Luyendijk zesd
MILWAUKEE - De Arnefy
Riek Mears heeft zondag de 20 ,
len van Milwaukee op zijn na 3.
bracht. Arie Luyendijk eindig^
de zesde plaats, de uitslag: 1- JJ,
Penske Chevrolet (Vst) de 20%
len met een gemiddelde sflf.,'
van 209,55 km/uur. 2. Micha«.'
dretti - Lola Chevrolet (Vst) »,
zelfderonde 3. Fabi - March f°\
(Ita) op 2 ronden 4. Boesell - ,
Judd (Bra) op 3 ronden 5. PJLola Judd (Vst) op 3 ronOV
Luyendijk-LolaCosworth^ (,
5 ronden 7. Mario Andretti -.fi
Chevrolet (Vst) op 5 ronden 8- ,
Jr. - Lola Chevrolet (Vst) op
den.

Pekka Vehkonen niet onder indruk van machtsgreep Bayl

'Mijn tijd komt nog'
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