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Slachtoffers in rouwdiensten herdacht

Eerste gewonden
ramp SLM terug

in Nederland

AMSTERDAM - Op
Schiphol zijn gisteren
de eerste drie gewon-
denvan devliegramp in
Suriname teruggeko-
men. Terwijl pers en be-
langstellenden op grote
afstand moesten blij-
ven, werden de drie, on-
der wie de Fortunaspe-
ler Sigi Lens, in ambu-
lances naar het Acade-
misch Ziekenhuis van
de Vrije Universiteit in
Amsterdam vervoerd.
Daar zullen ook de vol-
gende vier gewonden,
die vandaag arriveren,
behandeld worden.

De eerste doden van de
ramp kunnen wellicht
morgen al in Nederland
worden terugverwacht,
zo werd zondag meege-
deeld door een lid van
het speciaal naar Para-
maribo overgevolgen
Rampen Identificatie

Team (RIT) van de
Rijkspolitie. Van de
ruim 170 doden zouden
er inmiddels 90 zijn geï-
dentificeerd. Van deze
90 zouden 20 tot 25 naar
Nederland kunnen wor-
den overgebracht, zo-
dra de benodigde papie-
ren zijn afgewerkt.

In diverse plaatsen wer-
den in het afgelopen
weekeinde rouwdien-
sten gehouden ter nage-
dachtenis van de slacht-

offers. De eerste was za-
terdagavond in Den
Haag, waar de Suri-
naamse ambassadeur in
Nederland, C. Ramki-
sor, sprak van een
„zielsverscheurende
rampspoed". Tijdens de
zaterdag gehouden
wedstrijden in de na-
competitie van de eer-
ste divisie werd één mi-
nuut stilte in acht geno-
menvoor de bij de ramp
omgekomen spelers
van „Kleurijk Neder-

land".

In Amsterdam werd
gisteren een uitgebrei-
de oecumenische rouw-
dienst gehouden die
werd bijgewoond door
ruim 8000 mensen, on-
der wie minister-presi-
dent Lubbers en de
twee sterspelers van AC
Milan, Ruud Gullit en
Frank Rijkaard.
In een stemmige sfeer
werden in de zalen van
het RAI-complex tradi-
tionele liederen gezon-
gen en werd in de ver-
schillende Surinaamse
talen gebeden voor de
slachtoffers en hun na-
bestaanden. De bijeen-
komst werd recht-
streeks uitgezonden via
de televisie en was ook
te zien in Suriname.

~C(* 8000 mensen onder wie de twee 'Milanese' sterspelers Ruud
~ en Frank Rijkaard, woonden gisteren in Amsterdam een
j enische rouwdienst voor de slachtoffers van de ramp met de

SLM bij. Gullit voerde tijdens de plechtigheid kort het
en toonde zich in het verloop daarvan hevig geëmotioneerd.~tykaard was diep onder de indruk.

TWee doden
bij ongeval

in Geleen
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Slille
Van de weeromstuit zijn op univer-
siteiten in heel China studenten be-
zig hun vrije vakbonden op te hef-
fen en anti-regeringsaffiches te ver-
wijderen van de muren. De univer-
siteit van Peking is uitgestorven.
Studenten aan de universiteit van
Sjanghai lieten zondag weten voor-
lopig af te zien van demonstraties.
„Pas als de houding van de regering
verandert, komen we weer tevoor-
schijn om onze leuzen van vrijheid
en democratie uit te dragen," aldus
een studentenleidster in Sjanghai.
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Dissident
De politie in Peking heeft intussen
de arrestatie bevolen van de Chine-
se dissident Fang Lizhi en zijn
vrouw Li Shuxian. De 52-jarige
astrofysicus Fang en de universitair
docente Li verblijven sinds afgelo-
pen maandag in de Amerikaanse
ambassade in Peking. Volgens het
arrestatiebevel hebben Fang en Lizich voor en tijdens derecente stu-
dentendemonstraties schuldig ge-
maakt aan „contrarevolutionaire
propaganda en ophitsing".
De VS hebben te kennen gegeven
de dissident en zijn vrouw niet te
zullen uitleveren.

" Deze opname van een aan 'n boom vastgeklonken arrestant in Peking werd gisteren in de
nieuwsuitzendingen van de Chinese staatstelevisie getoond. De man die had meegedaan aan de
betogingen van studenten en arbeiders op het Hemelse Plein van de Vrede, werd consequent aan-
geduid als een 'contrarevolutionaire bandiet', die zijn gerechte straf niet zou ontlopen. Tot dus-
ver zijn al honderden verdachten door de politie gearresteerd.

Studenten binden in voor harde vergeldingsmaatregelen

Pvrrestatieffolf in China
Van de redactie buitenland

PEKING - De Chinese autori-
teiten zijn het afgelopen week-
einde in grote delen van het
land tot grootscheepse zuive-
ringsacties overgegaan. Alleen
al in Peking zijn meer dan 400
studenten en arbeiders gear-
resteerd, zo meldde zondag de
Chinese staatsradio. In Sjang-
hai, de grootste stad van Chi-
na, werden zaterdag 130 men-
sen opgepakt. De Chinese
staatstelevisie draait als pro-
pagandamachine op volle toe-
ren. Voortdurend worden
beelden getoond van arrestan-
ten die, steevast aangeduid als
„contrarevolutionairen" en
„bandieten", bekentenissen
aflegden.

De arrestaties bevestigen dat de po-
litici van de harde lijn definitief de
overhand hebben gekregen aan de
top van de communistische partij.
Vrijdag verscheen de leiding, inclu-
sief de doodgewaande Deng Xiao-
ping, gekleed in Mao-pak op de tele-
visie.

Laatste peiling voor Euroverkiezingen:

Nek-aan-nekrace
van CDA en PvdA
Van de redactie binnenland

DEN HAAG - De verkiezingen van
donderdag voor hetEuropees Parle-

ment en 6 september voor de Twee-
de Kamer beloven een ongemeen
spannende strijd tussen CDA en
PvdA. Beide partijen hebben vol-
gens de laatste peilingen exact de-
zelfde aanhang: 34 procent.ln de
Tweede Kamer levert dat 52 zetels
op. Voor de PvdA is dat een stabili-
satie, voor het CDA een verlies van
twee. De VVD herstelt zich enigzins
van de forse klappen van de laatste
weken en zou uitkomen op 21 zetels
(13,8 procent). Dat is zes minder dan
in 1986. De huidige coalitie van
CDA en VVD bereikt daardoor met
73 zetels geen meerderheid.

Dit blijkt uit de jongste cijfers van
bureau Inter/View in opdracht van
Varas Politieke Barometer. Het on-
derzoek wijst uit dat de forse winst
voor de PvdA van de afgelopen
maanden langzamerhand afbrok-
kelt door een stijging van D66 en
Groen Links. D66 kan volgens de
enquête rekenen op een winst van
twee zetels en daardoor op elf uitko-
men (7,6 procent). De nieuwe com-
binatie Groen Links zit behoorlijk
in de Lifti klein links heeft nu drie
kamerzetels, dat zouden met 5,6
procent er in september acht wor-
den. Klein rechts handhaaft zich
met zes zetels (4,5 procent).

Zowel Inter/View als NIPO (in op-
dacht van de AVRO) verwacht voor

PvdA en CDA donderdag bij de
Euroverkiezingen 9 zetels. Voor de
PvdA is dat evenveel als in 1984,
voor het CDA een winst van één ze-
tel. De VVD was vijf jaar geleden
goed voor vijf zetels, nu worden het
er waarschijnlijk drie. De voorspel-
lingen geven voor D66 een come-
back aan met zeker één, misschien
zelfs twee zetels.

sport

Lens terug in Nederland

" Sigi Lens wordt op een brancard het VU-ziekenhuis in Amster-
dam ingereden. De Fortuna-speler kwam gisteren onverwacht in
Nederlands aan en zal waarschijnlijk nog een ingrijpende heupon-
derzoek moeten ondergaan.

Zie pagina 11

" Het tennistoernooi op Roland Garros heeft dit jaartwee zeer ver-
rassende winaars opgeleverd in het enkelspel. Bij de dames was
het de Spaanse Arantxa Sanchez die de grote favoriete Steffi Gras
versloeg. Michael Chang zette zijn opmars, na de zege tegen Ivan
Lendl, nog even voort. In de finale was de Amerikaan te sterk voor
Stefan Edberg.

Zie pagina 11

" De Ronde van Italië is gisteren winnend afgesloten door de
Fransman Laurent Fignon. De Parijzenaar liet zich na afloop niet
bepaald lovend uit over zijn Italiaanse tegenstrevers.

Zie pagina 16

PvdA-leider laat alle mogelijkheden open

Lubbers niet onder
Kok in een kabinet

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Premier Lubbers
heeft zijn eerdere uitspraak, dat hij
wel onder 'premier Kok' in een vol-
gend kabinet minister zou willen
zijn, ingetrokken. In Varas Achter
het Nieuws verklaarde de minister-
president gisteravond in dat geval
in de Kamer te gaan zitten. PvdA-
voorman Kok zei niet uit te sluiten
onder Lubbers als ministerte willen
gaan werken. Van de andere kant
zei hij ookwel in deKamer te willen
blijven. Kok wil zijn besluit mede
laten afhangen van de meningen in
zijn partij.

Kok zette zich voor de VARA-tv af
tegen het denkbeeld van Lubbers,
dat er onder een volgend kabinet
niet opnieuw miljarden gulden door
de overheid in de werkloosheidsbe-
strijding gestoken moeten worden.
Lubbers wil dat vooral de CAO-
partners initiatieven nemen. Daar
zou de overheid dan op bescheiden
schaal bij kunnen aansluiten.
Kok noemde de opstelling van Lub-
bers raar. „Alsof de politieke lijn er
niet meer toe doet," zo zei hij. Kok
verwees naar het feit dat Lubbers

zelf in 1986 toezegde de werkloos-
heid terug te zullen dringentot min-
der dan een half miljoen mensen.
De PvdA-voorman betoogde dat
ook de overheid zich moet inzetten
voor een daling van de werkloos-
heid. Dat kan door het gebruik van
uitkeringsgeld en door het onge-
daan maken van bezuinigingen in
maatschappelijke dienstverlening,
gezondheidszorg en het onderwijs.

Lang oliespoor
op de Noordzee

DEN HELDER - Het vliegtuig van
de kustwacht heeft gistermiddag op
de Noordzee een oliespoor ontdekt
met een lengte van 20 kilometer en
een breedte van 200 meter. Gister-
avond dreef de olievlek vijfmijl ten
noorden van Vlieland. Het reini-
gingsvaartuig van de kustwacht, de
Smal Agt, is onmiddellijk vanuit
Scheveningen vertrokken. Het
schip zou vanmorgen in alle vroegte
met zijn werk beginnen. Over de
herkomst van de olie is nog niets be-
kend.

" Zie verder pag. 3

" Zie verder pag. 3
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kunst en cultuur
\ \ redactie: jos frusch \

werken. Men houdt daar echter
geen rekening mee.

Voorverkoop
Het publiek zal door middel van
een 'bespreek-regeling'van tevo-
ren tijd en uur moet regelen,
waarop men de exposities wil be-

zoeken. Daardoor zullen nooit
meer dan ongeveer duizend
mensen tegelijk in de musea aan-
wezig zijn. De Stichting Van
Gogh 1990 rekent er overigens
op, dat tussen 30 maart en 29 juli
zeker een miljoen mensen de
tentoonstellingen zullen bezoe-
ken. De capaciteit van de musea

is berekend op anderhalf miljoen
bezoekers. De voorverkoop be-
gint 15 januari via de Bonds-
spaarbank.

De twee tentoonstellingen zullen
niet al het werk van Van Gogh la-
ten zien. Wel alle topstukken.
Bruiklenen zijn er onder meer
van het Musée d'Orsay in Parijs,
National en Tate Gallery te Lon-
den, het Metropolitan Museum
ofArt in New Vork, het Museum
of Fine Arts in Boston, de Vale
University in New Haven, het
Pushkin Museum in Moskou en
het Kunsthaus in Zürich. De Ja-
panse eigenaar van Van Goghs
duurste schilderij, de Zonne-
bloemen, heeft zich bereid ver-
klaard - onder zeer speciale om-
standigheden - het schilderij te
laten exposeren. Zo zal het mo-
gelijk zijn voor het eerst Van
Goghs beroemde werken als de
Wever, de Aardappeleters, de
Zaaier, de Zonnebloemen, het
Nachtcafé, het Gele Huis, de
Slaapkamer, deArlésienne en de
Berceuse - dikwijls in meerdere
versies - bij elkaar te zien.

MAVO uit Thorn met
’Tools' vanSimon

SITTARD - Recept. Men neme
leerlingen uit de hoogste
schoolklas, kiest een toneelstuk
met een groot aantal rollen,
creëert er nog een aantal bij, past
de tekst aan en je presenteert
schooltoneel.

Het lijkt simpel, maar de schijn
bedriegt. Sjef Roijen, leraar mu-
ziek en handenarbeid aan de
MAVO in Thorn, zelf toneelspe-
ler ook, kan ervan meepraten.
Om het andere jaar brengt hij
met de scholieren een toneelpro-
duktie. Van 1981 tot en met 1985
waren dat Discriminatie, Jesus
Christ Superstar en Bushmen. In
1989 Alternativo Concerto con
Comedia, en dan nu 'Fools',
'Dwazen', een fabel van Neil Si-
mon, met de eindexamenklas.
Tussen haakjes, de zeventien
jeugdige acteurs, 16 en 17 jaar
oud, slaagden dit weekend zon-
der uitzondering voor hun Mavo-
examen. Zeven maal voerden ze
'Fools' op in hun school, zater-
dag en zondag waren ze in het
LFA theater, Sitard.

Als gevolg van een vloek zijn alle
mensen in het dorp Kulyenchi-
kov oerdom. Als die vloek wordt
opgeheven, worden ze plotseling

intelligent, slim. Maar zijn ze ook
wijs? En zijn ze gelukkig?
Hoofdpersonen in het, allesbe-
halve gemakkelijke, stuk zijn
Emile Gijsen als de leraar Leon
Tolchinsky, Rianne Kanters als
Sofia Zubritsky, Raoul Willens

als dokter Zubritsky en Sasja
Snijders als Lenya Zubriksky.
Alle bijrollen werden levendig
ingevuld, deels in dialect, deels
in de Nederlandse taal. Aan dui-
delijkheidvan uitspraak, de cor-
recte afwerking van de Neder-

landse taal mogen practisch alle
amateurtoneelverenigingen
flink werken, het is een oud zeer,

„Het is moeilijk om toneelstuk-
ken te vinden die door scholie-
ren kunnen worden opgevoerd",
vertelt regisseur Roijen. Een jaar
lang heb ik elke zaterdag van 9
tot 13 uur met ze gerepeteerd,
iedere vrije dag en in de vakan-
ties dag-in, dag-uit. Elke repetitie
was een gevecht. Het leidde zelfs
wel eens tot onenigheid, ruzie,
maar de leerlingen losten dat zelf
ook weer op. Ze hebben door het
spelen sociaal gevoel gekregen,
een hechte band. De tekst heeft
hen aan het denken gezet. Wat is
intelligentie? Wat heb ik eraan
als ik wiskundige vraagstukken
kan oplossen, maar niet met me-
demensen omgaan, met mijn
partner, later?

De scholieren hebben het pu-
bliek de fabel helder weten voor
te schotelen, deelgenoot ge-
maakt van de gedachtenwereld
binnen het gegeven van de
auteur. Vóór de pauze moesten
ze nog op dreef komen, na de
laatse van de zeven schoolvoor-
stellingen, een maand geleden,
was er nauwelijks nog gelegen-
heid geweest om te repeteren.
Dat was merkbaar. Na de pauze
bleken de jongeacteurs weer he-
lemaal 'ingespeeld'

Het decor werd gevormd door
een ingewikkelde stellage, die
ruimtelijk werkte en die de spe-
lers letterlijk en figuurlijk hou-
vast bood. mya maas

9 De scholieren wisten het publiek.

.defabel helder voor te schotelen. Foto's: peterroozen

kunst

Kunstverzekering
van zes miljard

AMSTERDAM - In 1990 is het
honderd jaar geleden dat Neder-
lands 'duurste' schilder is overle-
den en dat wordt uitbundig ge-
vierd. Onder meer met de groot-
ste dubbel-tentoonstelling - in
het Van Gogh-museum en het
Kröller-Müllermuseum - aan het
werk van Van Gogh gewijd. Om
deze tentoonstelling mogelijk te
maken, is een beroep gedaan op
musea en particulieren over de
hele wereld om Van Goghs in
hun bezit in bruikleen te geven.
Al deze werken moeten verze-
kerd worden. Het gaat dan om
ongeveer 130 tekeningen (waar-
van de hoogste waarde per teke-
ning geschat wordt op 6 miljoen
gulden) en om 78 schilderijen,
waarvan de hoogste waarde op
150 miljoen wordt geschat. De
overige tekeningen en schilderij-
en zijn in bezit van het Van
Goghmuseum en het Kröller-
Müller en zijn niet verzekerd: het
Rijk verzekert het bezit van de
rijksmusea niet. De totale waar-
de van de bruiklenen wordt ge-
schat op 6 miljard gulden.De Ne-
derlandse Staat stelt zich garant
voor de eerste 150 miljoen gul-
den schadeloosstelling in het ge-
val van schade aan de schilderij-
en en tekeningen.

AMRO Assurantiën BV heeft sa-
men met de London Sedgwich
Group opdracht gekregen deze
grootste verzekeringstransactie
met kunst uit de geschiedenis
onder te brengen bij verzeke-
ringsmaatschappijen. Het onder-
brengen van de verzekeringen is
dan ook een veelomvattende op-
dracht. Amro en Sedgwick
Group hopen, dat 25 procent van
het te verzekeren bedrag in Ne-
derland wordt ondergebracht en
35/40 procent in Engeland. Wan-
neer de verzekering niet voor de
volle honderd procent rond-
komt, zal de hele tentoonstelling
niet doorgaan: de bruikleenge-
vers zullen in dat geval niet mee-

THE DEER HUNTER (1978-USA)
20.00-22.55uur - 175 min - BRT 2

Drie jonge werkmakkers en jachtvrien-
den nemen in 1968 dienst als vrijwilli-
gers voor de oorlog in Vietnam. Twee
jaar later komen ze elkaar weer tegen in
een gevangenkamp en weten daaruit
samen te ontsnappen. Tijdens deze
vlucht verliezen ze elkaar echter uit het
oog.

DINSDAG
A BIG HAND FOR THE LITTLE LADY
(1966-USA)

16.00-17.35 uur - 95 min - Nederland 2
Een gezin op reis verblijft in een hotel
waar juistop dat moment een pokerfes-
tival plaatsvindt. De vader blijkt een ver-
woed gokker te zijn en heeft al snel al
het geld erdoor gejaagd.Als hij door een
hartaanval aan de speeltafel wordt uit-
geschakeld, vraagt hij zijn vrouw het
spel uit te spelen, want volgens hem
had hij de kans van zijn leven. Hoewel
Mary niets van pokeren afweet, besluit
ze toch zijn wens uit te voeren.

SPLENDOR IN THE GRASS (1981-USA)

20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

Twee jongemensen worden in de jaren
twintig van deze eeuw heen en weer ge-
slingerd tussen de toenmalige moraali-
deëen en hun eigen gevoelens.

WOENSDAG
UNE SEMAINE DE VACANCES
(1980-USA)
21.00-22.50 uur - 110 min - BRT 2

Laurence, 35, is al tien jaar lerares
Frans, maar ziet het opeens op haar
school niet meer zitten. Ze krijgt een
week ziekteverlof. De ontmoeting met
een paar vriendelijke mensen helpt haar
er weer bovenop.

THE KILLING OF A CHINESE BOOKiE
(1976-USA)
22.45-00.55 uur - 140 min - Duitsland 3
(West)

Film met Ben Gazzara, Azizi Johari, Vir-
ginia Carrington en anderen. Regie:
John Cassavetes.

DONDERDAG
LOS SANTOS INOCENTOS (1984-SPAN-
JE)
20.00-21.45 uur - 105 min - BRT 2

Extremadura, in de jaren zestig. Een
arm boerengezin probeert de eindjes
aan elkaar te knopen en hoopt op een
betere toekomst voor hun kinderen.

TAKE ME TO TOWN (1953-USA)
20.00-21.18 uur - 78 min - Duitsland 3
(West)

Film met Arm Sheridan, Sterling Hay-
den, Philip Reed en anderen. Regie:
Douglas Sirk.

TIRO (1979-NED)
23.00-00.45 uur - 100 min - Duitsland 2

Een jongeman, die al lang in conflict
leeft met zijn ouders en hun levenswij-
ze, slaat door als hij ontdekt dat zijn va-
der bereid is een stuk moeras voor
drooglegging te verkopen.

VRIJDAG
BRUBAKER (1980-USA)

20.20-22.35 uur - 135 min - BRT 2
In de gevangenis van Wakefield heer-
sen onvoorstelbare wantoestanden.
Veel wordt verwacht van de nieuwe di-
recteur, Brubaker.

CRACKED UP (1987-USA)
22.30-00.10 uur - 100min - Nederland 2

Chris en John zijn twee vrienden die el-
kaar al vanaf hun kindertijd kennen.
Chris is tevreden met zijn leven in het
Californische voorstadje waar ze beide
wonen, maar John haat het burgerlijke
leyen. Op een avond maken de jongens
kennis met crack, een zeer aggressieve
drug. Chris heeft al snel spijt van het
avondje, maar John is binnen de kortste
keren verslaafd.

FLEISCH (1979-D)
23.25-01.15 uur- 115 min- Duitsland 2

Een pasgetrouwd stel wordt tijdens hun

huwelijksreis plotseling achtervolgd
door een ambulance. Niet lang daarna
wordt de man ontvoerd, terwijl het meis-
je maar net aan haar achtervolgers weet
te ontsnappen.

ORDEAL BV INNOCENCE (1984-USA)
23.30-01.00 uur - 90 min - Nederland 1

Als dr. Arthur Calgary na een expeditie
van twee jaar weer terug in Engeland
komt, ontdekt hij dat een goede beken-
de van hem is opgehangen wegens
moord. Hij was de enige geweest die
zijn onschuld had kunnen bewijzen. Cal-
gary besluit dit alsnog te proberen.

INSIGNIFICANCE (1985-GB)
23.35-01.20 uur - 105 min - Duitsland 1

Een wereldberoemde professor wordt in
zijn hotelkamer verleid door een blonde
Hollywood-diva. Een feit, waarover haar
man uiteraard niet te spreken is.

ZATERDAG
RHEINSBERG (1967-D)
20.15-21.35 uur - 80 min - Duitsland 2

Berlijn 1912. Claire en Wolf zijn verlief
op elkaar. Het is echter in Berlijn moeilijk
om een rustig plekje te vinden waar ze
elkaar rustig kunnen ontmoeten.

recept
Roergebakken lever
met broccoli
Benodigdheden voor 4 personen: 2 el
droge sherry, 2 el oestersaus, 4 tl ma-
ïzena, zout en peper, 45,0 g kalfslever
in dunne reepjes gesneden, 6 ge-
droogde Chinese paddestoelen, 1
rode paprika in reepjes van IV_ cm, 4
el olie, 2V_ cm verse gemberwortel,
150 g broccoliroosjes, 100 g peultjes
en 2 fijngehakte lente-uitjes.

Meng de sherry, de oestersaus, ma-
ïzena, zout en peper.
Voeg de lever toe, schep dievoorzich-
tig om en laat ruim een uur marine-
ren.
Week de paddestoelen 30-40 minuten
in warm water en laat ze goed uitlek-
ken.
Verwijder harde stukjes en snijd ze in
4 gelijke partjes.
Snijd van de paprikareepjes in recht-
hoekige blokjes.

Verhit in wadjan, wok of ruime pan
drie eetlepels olie en roerbak hierin
de even uitgelekte lever 2-3 minuten.
Haal ze daarna uit de panen houd ze
warm.
Doe gember, broccoli, paprika,
peultjes, paddestoelen en lente-uitjes
met de rest van de olie in wadjan,
wok of braadpan en roerbak dit 1-2
minuten.
Voeg de marinade toe met 3 el water
en de gebakken lever. Roerbak alles
nog 1-2 minuten en serveer direct.

ECHOES IN THE DARKNESS deel
(1987-USA)

20.25-21.55 uur - 90 min - BRT 1
Bill Bradfield is leraar Engels aan een
middelbare school in een klein stadje in
Pennsylvania. Hij oefent een vreemde
aantrekkingskracht uit op zijn collega's,
vooral op de meer onzekere en kwets-
bare onder hen. Als de directeurvan de
school, een militair met strenge opvat-
tingen en bizarre gedragingen, verdacht
wordt van enkele inbraken, maakt Brad-
field bekend dat hij hem zal steunen.

DUEL IN THE SUN (1946-USA)
22.05-00.10 uur - 125 min - Duitsland 1

Pearl Chavez wordt na de dood van
haar ouders opgenomen in het gezin
van haar tante Laura. De twee zoons
van tante Laura, Jesse en Lewt, worden
allebei verliefd od Pearl.

videospo
MAANDAG

THE BLACK SHIELD OF FALWORTH
(1954-USA)

(c) Standaard Uitgeven] n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. 's Gravenhage

Maandag 12 tot en met zondag
18 juni 1989

15.55-17.30 uur - 95 min - Nederland 1
Graaf Alban intrigeert aan het hof van
koning Henry IV. Prins Hal heeft zijn
spelletje echter door.

THE OSCAR (1965-USA)

23.10-01.05 uur - 115 min - Du*
Film rond de traditie van het to4
van de 'Oscars', die sinds 19281
in Hollywood uitgereikt worden-

Z/w DR. JEKYLL AND MR.
(1931-USA)
00.10-01.40 uur - 90 min - Duid

Dr. Jekyll, een vriendelijke arts
den, ontwikkelt een medfc
iemands persoonlijkheid. kan
Als hij het medicijn zelf uitproW
andert hij in een moordlustig **
ZONDAG

BLUE FINN (1978-AUSTR)
15.00-16.50 uur - 110 min - BffT

Bill Pascoe vist op tonijn in de
sche wateren. In dit harde bert
een veeleisend man geworden,
iedereen het onmogelijke vraa
zoon Snookheeft het ook niet«A

OPNAME (NED)

22.50-00.23 uur - 93 min - Nede*
Het verhaal van meneer de VW
ker uit Aalsmeer, die voor onj
naar het ziekenhuis gaat. Innw
hij er al drie weken, zonder dat'
cies weet waarom...

Oplossing van zaterctë
-FEESTARTIKE-
N-N-I-F-R-A-E
ASTER-VLAMMET
V-E-E-A-V-P-H
OORD-K LOEK-WA
L E-L-E-T-R
GEZELLIG-MORG
E-A-A-G-J-E-jNAKEND-BARTJ-'
S-E-D-K-A-S--V
WENS-DOORN-S-1
A-M-T-T-R-N-A'
APENOOTJE-APP'
R-N-C-E-D-B-J
D-SCHARREBYTE

PERFECT (1985-USA)
22.10-00.05 uur - 115 min - Nederland 2

Reporter Adam Lawrence is met twee
zaken tegelijk bezig: een van drugshan-
del verdachte zakenman en het ver-
schijnsel 'health clubs', sportscholen

waar mannen en vrouwen e* S
aan hun conditie werken. HierdK
Adam in contact met de aerobtf j
trice Jessie. Jessie heeft e* t
eens problemen met de pers 9
wil hem in eerste instantie nieti
staan. Toch weet Adam haarv* e
te winnen, maar de zaak loofB
hand als Adam's hoofdredad,
hele verhaal herschrijft.... n

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. bloedvat; 4. traag; 7. mannetjeskat; 9.
hoewel; 11. sporenplant; 12. dieregeluid;
13. afgelegen; 15. bewaarplaats voor vis;
16. de blijde boodschap; 19. walkant; 20.
vogelprodukt; 21. blijvend populaire melo-
die; 26. insekt; 27. soort papegaai; 28.
oude lengtemaat; 29. deel v.e. auto; 31.
voorzetsel; 32. verdicht verhaal; 34. om-
wenteling; 35. muziekinstrument.

Verticaal: j
1. sierplant; 2. eerskomende (afk-kr.
ken van de dierenriem; 4. onderr I'-
paardeslee; 6. afdeling v.e. bedrij'
toneelstuk; 8. zeevis; 10. Bulgaarsei
12. kortstondige periode van siert" (
14. vuurpijl; 15. vis; 17. dwaas; 1Ö'.
rens; 21. larve van de langpootm^
geheel gevuld; 23. gewicht; 24. te^25. voorzetsel; 29.-sleepnet; 30. °J
baar; 32. muzieknoot; 33. tegenwrt^
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insti ?AM ~ TiJdens de rouw-
i_be

'n Amsterdam sprak premier
gerinS namens de Nederlandse
(of4s fen bracht hij een speciale
X. jf âP over van koningin Bea-

h koningiri heeft mij ge-
s "aar verdriet over te bren-

gen en haar gevoelens van medele-
ven," aldus Lubbers. Hij wijdde ook
aandacht aan de relatie met Surina-
me en sprak de hoop uit dat on-
danks alle rampspoed er weer
„licht" zou komen in de verbonden-
heid tussen Nederland en Surina-
me.
De algehele toestand van de zondag
in het VU-ziekenhuis opgenomen
drie gewonden is goed. Dat was de
eerste indruk van prof. H.J. Haar-
man, hoogleraar traumatologie aan
de VU, die het drietal behandelt. De
gewonden die vandaag verwacht
worden zijn er aanzienlijk slechter
aan toe, aldus Haarman. Hij baseert
zich daarbij op informatie uit Para-
maribo.
Een van de overlevenden, die ter be-
scherming van zijn privacy niet bij
naam genoemd wil worden, vertel-
de zondag aan een begeleider wat
hij heeft meegemaakt tijdens het
ongeluk. Hij herinnert zich nog dat
hij boomtoppen heeft gezien en dat
het vliegtuig daarna enkele keren
over de kop is gegaan. Net als alle
anderen die de ramp hebben over-
leefd, werd hij uit het toestel geslin-
gerd. lets later kon hij de mensen
die er nog in zaten, horen schreeu-
wen en huilen.

Van de redactie buitenland
PEKING - In Peking zouden ruim
8000 inwoners zijn ingeschakeld bij
het verwijderen van de kranten die
de afgelopen weken op talloze me-

ters muur geplakt zijn. De staatsra-
dio riep de mensen die de muur-
kranten geschreven, gedrukt of op-
geplakt hadden, op om zich te mel-
den bij de politie, zodat zij zich voor
„hun misdaden" kunnen verant-
woorden.
De propaganda van de regering via
kranten, radio en televisie mist haar
uitwerking niet. Studenten zijn als
de dood om buitenlandse verslagge-
vers te woord te staan. Duizenden
van hen zijn naar het platteland ge-
trokken of ondergedoken. De reger-
ing beschikt over kilometers film,
gemaakt tijdens de betogingen van
de afgelopen weken. Vele studenten
en arbeiders zijn via die films te
identificeren. Zij vrezen de komen-
detijd opgepakt te worden. Volgens
inwoners van de stad Wuhan, in het
midden van het land, hebben de
plaatselijke autoriteiten een lijst
met verdachten uitgebracht met de
mededeling dat hen zware straffen
te wachten staan.

In Sjanghai zijn vrijdagnacht negen
leiders van een pas gevormde arbei-
dersbond gearresteerd. Een aantal
van hen, onder wie twee vrouwen,
werd op de televisie getoond. Met
bevreesde gezichten en geboeide
handen, tekenden zij verklaringen.
Er waren ook beelden van de politie
die slaapzalen van fabrieken door-
zocht en pamfletten in beslag nam.
Zaterdag was er op de televisie een
man uit. de noordelijke havenstad
Dalian te zien geweest die tegen de
verslaggever zei dat hij geen geloof
hechtte aan het officiële dodental
bij het militaire ingrijpen in Peking
van vorig weekeinde. Zondagavond
verscheen de man opnieuw op de
televisie, maar nu als arrestant. Hij
verontschuldigde zich dat hij zijn
land en zijn familie beledigd had en
zei dat de demonstranten in Peking
„contrarevolutionairen"waren.

Afslanking treft 90pCt ran aantal ministers

Ryzjkov zet mes in
regeringsapparaat

è■^an de redactie buitenland
JjSKOU - Sovjet-premier Ni-
l« %zjkov heeft de Opperste
Kt, het nieuwe parlement,. 'gesteld het aantal ministe-Qrastisch te verminderen oms °yerheidsapparaat slagvaar-

f =rte maken. Volgens RyzjkovI a«m er 43 van de 100 ministe-
[ en staatscomités verdwij-

J*« toespraak tot beide ka-
■J van de Opperste Sovjete Ryzjkov verder voor mi-r van buitenlandse zaken
~ ard Sjevardnadze op zijn
bm t

nandhaven en de eco-
H. Leonid Abalkin tot vice-
Rier te benoemen. Abalkin

staat bekend als een voorstander
van radicale economische her-
vormingen. Als het aan Ryzjkov
ligt komt 90 procent van de mi-
nisters van de huidige regering
niet in zijn nieuwekabinet terug.

Volgens Ryzjkov moet het aantal

ministeries dat zich met de eco-
nomie bezighoudt, worden te-
ruggebracht tot 32. Nu zijn dat er
50. Verder moet volgens hem
nog een aantal ministeries ver-
dwijnen om de bureaucratie te
verminderen. Hun taken zullen
in het kader van de decentralisa-

tic van het economisch beleid
worden overgenomen door mi-
nisteries in de unierepublieken.
Onder de ministers die Ryzjkov
in zijn nieuweregeringsploeg wilhandhaven zijn naast Sjevard-
nadze ook minister van defensie
Dmitri Jazov en Vladimir
Krjoetsjkov, het hoofd van de ge-
heime dienstKGB.
Als eerste vice-premier stelde
Ryzjkov Lev Voronin, Vladimir
Kalasjnikov en Joeri Masljoekov
voor. De laatste is kandidaat-lid
van het Politburo en staat aan
het hoofd van het centraal plan-
bureau Gosplan.
De Opperste Sovjet moet de af-
slankingsplannen van Ryzjkov
nog goedkeuren.

ende
besteedden op-

-0 *einig aandacht aan de ach-
nna van de onlusten in Oezbe-
e' ue Pravda sloot „nationalis-

°°rzaken" uit en legde de

schuld in de handen van een „goed
georganiseerde, mafia-achtige ben-
de." Deze is er slechts uit op „de rol
van de partij- en overheidsorganen
te beëindigen en de massa te intimi-
deren," aldus de krant.
De Ferganskaja Pravda, het lokale
partijorgaan, sprak van een „lang
geleden bedachte, goed voorbereide
en breed uitgevoerde politieke actie
met als doel niet alleen de toestand
in de regio te destabiliseren, maar in
het gehele land."
De legerkrant Krasnaja Svesda
meldde dat de etnische ongeregeld-
heden tussen Oezbeken en Mesche-
ten (etnische Turken) ongeveer 100
mensenlevens hebben gekost.
Daarnaast zijn zeker 1000 gewonden
gevallen, onder wie 136 militairen,
en 650 huizen en 23 overheidsge-
bouwen in vlammen opgegaan, al-
dus het blad.

In de berichtgeving van de krant
werd opnieuw gesuggereerd dat de
onrust op gang zou zijn gebracht
door bepaalde groepen vooraan-
staande personen die zich bedreigd
zouden voelen door de hervormin-
gen in de Sovjetunie.

Einue avondklok
inGazastrook

Jt°riteit M " De Israëlische
a ' n hebben in de nacht van

ehev °P zondaë de avondklok
Q°f df. et^' die sindseen week gold
Nrs 650.000 Palestijnse be-

55 0n^an de Gazastrook. Alleen
ltlSe vl '"woners van het Pales-■a rtioM 0 genkamp in Jaba"
i"lrienKi-nvoorloPiê s'avonds nog
M 'Rijven. In dit kamp had za-
t'Jnsp treffen Plaats tussen Pa-

-6 tro opstandelingen en Israëli-
h acht

epen
' waarbij de militairen

i lfann"B J°nêetje doodschoten
? aVo dere mensen verwondden.
Uurd pdklok heeft een week ge-. lotn Was daarmee de langste

'eSolde toe in de Gazastrook heeft

Ccgijzcld
In oktober 1940 werd Lieftinck
door de Duitse bezetters gegij-
zeld. Tot het voorjaar 1945 bleef
hij in gevangenschap onder meer
te Buchenwald. Terug in Neder-

land sloot Lieftinck zich aan bij
de Nederlandse Volksbeweging
en vervolgens bij dePartij van de
Arbeid. Van huis uit was Lief-
tinck christelijk-historisch geo-
riënteerd. Op 24 juni 1945 werd
hij minister van financiën in het
kabinet-Schermerhorn-Drees.
Hij bleef dit tot zijn aftreden op 1
september 1952 in de achtereen-
volgende kabinetten Beel,
Drees-Van Schaik en Drees.

Lieftinck was groot voorstander
van overheidsinvoed op het eco-
nomisch leven. Kenmerkend
voor zijn beleid was de Bankwet
van 1948, waardoor alle aandelen
van de Nederlandsche Bank in
staatseigendom overgingen en
de Wet Toezicht op het Crediet-
wezen van 1951. Via deze wet
kwam ook het particuliere bank-
wezen onder toezicht van de
overheid.

Pravda: toestand in
Oezbekistan stabiel

Van de redactie buitenland
pOU _ oe situatie in de Sovjetrepubliek Oezbekistan,

2ich de afgelopen week hevige etnische gewelddadighe-
*Jebben voorgedaan, is onder controle gebracht. Dit heb-
verscheidene kranten in de Sovjetunie gemeld.

D-f!^Aa van de communisti-rjfuj, Pravda, meldde dat de
het ing 7000 militairen die

l Wa onrustige gebiedrond Fer-
ben7~en gevlogen, de orde daar
va' hersteld. „De speciale troe-het ministerie van binnen-
»rprfa nen de politie hebben
rolg de afëel°Pen 24 uur de
" 2 ?ver het gebied herwon-
om Clteert dePravda de militai-
lan?andant van Fergana. „Dena 's vrij stabiel."

„,*. generaal-majoor S. Boer-
| sl

ls het in het afgelopen et-
echts in een aantal kleiner ed °nrustig geweest, door het

ie en van een paar individuele,
w g^°epen." Bij deze „exces-
hein n twaalf huizen en tweeasgebouwen in brand gesto-
ld r^ a^ten vijftien militairenu> aldus Boerchanov.

Minister vooral bekend om liet Tientje '

Dr P. Lieftinck
(86) overleden
Van de redactie binnenland

DEN HAAG - Op 86-jarige leef-
tijd is afgelopen vrijdag in Den
Haag oud-ministervan financiën
dr P. Lieftinck overleden. De
econoom en politicus Lieftinck
speelde als minister een groterol
bij het financieel-economisch
herstel van de Nederlandse sa-
menleving na deTweede Wereld-
oorlog. Eén van zijn maatregelen
was een drastisch doorgevoerde
geldzuivering dieeen eind maak-
te aan de ontwrichting van de
staatsfinanciën. Alle bankbiljet-
ten moesten in 1945 worden in-
geleverd tegen een tegoedschrij-
ving op een geblokkeerde reke-
ning. leder kreeg slechts tien
gulden nieuw geld: „het Tientje
van Lieftinck."
Pas na de week van inlevering
werd meer nieuw geld beschik-
baar gesteld. Om het betalings-
verkeer weer op gang te brengen,
werd van de geblokkeerde tegoe-
den duizend gulden plus 25 pro-
cent van het saldo op 12 septem-
ber 1945 overgeboekt naar een
girale rekening. Het bedrag, dat
de tienduizend gulden niet te bo-
ven mocht gaan, was niet in con-
tanten opneembaar. Betalingen
via overboekingen waren wel
toegestaan.

Lieftinck, 30 september 1902 ge-
boren in Muiden, studeerde
rechten in Utrecht en economie
aan de Columbia Universiteit in
New Vork. Hij promoveerde in
1931 tot doctor in de economie te
Utrecht en werkte van 1932 tot

1934 bij het ministerie van eco-
nomische zaken. In 1934 werd hij
hoogleraar in geld-, krediet- en
bankwezen aan de Economische
Hogeschool te Rotterdam. Hij
bleef dat tot 1945.

" Dr P. LIEFTINCK
...halt toegeroepen aan ont-
wrichting van de staatsfinan-
ciën...

'Drie daders
van aanslag

PanAm-Boeing
zijn bekend'

Veroordeeld

WASHINGTON - Twee Palestijnen
en een Irakees hebben de bom gefa-
briceerd die op 21 december vorig
jaarexplodeerde aan boord van een
Amerikaanse Boeing-747 boven het
Schotse Lockerbie. De drie maken
deel uit van het Volksfront voor de
Bevrijding van Palestina - Alge-
meen Commando (FPLP-CG), van
Ahmed Jibril. Het Amerikaanse te-
levisiestationABC heeft dit gemeld.
De drie mannen, Mahmoud al Ma-
koussi, Ibrahim Toufic Youssef en
Hassan Hadi al Attar, zijn de voor-
naamste verdachten van de bloedig-
de aanslag, aldus ABC. Daarbij
kwamen alle inzittendenom het le-
ven.

De drie waren eerder, in 1976, gear-
resteerd op het vliegveld van Nairo-

Bi, toen zij op het punt stonden een
Israëlisch vliegtuig te beschieten.
Zij werden daarop naar Israël over-
gebrachten in het geheim tot 18 jaar
gevangenisstraf veroordeeld. Daar
maakten zij kennis met Hafez Dal-
kamouni, lid van de FPLP-CG. Dal-
koumi werd in oktober vorig jaar in
Frankfurt gearresteerd, nadat bij
hem thuis wapens en explosieven
waren gevonden van hetzelfde type

als die later zijn gebruikt voor de
aanslag op de Boeing-747. De vier
mannen werden in 1985 samen met
1000 andere gevangenen vrijgelaten
inruil voor drie Israëlische soldaten
die in Libanon vastzaten.

Wraak
Ahmed Jibril, die aan een factie bin-
nen de Iraanse leiding had beloofd
wraak te zullen nemen voor de ver-
nietiging van een Iraans toestel
door een Amerikaanse raket boven
de Golf, heeft de vier gevraagd ex-
plosieven te fabriceren om de
Boeing van PanAm op te blazen.
Het was echter een andere groep die
de aanslag zelf uitvoerde.
Makoussie, Youssef en Attar zijn
erin geslaagd Europa te verlaten en
het is niet bekend waar zij zich be-
vinden, aldus ABC.

binnen/buitenland

punt
uit

Zaak Fagel
Bij het onderzoek in de moord
op restaurateur Gerard Fagel
blijkt de politie vrijdag al een
tas met gereedschap te hebben
gevonden. De vondst werd ge-
daan bij de Dolderseweg, op
een paar honderd meter af-
stand van De Hoefslag in Bosch
en Duin waar Fagel 's ochtends
vroegwas doodgeschoten. Naar
aanleiding daarvan is aan men-
sen in diebuurt gevraagd, extra
op te letten. Dat leverde zondag
een jasje op dat sterk overeen-
komt met het jasje dat is be-
schreven door Fagels vriendin
en door iemand die 's ochtends
vroeg in de buurt een man heeft
zien lopen. De politie heeft nu
speurhonden ingezet in de
hoop het moordwapen te vin-
den.

Bij IMF
Nog tijdens zijn ministerschap
ondernam Lieftinck in opdracht
van de Wereldbank een reis naar
het Midden-Oosten. Sindsdien
bleef hij bij het werk van deze
bank betrokken; eerst als Neder-
lands gedelegeerde in het be-
stuur en sinds 1956 als directeur.
In hetzelfde jaarwerd hij tevens
bewindvoerder van het Interna-
tionale Monetaire Fonds (IMF).
Zijn functie bij de Wereldbank
legde hij in 1971 neer, die bij het
IMF in 1976.
In april 1971 bedankte Lieftinck
als lid van de PvdA en trad toe
totDS'7O. Hij had onder meer be-
zwaren tegen het maken van af-
spraken vooraf tussen politieke
partijen bij verkiezingen en te-
gen het financiële beleid in Ne-
derland. "Dr. Lieftinck was onderscheiden
met het Grootkruis in de Orde
van Oranje Nassau en het Com-
mandeurschap in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Hij wordt
woensdag in besloten kring be-
graven.

Opgepakt
Gisteravond laat meldde de radio in
Sjanghai dat de voornaamste lei-
ders van de „contrarevolutionaire
kliek" die de communistische lei-
dershad willen afzetten, opgepakt
waren. Het zou gaan om leden van
de 'Democratische Jeugdpartij Chi-
na', waaronder de voorzitter Weng
Zhengming.
De militairen lijken de situatie in de
grote steden nu volstrekt onder con-
trole te hebben. Het Plein van de
Hemelse Vrede in Peking is schoon-
gemaakt. Aan de noord- en zuidkant
stonden zondag nog ongeveer 50
tanks opgesteld. Verder is het plein
afgezet door soldaten met machine-
geweren.

Nabij Zwarte Zee

Sneltrein
op bus:

31 doden
MOSKOU - Bij een botsing tussen
een sneltrein en een autobus zijn za-
terdag in de Sovjetunie 31 mensen
om het leven gekomen. De bus
waarin 45 mensen zaten, was vast
komen te zitten op een overweg en
werd in volle vaart door de trein ge-
grepen.
De sneltrein was op weg van Adler,
een vakantieoord aan de Zwarte
Zee, naar Voronezj, in het zuiden
van Rusland. De trein reed met
hoge snelheid en kon niet op tijd tot
stilstand komen, zo tekende het
persbureau Tass op uit de mond van
een functionaris van de verkeerspo-
litie.
Het is het tweede treinongeluk in de
Sovjetunie binnen een week. Vorige
week zondag zijn waarschijnlijk
meer dan 400 mensen om het leven
gekomen als gevolgvan een enorme
gasexplosie die twee treinen op de
Transsiberische spoorweg in lich-
terlaaie zette.

Overleden
Albert Spaggiari, het brein ach:ter een van de spectaculairste
bankrover uit de geschiedenis
van de Franse misdaad, is over-
leden. Zijn lijk werd zaterdag
door twee onbekende mannen
op de stoep van de woning van
Spaggiari's moeder achtergela-
ten. De bankrover die al twaalf
jaar voortvluchtig was, is ver-
moedelijk aan kanker overle-
den. In 1976 had Spaggiari te
Nice met enkele handlangers
vanuit het rioleringsstelsel een
acht meter lange tunnel naar de
kluizen van de Société Généra-
le de Nice gegraven. De rovers
leegden 337 kluisvakjes en gin-
gen er op rubberbootjes via de
stadsriolering met 40 miljoen
Franse francs aan geld en siera-
den vandoor.

Moord
Gewapende mannen hebben
afgelopen vrijdag de Salvado-
raanse minister José Antonio
Rodriguez Porth vermoord,
toen hij zijn huis verliet voor
een vergadering met president
Alfredo Cristiani. Behalve Ro-
driguez werden ook zijn twee
lijfwachten doodgeschoten. De
politie vermoedt dat de moord
werd gepleegd door linkse
guerrillastijders van het Natio-
nale Bevrijdingsfront Farabun-
do Marti (FMLN). Rodriguez
was als hoofd van de presiden-
tiële staf benoemd, nadat Cris-
tiani op 1 juni was beëdigd.

Moord II
De politie van Kampen heeft
zaterdag in een woning aan de
Plantage het stoffelijk over-
schot gevonden van de 19-jari-
ge Caecilia B. uit het Gelderse
Gorssel. Uit sectie is gebleken
dat het meisje slachtoffer is ge-
worden van een geweldsmis-
drijf. In samenwerking met het
recherchebijstandsteam Over-
ijssel is de politie begonnen
met een uitgebreid onderzoek.
Het slachtoffer woonde sinds
oktober 1988 in Kampen, waar
zij aan de Kunstacademie stu-
deerde.

Terughoudend
Kosmonauten, die langdurig in
de ruimte zijn geweest, staan
zeer terughoudend ten opzich-
tevan het krijgen van kinderen.
Volgens de Russische kosmo-
naut Valeri Roshdestvenski is
devrees groot dat erfelijkheids-
factoren dusdanig zijn beïn-
vloed, dat het verwekken van
kinderen problematisch is ge-
worden. Dit zei de ruimtevaar-
der zaterdagtijdens een lezing
in Groningen, waar in het kader
van de viering van het 375-jarig
bestaan van de Rijksuniversi-
teit Groningen een expositie
over het heelal is te zien. Vol-
gens Roshdestvenski kan een
mens maximaal een jaar in de
ruimte doorbrengen. Hij stelde
dat de mens daarom het pro-
bleem is als het gaat om reizen
naar bijvoorbeeld de planeet
Mars.

Panische angst onder
studenten in China
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"Dat men er weinig meer
van hoort wil nog niet zeg-
gen dat er geen hongers-
nood meer is in de wereld.
De door de Verenigde Na-
ties gesteunde organisatie
'Lifeline Sudan' is er in ge-
slaagd een overeenkomst te
sluiten met de strijdende
partijen in Soedan - de re-
gering en het Volksbevrij-
dingsleger-zodat 1500 ton
voedsel kon worden afgele-
verd aan de hongerende
bevolking in het oorlogsge-
bied. Geduldig wachten
honderden kinderen op de
borden voedsel die voor
hen gereed staan in het
dorp Aweil.

rubbers hoopt op
’licht'inrelatie

niet Surinamers
vervolg van pagina 1
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(ADVERTENTIE)
Een hypotheek van het Bouwfonds...

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

EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR!
°at is pas gemakkelijk! En logisch. Want hij is vertrouwd met

het Bouwfonds en kan u alles vertellen over de vele gunstige
hypotheekmogelijkheden.

y^t Bouwfonds Limburgse Gemeenten
— "°? Kl'jncnlaan 288, 04490-88588. Roermond, Sc. Christoffelstraat 10, 04750-16555

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcemer) 077-541945

(ADVERTENTIE)

1 hangt die IcosAare bru^s1 èoodzon^ ZOU'meigen 1I ëlln^pfobTS m

1045-7199661
I« ■ J1 (ÉDICCOIOS
1 ssaï^_!_!_^_!_^_L*Hßß!p[i

Verdachten wachten zware straffen

ümburgs dagblad

’Honderd doden en zeker duizend gewonden'



t
In groteverslagenheid, maar dankbaarvoor hetgeen hij voor ons beteken-
de, delenwij u mede datwij, geheel onverwacht, afscheid moesten nemen
van mijn dierbare man, mijn goede vader, schoonvader en onze opa

Leonard Arets
echtgenoot van

Gerda Bosten
Lei werd 67 jaar.

, Eygelshoven: Gerda Arets-Bosten
Eygelshoven: Lei Arets

Gerdie Arets-Schumacher
Opa van: Randy en Cindy

Familie Arets
" Familie Bosten

6471 AC Eygelshoven, 10 juni 1989
Marialaan 6
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de crematie, vindt plaats op
woensdag 14 juni 1989om 10.00uur in deparochiekerk van de H. Joannes
de Doper te Eygelshoven.
Voor vervoer naar het crematorium te Heerlen-Imstenrade v.v. wordt ge-
zorgd.
Bijeenkomst aan de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condole-
ren.
Op dinsdagavond zal de avondwake voor de overledene worden gehou-
den om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Lei ligt opgebaard in derouwkapel van Lindeman Uitvaartcentra, Beute-
weg 32 te Nieuwenhagen; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

t
Bedroefd, maardankbaar dat hij uit zijn lijden is verlost, geven wij u ken-
nis van het overlijden van

Jacques Steinbusch
echtgenootvan

Els Erven
* 9-5-1922
t 9-6-1989

Schin op Geul: E. Steinbusch-Erven
Utrecht: Harry Steinbusch

Wilma Steinbusch-Duykers
Schin op Geul: Jack Steinbusch

Marlies Steinbusch-Cox
Torn
Jens

Maastricht: Wim Steinbusch
Marian Bonnemayers

Simpelveld: Hans Steinbusch
Romy Nieuwland
Familie Steinbusch
Familie Erven

6305 AH Schin op Geul, 9 juni 1989
Strucht 16
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
woensdag 14 junias. om 11.00uur in deparochiekerk van de H. Mauritius
te Schin op Geul.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Voor de zielerust van de overledene zal dinsdag 13 juniom 19.00 uur de
avondwake worden gehouden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan
29, Valkenburg aan de Geul; bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

De leegte die hij achterliet, m—kan ?iie?ncmd wegnemen.
In blijvende liefde gedenken wij J
u>at hij voor ons betekende. f

Te jongvolgens menselijke begrippen, is, na een werkzaam leven, op *jarige leeftijd, plotseling van ons heengegaan, voorzien van het h. sart»
ment der zieken, mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame vader, 20Ci\\schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Jo van Laar -I
echtgenoot van -^

Miets van Proemeren
De bedroefde familie: J

Margraten: Miets van Laar-van Proemeren
Peter
Robert

Margraten: J.H. van Laar
Margraten: J. van Proemeren-Overhof Rl

Familie Van Laar
Familie Van Proemeren el

fac
6269 BL Margraten, 9 juni 1989 aal
Eijkerstraat 19
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats;
hebben op woensdag 14 juni as. om 11.00 uur in deparochiekerk van de rlfcig
Margarita te Margraten. tl[
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Dinsdag 13 juniwordt Jo bijzonder herdacht in de avondmisvan 19.00 uui
in voornoemde kerk. tr

Jo is opgebaard in uitvaartcentrum Walpot, Kerkstraat 17ate Eijsden: ttf^1zoekuren van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. !»
Zij die geen gewonekennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze an ,
nonce als zodanig te beschouwen. L.

Wegens sterfgeval is onze zaak '~
café-friture-eetsalon L

Eijkerstraat 19, Margraten, tot en met woensdag 14 juni gesloten. F

t
Je hebt nu rust gevonden, f,
al is vol droeflieid ons hart.
Je lijden zien,
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Temidden van allen die hem zo dierbaar waren, is van ons heengegaa^
onze zorgzame man, vader, schoonvader, opa, schoonzoon, broer, zwage»l
oom en neef

Jan Kuiten
echtgenoot van

Riet Peltenburg
Hij was 68 jaar.

Heerlen: Riet Kuiten-Peltenburg
Amstelveen: Hans en Carolien Kuiten-Boyendeer'

Heerlen: Wil en Marion Kuiten-Peters
Torn, Daan

Heerlen: Rob en Francis Kuiten-van derPohl
Hoensbroek: Yvonne en Bert Jeeninga-Kuiten

Familie Kuiten
Familie Peltenburg

6411 NW Heerlen, 10 juni 1989
Geerstraat 210
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op dinsdag 13 juni ow
15.00 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst om 14.40 uur in het crematorium.
De overledene is opgebaard in derouwkapel van hetDe Weverziekenhuijj
in Heerlen; gelegenheid tot afscheid nemen maandag van 16.00 tot 17.0"
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aaO'
kondiging als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij kennis dat
plotselingvan ons is heengegaan,mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Jo Brouns
echtgenote van

Sjeng Buschmann
Zij overleed in de leeftijd van 56 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten. ■

Stem: Sj.Buschmann
Stem: Thijs Buschmann

Maria Buschmann-van Trier
Saskia, Anouk

Stem: Peter Buschmann
Marion Buschmann-Maessen

Stem: Jean Buschmann
Barbel Buschmann-Janssen
Torn

Beek: Bart Buschmann
Miriam Buschmann-Gorissen
Familie Brouns
Familie Buschmann

6171 GB Stem, 9 juni 1989
Kelderstraat 14
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni om 10.00
uur in de St.-Martinuskerk te Stem.
Heden, maandagavond, om 18.45 uur wordt de
avondwake gehouden in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek van 17.00 tot 17.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, na een goede verzorging in de
Hamboskliniek te Kerkrade

Jozef Wegh
Hij overleed in de leeftijd van 57 jaar.

Familie Wegh
Kerkrade, 9 juni 1989
Corr.adres: Kloosterraderstraat 20
6461 CD Kerkrade
De crematie vindt plaats op dinsdag 13 juni as. om
9.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in bovengenoemd crematorium om
9.15 uur.
Jozef Wegh wordt bijzonder herdacht heden,
maandag 12 juni, om 14.00 uur in de kapel van de
Hamboskliniek te Kerkrade.

4- Wiel Briels, 73 jaar, weduwnaar van Liesbeth
t Siegers. Corr.adres: Daelenbroekweg 15A, 6075

ER Herkenbosch. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op woensdag 14 junias. om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Vlo-
drop.
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20 juni 1989 is het 25 jaar geleden dat
mijn ouders,

Manie Lindeman §
en =Gerrie Lindeman-v. d. Tillaart I

in het huwelijksbootje stapten.

Daar hun bootje niet is gezonken, nodig ik u uit =
om dit heuglijke feit met mij mee te vieren. =

Een plechtige eucharistieviering wordt gehouden _\
op vrijdag 16 juni as. om 16.00 uur in de

dekenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te =
Schaesberg.

U bent van harte welkom op hun receptie, die =
zal worden gehouden op vrijdag 16 juni as. van =

19.00 tot 20.30 uur in Het Streeperkruis,
Streeperstraat 66 te Schaesberg-Landgraaf.

Raymond Lindeman
ÏÏlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHInT

t
Bedroefd geven wij u kennis dat, na een noodlottig
ongeval, is overleden, in de leeftijd van 24 jaar, onze
lieve zoon, kleinzoon en neef

Marco Vigliaroni
Munstergeleen: Matheo Vigliaroni

Mariet Vigliaroni-Cremers
Castelsardo (It): mevr. M. Vigliaroni-Filigheddu
Munstergeleen: dhr. J. Cremers

mevr. M. Cremers-Leijten
Familie Vigliaroni
Familie Cremers

6151 DD Munstergeleen, 11 juni 1989
De Leemkuil 5

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 15 juni om 11.00 uur in de kerk van de
H. Pancratius te Munstergeleen, gevolgd door de
begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Avondmis woensdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Marco is opgebaard in derouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Geleen, alwaar bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

f
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 65 jaar, is overleden, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, mijn lieve
vrouw, schoondochter, onze zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Leny Senden
echtgenote van

Nöl Thönnissen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Chevremont: A.G.F. Thönnissen
Familie Senden
Familie Thönnissen

6463 EG Kerkrade, 8 juni 1989
Schoutstraat 24
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 14 juni as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopneming
te Kerkrade-Chevremont, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, dinsdag 13 juniom 19.00uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, is, na een langdurige
ziekte, geheel onverwacht van ons heengegaan, in
de leeftijd van 60 jaar, mijn dierbare vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Dora Tuin
echtgenote van

Jan Thünnissen
Brunssum: Jan Thünnissen

Heerlen: Wilma en Theo
Haja-Thünnissen
Bianca

Heerlen: Frans Thünnissen
Heerlen: Thea Thünnissen

Nathalie
Brunssum: Annie en Johan

ten Donkelaar-Thünnissen
Angela, Marcel

Brunssum: Eef Thünnissen
Brunssum: Agnes en Jan

Bulten-Thünnissen
Familie Thünnissen
Familie Tuin

6442 KM Brunssum, 10 juni 1989
Steenbergstraat 7
De uitvaartdienst zal worden gehouden op woens-
dag 14 juni om 10.30uur in deBethelkerk, Heuger-
straat 31 te Brunssum, waarna de teraardebestel-
ling op de algemene begraafplaats aan de Merkel-
beekerstraat.
Samenkomst in de kerk.
Geen condoleances.
In de rouwkapel van het St.-Gregoriusziekenhuis
in Brunssum is er dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur
gelegenheid om van de overledene afscheid te ne-
men.
Wilt u. indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-

t
Onverwacht is thuis overleden onze onvergetelijke
vader, schoonvader, lieve opa, broer, zwager en
schoonzoon

Jozef Dominicus
Smeets

Sinds 11 januari 1987 weduwnaar van

Berthe Coolen
Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw

Begiftigd met Pro Ecclesia et Pontifice
Hij was bijna 64 jaar.

Huub
Mariette, Maurits en Dirk
Jos en Barbara
Paul
M. Coolen-Coenen (Thorn)

Familie Smeets
Familie Coolen

7 juni 1989
Corr.adres: M. Blaauw-Smeets
van Heeckerenstraat 8, 2242 CX Wassenaar
Pa is opgebaard in het rouwcentrum Sorghvliet
aan de Groot Hertoginnelaan 1, alwaar geen gele-
genheid is tot afscheidnemen.
Bij zijn uitvaart vieren wij de eucharistie in de pa-
rochiekerk Christus Koning, Robijnhorst 197 te 's-
Gravenhage (Mariahoeve), op donderdag 15 juni
a.s. om 12.15 uur.
Condoleance graag schriftelijk.
In de kerk zal hiertoe gelegenheid zijn.
De crematieplechtigheid zal in familiekring plaats-
vinden. —————
Bedroefd geven wij u kennis dat,na een noodlottig
ongeval, is overleden, in de leeftijd van 23 jaar, onze
lieve dochter, kleindochter, zuster en nicht

Marion Cremers
Neerbeek: Math Cremers

Armelies Cremers-Welters
Diana

Beek: mevr. A. Cremers-Walther
Beek: dhr. J. Welters

mevr. I. Welters-Smeets
Familie Cremers
Familie Welters

6191 GZ Neerbeek, 11 juni 1989
Nieuwenhofstraat 6
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 16 juniom 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Callistus te Neerbeek, gevolgd door de begra-
fenis op het r.-k. kerkljiof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Avondmis donderdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Marion is opgebaard iri de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Geleen, alwaar bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur1.
Wilt u, indien wij zijn Vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonbe als zodanig beschouwen.

1
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden, toch
nog onverwacht, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, van ons is heengegaan, mijn dierbare man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Jozef Johannes
Theodorus Kusters

echtgenoot van

Wilhelmina Hubertina Maria
Steins

Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.
Heerlen: W.H.M. Kusters-Steins

Boyenkarspel: Harry Kusters
Rina Kusters-van Berkom
Pasealle enRené
Bob

Stem: Mia Loozen-Kusters
Lou Loozen
Suzanne en Wim
Torn

Hulsberg: Huub Kusters
Nelly Kusters-Lambregts
Karin en Hub
Sandra en Hub

Heerlen: JefKusters
Ivonne Kusters-Nicolaye
Linda
Elly
Familie Kusters
Familie Steins

10 juni 1989
Van Limburg Stirumstraat 11, 6415 GD Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
woensdag 14 juni as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Hart van Jezus te Schandelen, Heerlen,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene be-
graafplaats Imstenrade-Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis op dinsdag 13 juni as. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis Heerlen; gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, dagelijks vah 16.00tot 17.00
uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een liefdevolle verzorging thuis en een moedig
gedragen lijden, is heden van ons heengegaan, mijn
lieve man en vader

Leo Janssen
echtgenootvan

Mia Vraets
Hij overleed op de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Berg a.d. Maas: M. Janssen-Vraets
Harrie
Familie Janssen
Familie Vraets

6129 AD Berg a.d. Maas, 11 juni 1989
Margrietstraat 25
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 15 juni om 10.30 uur in de H. Michaël-
kerk te Berg a.d. Maas, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium te Geleen. ,
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.

Limburgs Dagblad Maandag 12 juni 1989 " 4

Steenhouwerij t£E3rrX
MOONENWANDERS B.V. lf Afl
Wijngaardsweg 10 - Hoensbroek /7T^vwl
Telefoon 045-227700 >f l/f/ XI I

VOOR UW TOEKOMST EN/OF HOBBY! Wilt u een café, disco, coffee-shop, cafetaria,
bistro, restaurant hotel of een gemeenschapshuis beheren of zelfstandig uitoefenen of in de
horeca gaan werken?
Begin september starten de morgen-, middag- en avondcursussen weer in GELEEN,
HEERLEN, MAASTRICHT, SITTARD, ROERMOND. WEERT en VENLO.

Bi, I VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
W/^i HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF

IP/JP\A\ Erkende opleidingen, examens 4 januari 1990, rijkserkende diploma's.
Wl i i!-ir Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het:

ÜS^^^r) Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven
l-flWlHÉrJïhïi-ii-i.V' I Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440.
De cursussen kunnen ook thuis schriftelijk worden gevolgd.
Wij verzorgen eveneens de cursus Vakbekwaamheid Restaurantbedrijt.
Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wet op
de erkende onderwijsinstellingen. 19865£_

, e
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er beter
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fristen
Planri611 ZOals dle door het Ne'
ft on ministerie van justitie
L Pgetekend: het gezin kwam

op 27 ok-
kee i-

ons land binnen- Jozel

' n lid van een onderdrukte

partij geweest en het is niet aan-
nemelijk dathij in Hongarijever-
volgd zal worden. Hij krijgt daar-
om de vluchtelingenstatus niet
en moet naar zijn vaderland te-
rug. 'Tegenover justitie verklaarden
Jozef en Illona in juni 1988 deel
te hebben genomen aan een de-
monstratie tegen de Roemeense
leider Ceausescu. De Hongaarse
regering riep daar toe op wegens
discriminatie van de Hongaarse
bevolking in het buurland. Toch
werden ze gearresteerd.

Zigeuner
Verder vertelden ze justitie dat
Szilagyi door skinheads geslagen
werd omdat hij zigeuner is. Ook
Jozef werd om die reden voort-
durend benadeeld. „In werke-
lijkheid heb je in Hongarije geen
rechten", concludeert hij.

Tot zover in het kort de verkla-
ring tegenover de Nederlandse

overheid. In hun woning in
Kerkrade vertellen ze in het bij-
zijn van een groepje fel meele-
vende buurtbewoners meer de-
tails.

Achtervolgen
Jozef: „Na die demonstratie
bleef de politie ons achtervolgen.
Ze deden navraag bij buren en
op het werk. Ook kregen we re-
gelmatig huiszoekingen op ons
brood". Ze besloten weg te gaan,
kregen een toeristenvisum en
verkochten hun huis om de
treinreis te betalen.

In Amsterdam aangekomen, gin-
gen ze naar de politie, alhoewel
Illona uit angst nog vijf keer
rechtsomkeerd maakte. Na een
nacht in een opvanghuis kregen
ze een trein- en landkaart om
naar een opvangcentrum in Goes
te gaan. Ze dachten dat het maar
15 kilometer was en stopten hun
complete bagage in een kluis.

Paniek toen de trein na twee uur
nog steeds niet in Goes was. „We
raken ons hele hebben en hou-
denkwijt als de kluistijd is verlo-
pen", treurde Illona.

In Goes was het ook zoeken ge
blazen. Zonder het te weten lic
pen ze wel driekeer langs het op

vangcentrum. Maar goed, een-
maal binnen werden ze goed op-
gevangen, al was dat rare eten
wel even wennen. Meer proble-
men hadden ze met het feit dat er
in dat centrum mensen uit alle
windstreken ondergebracht wa-
ren. „De culturele verschillen
waren te groot. Wc's werden niet

doorgetrokkenen er werd te wei
nig rekening met elkaar gehou
den".

" Het Hongaarse gezin Skoda Lazio voelt zich thuis in Spekholzerheide. Een teer paradijs,
want uitzetting dreigt. Foto: CHRISTA HALBESMA

reende fase voor toeristische projecten

Snel besluit
VillaRustica

!,. Van onze verslaggever
L v^AAL - Nog deze maand valt er een besluit over het
r\ni^t doorgaan van het project Villa Rustica in Voeren-

-0
e heropbouw van dezeRomeinse villa kost in totaal 14,5

it j^.ëulden, waarvan het bedrijfsleven acht miljoen gulden
ijdragen. Wordt er geen particuliere investeerder gevon-
n zal het project afgeblazen moeten worden.

" In^Ustlca werd al in 1892 ont-
zien ember 1984 beS°n de

VOor °udheidkundig
derzoek met een meerja-

B {^0
Eoek. Voerendaal wil de

QPbnme'nse boerderiJ weer la-
icreatUW

f
en en er een educatief

«uef gebouwvan maken.

eintie
!els h ■«erde ,ln oktober 1987 gepre-
ters Pannen moeten de be-
Uje d

met een soort electrisch
<Jen °°r het Romeins verleden
*e rja d- Onder de grond zou-
Hoir,0 een r°ndrit maken door

Hjesmei.ns dorp. Via koptele-
geü' Vldeobeelden. lichteffec-

en geluiden moet de
jen. Rw.Cn in de Romeinse tijd
l^tifj ?. zijn er allerlei poppen
}Werif 1e Voor die *Üd gebruike-

verrichten.

J_bij d
en de grond aangekomen

Psbfif nagebouwde villa aan de
ijls^^erweg kan men dan aan-

schouwen hoe de opgravingen van
de echte fundamenten verder gaan.
Er zou voortdurend een archeoloog
aanwezig moeten zijn. In de villa
zelf zijn een café, een soevenirwin-
kel en kinderspeelplaatsen gepland.

Malf miljoen
Volgens Voerendaals burgemeester
Strous zouden er jaarlijks zon
150.000 tot 200.000 bezoekers moe-
ten komen om de zaak rendabel te
maken. Het geconsulteerdeEngelse
bureau Vork gafechter aan dat naar
verwachting een half miljoen bezoe-
kenden nodig zou zijn.

De gemeente Voerendaal heeft tot
nu toe zeker een ton in de opgravin-
gen gestoken. Het rijk is bereid om
bijna zes miljoen in het project te
stoppen en de EG 375.000 gulden
via EFRO-subsidie. Maar zoals ge-
zegd, het project staat of valt met
een grote particuliere investeerder.
Ook andere toeristische projecten
in oostelijk Zuid-Liinburg komen in
een beslissende fase. Binnenkort
worden de plannen gepresenteerd
voor het industrieel archeologisch
museum dat in Kerkrade moet ver-
rijzen. Voor wat betreft bungalow-
park Strijthagen heeft de gemeente
Landgraaf ontwikkelaars/financiers
tot augustus de tijd te geven om de-
finitief ja dan wel nee te zeggen.

Lwoele'Nachtvan Gulpen'
J&en ~De dertiende Nachtvan
üitic f de heer Schwiebert

f' is rade als oudste deelne-
Wan!ie r̂ uitgegroeid tot eenscho^elaarsfestijn. Duizenden

iv°oro FS zorgden zondagmor-'oper e^n grandioze intocht van

%s ji'673 gestarten vielen er

'e 1v_n Ult Daarnaast deed deHonH Ün llJdens de start zon
'Nrrm* wandelaars afzien van
k. °D £, aar de iucht klaarde
7 Zelf de dertiende aflevering
V's/en van de zwoelste
L^lkl- 1- " geschiedenisvan dezedSsieker over zeventig ki-

Keuken uitgebrand
C^TeE^^ ~ BiJ een familie
»de u lnVoerendaal is vrij-
ÏHr>„ euken compleet uitge-
[' en mrf st van het huis liep wa--Hh,^okscnade °P- Het totale
tftn_ed5rag is niet bekend.
I"M i s t lJke oorzaak van def*t>par *ortsluiting in het koffie-

Aangezien dit een re-
verschijnsel

"cker ?" de politie een speciale
tt, . tevens ook schakelaarle schaffen.

Gestolen
hondenterug

)S\sA?h$L ~De drie cockerHe p e afgelopenzondag bij de
£ gestif,gen in Ten Esschen wer-
«"*»*£".' 2^n terug- Nadat Pa"
kQ°fdß advertentie een vindgeldNliïu ?"*A het de dieven waar-in defJ£ heet onder de voeten.>yE lamuiePagen vrijdagavond
Ne^aS. werden twee honden
f!gebrarha/rïstering °P hun erf te-
msrns in n i

e derde hond werd
blaten 6 Voor een deur ach"

Deputé Pleumeekers bij gouden feest:
Provincie steunt
Botanische Tuin

KERKRADE - Deputé Pleumee-
kers van het provinciaal bestuur,
die de Stichting Botanische Tuin
Kerkrade zaterdag feliciteerde
met het gouden jubileum, voeg-
de daaraan toe dat wat de provin-
cie betreft 'de tuin er zal en móét
blijven. Daarom ook voert de
provincie momenteel gesprek-
ken met het bestuur van de tuin
om 'een steentje bij te dragen.

Voorzitter Cap Schroeder van
dat bestuur, die ook wethouder
is in Kerkrade, verklaarde dat in
het kader van de bezuiningsope-
ratie in Kerkrade ook onderzoek
gaat plaatsvinden naar de Bota-
nischeTuin. Maar het zou veel te
vroeg zijn om over opheffingsge-
vaar te spreken, aldus Schröder:
„Er komt onderzoek en niet meer
dan dat".

Ondertussen moet het theehuis
in de tuin vernieuwd worden.
Volgens Cap Schroeder zijn daar
tienduizenden guldens mee ge-
moeid. Het theehuis moet aan-
trekkelijker en functioneler ge-
maakt worden, om de jaarlijkse
stroom van duizenden bezoe-
kers, waaronder veel school-
jeugd, aan te kunnen.

Het feest van het prachtige mini-
natuurgebied in de wijk Terwin-
selen werd ook luister bijgezet
door de onthulling door Pleu-
meekers van een beeldje van
kunstenaar Wim Steins. Dit
wordt in een beperkte oplage
verkocht en moet voor een finan-
ciële injectie zorgen. Directeur
Stassen van Centrum Rolduc
hield vervolgens een inleiding
over de beeldententoonstelling
van Wim Steins.

"Kunstenaar Wim Steins heeft zijn creativiteit de vrije loop gelaten. De resultaten stem-
men sommige mensen tot nadenken, zoals deze niet meer piepjonge bezoeker van de Bota-
nische Tuin. Foto: CHRISTA HALBESMA

Minister Ruding bezoekt Kerkrade
KERKRADE - Minister OnnoRuding van Financiën, bekend
als de superbezuiniger, was za-
terdagmiddag in Kerkrade, van-wege de campagne van de Euro-
pese verkiezingen. De prominen-
te CDAer werd in zijn kielzog
gevolgd door Limburgs CDA-

Tweede Kamerlid René van der
Linden en een groot aantal CDA-
leden uit Kerkrade, een stad die
zelf ook de tering naar de nering
moet zetten.
Het tijdstip was zaterdag niet
echt gunstig gekozen. Zéker het
eerste half uur van Rudings be-

zoek aan de Klankstad waren er
niet veel mensen op de been. Via
de Markt, de Theaterpassage en
een stukje van de Hoofdstraat
toog het 'groen gekleurd' gezel-
schapnaar de Gulperstraat, waar
het Europees Informatie en Ad-
viesbureau werd bezocht.

" 'Bezuinigingsminister' Ruding wordt door Toon Willems langs de Kerkraadse fono-theek, een plaatselijke bezuinigingsvariant, geleid. Foto; CHRIgTA HALBESMA

oostelijke mijnstreek

Kerkraadse wijk in verzet tegen uitzetting

Teer paradijs voor
Hongaarse familie

van onze verslaggever

SA?E ~De 34-Jarige Jo-
en oda Laszlo, zijn vrouw Ulo

rari, ZOon Szilagyi hebben hun«ijs gevonden in de Spirea-
-su, ln de Kerkraadse wijk

tj^nolzerheide. Een teer para-
ket n ter' want uitzetting

ik *
26 Juu vecnten ze in

tlu,!Lg<;ding de afwijzing van
"cntelmgenstatus aan.

kiel'* 11 We' dan Sa ik dood
>Eeli^f n naar Honga«Je is on-
p] "J* , zegt Illona emotio-
\ ip,aarKerkraadse wijkgeno-
Mt i

erg mee- De koningin,31 150 handtekeningen inPostvakje gevonden.

Aanpassen
Nee, ze willen een nieuw leven in
Nederland opbouwen. En hard
werken om de 950 gulden bij-
stand die ze nu ontvangen, terug
te betalen. Maar allereerst is het
aanpassen geblazen.

Zoon Szilagyi judoot al bij een
Kerkraadse club en leert Neder-
lands. En Jozef is fan van Roda.
Hij kreeg bijna een beroerte toen
er even sprake van was dat Henk
Fraser bij de vliegramp in Suri-
name betrokken was. Hij is ook
al een paar keer naar wedstrijden
van Roda gaan kijken. De aller-
eerste keer was hij getuige van
een vechtpartij met Ajax-sup-
porters. „Daar zou de politie in
Hongarije korte metten mee ma-
ken", zegt hrj.

Maar verder is in Nederland alles
beter. Tot 26 juli in elk geval...

Overspannen
Illona raakte zowat overspannen
en de leiding in Goes wist een

huis in Kransbergen bij Zwolle
te regelen. Maar ook daar voelde
Illona zich niet thuis. Begin dit
jaarkregen ze na een doktersad-
vies een woning in Kerkrade,
omdat hier meer Hongaren wo-
nen.

En dat schijnt goed te bevallen.
„Geweldig hoe deze mensen ons
opvangen", straalt Illona: „Hier
kun je gewoonrustig wonen. Je
hoeft niet steeds je identiteits-
kaart te laten zien, er zijn geen
rijen voor de winkels". Terugke-
ren naar Hongarije betekent dat
ze naar de gevangenis moeten en
dat hun zoon in een inrichting te-
recht komt, zeggen ze.

Dronken man
rijdt tegen
auto buren

VOERENDAAL - Zoals altijd reed
een inwoner van Retersbeek vrijdag
over het erf van zijn buurman naar
zijn inrit. Deze keer bleef dat echter
niet zonder gevolgen. De buurman
had te diep in het glaasje gekeken
en reed daarom met opzet van ach-
teren tegen de auto van de 'boos-
doener.

Toen de politie kwam, verzette de
dronken man zich. Na een scher-
mutseling werd hij afgevoerd naar
het bureau. Daar weigerde hij de
bloedproef te ondergaan, zodat hem
nu een promillage van 2.6 wordt
aangerekend.

Gustiger
Tot nu werd er gerekend op maxi-
maal 10 miljoen subsidie, maar de
laatste stand van zaken is aanzien-
lijk gunstiger. Oostelijk Zuid-Lim-

burg kan in 1990 2,5 miljoen gulden
verwachten uit het Europese Socia-
le Fonds (ESF) voor scholings- en
werkervaringsprojecten. Wanneer
de Westelijke Mijnstreek geen pro-
jecten indient, kan dit oplopen tot
vijf miljoen.

Voor 1991 is definitief 7,7 miljoen
gulden beschikbaar uit het Euro-
pees Fonds voor de Regionale Ont-
wikkeling (EFRO) en 5 miljoen uit
het ESF.

Momenteel is er overleg met de pro-
vincie en Economische Zaken over
het globale ROP, dat voorziet in ge-
zamenlijk beleid op Zuidlimburgse
schaal, ook gezien de te verwachten
ontwikkelingen na 1992.

De drie Zuidlimburgse gewesten
gaan nu een programma opstellen
waarin de beleidslijnen uit het ROP
concreet worden ingevuld. Op 20
juni wordt er overlegd over de be-
langrijkste projecten en aandachts-
punten.

Drie mannen met
wapens opgepakt

Van onze verslaggever
BOCHOLTZ - Bij een controle in
Bocholtz trof de politie zaterdag-
avond in een auto van drie Kerkra-
denaren verdovende middelen aan.
Na verder zoeken bleek zich onder
de voorzitting van de auto een gela-
den revolver te bevinden. Ook wer-
den een honkbalknuppel en een tot
slagwapen omgevormde fietsket-
ting aangetroffen. De drie werden
aangehouden, voorgeleid en zon-
dagmiddagweer in vrijheid gesteld.
Bij huiszoeking in hun woonplaats
Kerkrade vond de politie nog een
aantal scherpe patronen.

29 bestuurders
onder invloed

HEERLEN - Bij een alcoholcontro-
le heeft de Heerfense politie vrijdag-
nacht negentien bestuurders verba-
liseerd wegens rijden onder in-
vloed. Daarnaast kregen tien auto-
mobilisten een rijverbod. Van een
bestuurder werd het rijbewijs in be-
slag genomen, omdat hij binnen
drie jaarvoor de derde keer met een
te hoog alcoholpercentage achter
het stuur werd aangetroffen.
De politie streeft naar kleinere con-
troles, maar dan vaker en op wisse-
lende tijdstippen. Bestuurders blij-
ken namelijk niet onder de indruk
te zijn van incidentelecontroles.

Liggende man door auto aangereden

Zwaar gewond na
stunt op riiweg

Van onze verslaggever
GELEEN - Een Heerlenaar die in de nacht van vrijdag op zaterdag in
Geleen op de rijweg ging liggen om als lifter de aandacht van een
automobilist te trekken, is zwaar gewond geraakt na te zijn aangere-
den door een personenauto.

P. verliet omstreeks kwart voor een 's nachts een kroeg op Rijksweg-
Zuid. Hij had geen vervoer en besloot te gaan liften. Omdat niemand
voor hem stopte besloot hij tot een opvallendeaktie door op deweg te
gaan liggen om een auto tot stoppen te brengen. Dit lukte, maar wel
pas nadat hij was gegrepen door een wagen. P. werd met ernstigever-
wondingen in het ziekenhuis te Geleen opgenomen.

15 miljoen
EG-subsidie
OZ-Limburg

HEERLEN - Oostelijk Zuid-Limburg kan voor de periode
1989/1991 rekenen op minstens 14,7 miljoen Europese subsidie.
Dit in het kader van het Regionaal Ontwikkelings Plan (ROP)
Zuid-Limburg.

Het Streekgewest schrijft dit in haar
voortgangsrapportage over het so-
ciaal-economisch ontwikkelingsbe-
leid.

Nadat in oktober van het afgelopen
jaar al ruim 17 miljoen gulden aan
Europese EFRO-subsidie was ver-
kregen, is Zuid-Limburg, minus
Maastricht en omgeving, nu door de
EG ingedeeld bij de categorie 'ach-
teruitgaande industrieregio's'.

Tien auto’s
in brand

HEERLEN - In de wijk Tuindorp
troffen de Heerlense brandweer en
politie zaterdagnacht tien branden-
de auto's aan. Even later ontstond er
ook nog een vechtpartij tussen het
aanwezige publiek, dat teveel ge-
dronken had. De situatie dreigdeuit
de hand te lopen. Met ijlings inge-
roepen assistentie van de korpsen
van Landgraaf, Brunssum en de
marechaussee werd het terrein ont-
ruimd. De politie paste dwang toe,
door onder meer de diensthond in te
zetten. De brandweer moest na het
blussen onder politiebegeleiding
het gebied verlaten.

MEDEDELING
AAN ONZE
KLANTEN

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

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

U te delen.

SUBEIM
MEUBELEN

/Moosn/e/derweg 33 7e/. 04750-16141
Roermond -Maasmel

Geopend: di. tlm vr. 9.00-18 00 u.,
za. 9 30-17 00 u., do. koopavond.
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DEN HAAG - Klein Links (#
boog) heeft nu twee vertegen1

digers. Het NIPO berekent
donderdag één zetel, InteP
eveneens. De kleine rechtse P»
SGP, GPV en RPF hebbene*
mate stabiele aanhang dat cof»
ring van de huidige gezang
ene zetel geen enkel gevaar W

Volgens een peiling van Tr*
dio, waarvan deresultaten za*
bekend zijn gemaakt, krijï
PvdA donderdag 35 procent:*
stemmen, het CDA 34, de W 1
Klein Links 9 en Klein Reh-B
De opkomst bij de Euroven
gen van 1984 was 50 procent.
/View constateert dat zeker 0'
kabinetscrisis de interesse nUj
groot. Met de gebruikelijke
om de arm verwacht het |
zoeksbureau een opkomst
procent hoger dan in 1984.
TROS-enquête wordt een op
van 60% mogelijk genoemd-

Prijscompensatie
maakt koppeling
'problematisch'

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Werkgevers die er-
mee akkoord gaan de prijscompen-
satie weer in cao's opte nemen, ma-
ken het moeilijkerom de koppeling
tussen lonen en uitkeringen te her-
stellen. Zeker als er naast de prijs-
compensatie nog forse loonsverho-
gingen worden afgesproken.

Dat zet het hele systeem onder
druk," aldus minister De Koning
(Sociale Zaken) het afgelopen week-
eindevoor de AVRO-radio. Volgens
de minister geven werkgevers die
de prijscompensatie in CAO's opne-
men een blanco cheque af. Hij gaf
aan dat het kabinet in elk geval niet
bereid is die te betalen. ~Het wordt
een heel groot probleem," zo meen-
de de bewindsman.

De Koning zei nog eens niets voor
een PvdA-wens te voelen om de
koppeling al op 1 juli te herstellen.

Daarvoor gaf hij twee redenen: de
koopkracht blijft voor mensen met
een uitkering ook zonder koppeling
gehandhaafd, en het is onzeker of de
koppeling ook in de komende jaren
betaalbaar zal zijn.

De minister zei dereserves in de so-
ciale fondsen, geschat op 8 miljard
gulden, niet te willen gebruiken
voor herstel van de koppeling op 1
juli. Hij verwees daarvoor naar de
begroting 1990 die het kabinet op
Prinsjesdag zal presenteren. „Die
afweging maken wij pas in de twee-
de helft van augustus,", aldus De
Koning.

Horloge-afdeling
leeggeroofd in

warenhuis
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Een patrouillevan
de Maastrichtse gemeentepolitie die
na 'stil alarm' was uitgerukt, slaag-
de er zaterdagnacht rond drie uur in
de 18-jarigeF. S. uit Landgraaf in de
kraag te grijpen toen deze met enke-
le anderen de vlucht nam uit het wa-
renhuis van V.& D. aan de Grote
Staat te Maastricht.

Daar hadden ze een groot aantal
horloges gestolen met een gezamen-
lijke waarde van ongeveer dertig-
duizend gulden. Zaterdag overdag
worden ook nog de 39-jarige Heerle-
naar A.D. en de 19-jarige M.M. uit de
Duitse plaats Eschweiler aangehou-
den. De Maastrichtse politie ver-
wacht de komende dagen nog meer
medeplichtigen te arresteren. Het
heeft er alle schijn van dat de nu
aangehouden insluipers precies een
week tevoren ook al hadden inge-
broken in datzelfde warenhuis.

Toen werd een partij video-appara-
tuur gestolen, eveneens ter waarde
van circa dertig mille.

4000 meer dan in 1957

Rattenvangst
fors omhoog

MAASTRICHT-
/DEN HAAG - Het
aantal muskusratten
dat vorig jaarin Lim-
burg werd gevangen,
is fors gestegen. De
negen rattenvangers
in dienst van de pro-
vincie doodden
13.243 ratten, ruim
vierduizend meer
dan in 1987. Dat jaar
werden 9.031 mus-
kusratten gevangen.
In heel Nederland is
sprake van een ster-
ke stijging van de
rattenvangst. In to-
taal werden in 1988
344.000 exemplaren

gedood, 54.000 meer
dan in 1987. De mus-
kusratten worden
voornamelijk gevan-
gen omdat ze schade
toebrengen aan dij-
ken en oevers.

Het ministerie van
verkeer en water-
staat, dat zorgt voor
geldelijke steun aan
de provincies voor
de bestrijding van de
muskusratten,
noemt twee oorza-
ken voor de opzien-
barende stijging.
Door de zachte win-

ters van de afgelo-
pen twee jaar zijn
meer ratten de win-
ter goed doorgeko-
men. Een andere
oorzaak is de toena-
me van het aantal
rattenvangers.

Muskusratten voe-
len zich vooral thuis
in plas- en drasgebie-
den, aan de oevers
van beekjes en rive-
ren. De verantwoor-
delijkheid van het
vangen ligt bij de di-
rectie Faunabeheer
van het ministerie
van landbouw en
visserij. Deze coördi-
neert de jacht op
muskusratten in de
provincies en leidt
mensen op tot rat-
tenvangers. Er wor-
den overigens geen
vergoedingen meer
gegeven aan particu-
lieren dieratten van-
gen.

door fons van ophuizen Math Brands wint
wedvlucht Limoges

HEERLEN - Math Brands in Mun-
stergeleen heeft gisteren de klassie-
ke provinciale wedvluchtvanuit het
Franse Limoges over ruim 600 kilo-
meter gewonnen. Zijn duif vloog er
ruim acht uur over. Hai Beckers in
Nieuwenhagen werd fraai tweede,
voor J. van Heel uit Maria Hoop. Op
provinciaal Orleans van de Phoenix
zal het waarschijnlijk gaan tussen
Moors in Stem die om 12.17 uur
klokte, en Wijnands in Swalmen om
12.43 uur. De gebroeders Smeets uit
het samenspel Beek Bug klokten
met een snelheid van 23.97.90 verre-
weg de snelste duifvan het Montar-
gis-convooi van de C.L.B.v.P. De
uitslagen die gisteren bekend wa-
ren:

Provinciaal Limoges 2.400 duiven:
1. M. Brands (Munstergeleen) 15.52
uur (666 km.), s. 21.47.98; 2. H. Bec-
kers (Nieuwenhagen) 15.42; 3. J. van
Heel (Maria Hoop) 16.05; 4. Van Lu-
mich (Koningsbosch) 16.02; 5. A.
Gartner (Nieuwenhagen) 15.55; 6. L.
Montelet (Simpelveld) 15.48; 7. L.
Vroomen (Geverik) 15.49; 8. G. Nies-

ters (Bleyerheide) 15.52; 9. H. Kortis
(Heerlen) 15.52; 10. A. Evers (Echt)
16.05; 11. Mevr. Eijmahl (Geleen)
15.54; 12. T. Broers (Gulpen) 15.45;
13. J. Haas (Sittard) 15.58; 14. Gebr.
G. Lissen 15.46; 15. en 16. Joep
Gruijsen (Sittard) 15.59; 17. Bec-
kers-Willems (Sittard) 15.59; 18.
Gebr. Claessen (Swalmen) 16.21; 19.
Van Brienen (Swalmen) 16.21; 20. H.
Nacken (Nieuwenhagen) 15.58; 21.
L. Verstraeten (Echt) 16.07; 22.
Gebr. Bastiaans (Mheer) 15.41; 23.
A. Vleugen (Borgharen) 15.45; 24. J.
Hausoul (Heyenrade) 15.44; 25. A.
en P. Delnoy (Vijlen) 15.47.
Orleans Phoenix Verenigde Vrien-
den:
1. S. Albers (Waubach) 12.37, s.
22.02.80; 2. H. Hansen; 3. B. Lut-
wickzek; 4. H. Smeets & zn.; 5. A.

Bertrand.
Maaskant: 1. Moors 12.17.

CC Zuid: 1. G. Bours (Elsloo) 12.19,
s. 22.75.09; 2. H. Heijnes (Meerssen);
3. L. Meijers & zn. (Elsloo); 4. H. Ze-
lissen (Hoensbroek); 5. M. Janssen
(Schimmert).

Leudalkwartier: 1. H. Qaudackers
12.47, s. 13.37.46; 2. J. Boersma; 3. W.
Meusen; 4. H. Konings; 5. Gebr.
Kuijpers. _,
Montargis C.L.8.v.P.:
Beek Bug: 1. Gebr. Smeets 12.34, s.
23.97.90; 2. Zeegers & zn.; 3. A. Vroe-
men; 4. T. Mans; 5. T. Rouland.
Sittard: 1. en 2. Jack Smeets 12.39;
3. J. Haas; 4. B. Durlinger; 5. J. Nij-
sten.

Vaals: 1. P. Steins 12.39, s. 23.29.00;
2. J. Maassen; 3. J. Jaspers.
Geleen Middenrif: 1. H. Stevens
12.40, s. 23.75.03; 2. en 3. Dohmen &
zn.; 4. Gebr. Tummers; 5. L. v.d.
Boom.
Valkenburg: 1. Zurstaszen 12.37, s.
23.68.01; 2. Jo Franssen; 3. G. Ode-
kerken; 4. W. Brouwers; 5. Troisfon-
taine.
Maastricht: 1. L. Schrijnemakers
12.26; 2. Gebr. Kusters; 3. J. Din-
jens; 4. H. Engelen; 5. duo Muijtjens.
Zuidoosthoek en het zuiden: 1. J.
v.d. Berg (Nyswiller) 12.31.
Eijsden: 1. Heijnen & zn. (Grons-
veld) 12.26, s. 23.89.76.
Oude Mijnstreek: 1. Mevr. Evers
12.40, s. 23.41.07; 2. H. Roosenboom;
3. G. Notten; 4. T. Hartogs; 5. L.
Smeets.
Heerlen: 1. en 2. H. Lindelauf
(Übachsberg) 12.38, s. 23.65.97; 3.
Gebr. Schijnen.
Landgraaf: 1. H. Rothkrans 12.45, s.
23.58.40; 2. J. Penders; 3. Cal Hei-
dens; 4. G. Erkens.
Roderland Simpelveld: 1. en 3
Gebr. Zinken 12.39, s. 23.74.97; 2. C
Lommen; 4. A. Lecoeur; 5. Gebr
Van Tilburg.

Reuzenfeest
in Maastricht

gigantisch succes

MAASTRICHT — Ruim 2800 en-
thousiastelingen, waarvan 1700
Maastrichtenaren, namen giste-
ren deel aan de 'Reuzenstoet'
door de hoofdstad. Het hele le-
ven in de Middeleeuwen (rond
1500) trok in vogelvlucht door de
binnenstad. En afgaande op het
grote aantal bedelende 'kreupe-
len', 'gebochelden' en miserabe-
len met 'etterende zweren' in de
stoet kan dat leven indertijd
geen pretje geweest zijn. Een van
de 'zwervers' kwam met de pet
langs 'of men een kleinigheidje
kon missen voor de parkeerme-
ter'. Diverse toneelverenigingen
gaven blijk van hun talenten
door heksen, narren, koningen,
jonkvrouwen, ridders, boeren,
gevangenen, of beulen uit te
beelden. De ene groep droeg nog
'echtere' kledij dan de ander. De'
organisatoren, het 'Reuzengilde
Gigantius' hadden alle moderne
hulpmiddelen vermeden om
authenticiteit te waarborgen. In
plaats van verstikkende benzine-
dampen van motoren en tracto-
ren, dit keer de penetrante, doch
gezonde geur van paardevijgen.
Behalve de fanfarecorpsen, vie-

len ook de koren bij het publiek
in de smaak. Zozeer zelfs, dat
men spontaan inviel met 'In de
stille Kempen, op de purperen
hei.

Hoogtepunt van de stoet vorm-
den natuurlijk de vijftig reuzen,
die in de smalle Maastrichtse
straatjes groter leken, dan ze in
werkelijkheid zijn. Trots op hun
eigen stadsreus 'Gigantius', die
er met kop en schouders boven-
uit stak, gaf de menigte hem een
extra warm onthaal. De be-
schermreus zelf lietzich ook niet
onbetuigd, want met zijn komst

brak het zonnetje meteen echt
door.

" Een deel van de langestoet reuzen in Maastricht. Foto: widdershoven

Ruzie
Zaterdag nog moest menigeen
een snel heenkomen zoeken voor
de vele regenbuien, waardoor de
straattheaters letterlijk in het wa-
ter vielen. Zondag vloeide op een
zonovergoten Vrijthof rijkelijk
het gerstenat. Voor één 'vod' per
glas. Voor drie van deze vodden
leverden koks van de 'Cuisine
Culinaire Nederland' — een club
kookhobbyisten — in het 'Reus-
taurant' geroosterde ribjes en
kippevleugeltjes.

Veel belangstelling trok het 'eie-
rengooien'. Bij deze attractie kon
jong en oud voor een gulden per
ei zijn agressie botvieren op een
jongeman, die in de schandpaal
stond.

Ter afsluiting van de middag
gooide een nar vanaf het stad-
huis op de Markt pluchen zwarte
katten naar beneden. Een ge-
bruik, waarmee de bijgelovige
Middeleeuwers in leper het
kwaad trachtten uit te bannen.
Slechts een klacht, of noem het
een goedbedoeld advies, uit de
mond van een Amsterdamse be-
zoeker. „Als jullie weer eens
zoiets organiseren, moet je voor
een gaatje zorgen, waardoor
mensen wegkunnen. Ik ben nu
maar gebleven, omdat ik bang
was iemand lastig te vallen. Als
ik een dagje uit ben, wil ik beslist
geen ruzie."

Voor ruzie had hij waarschijnlijk
niet zo bang hoeven zijn, met al
die gemoedelijk kletsende, eten-
de, drinkende, kortom van het
reuzenfeest genietende Maas-
trichtenaren.

binnenland

Van Rey tweede op
advieslij st VVD

Van onze verslaggever

HORN - Het Roermondse Tweede
Kamerlid Jos van Rey staat tweede
op de Limburgse VVD-advieslijst
voor de Kamerverkiezingen in sep-
tember. Bij de vorige verkiezingen
bekleedde hij die positie ook al. Als
lijsttrekker wees de VVD-Limburg
afgelopen zaterdag tijdens een ver-
gadering van alle provinciale afde-
lingen Joris Voorhoeve aan. Verras-
send was de hoge notering van Nel-
lie Verbugt uit Helden: twaalfde.

Van Rey bood tijdens de vergade-
ring zijn excuses aan voor het ge-

ruchtmakende interview dat hij en-
kele weken geleden gaf aan Drie-
master, het partijblad van de jonge
liberalen. Van Rey zei
daarin onder meer dat hij geregeld
te hard rijdt en dat wat hem betreft
hoeren mogen worden toegelaten
tot deTweedeKamer. Het interview
viel binnen de VVD bijzonder
slecht. Voor de VVD-afdeling Roer-
streek was het zelfs aanleiding om
Van Rey van de lijst te schrappen.
Van Rey zei dat hij het allemaal zo
niet had bedoeld en dat zijn uitspra-
ken in een verkeerde context waren
geplaatst.

Uitzendburea
pleegt ’rassei
discriminatie

Van de redactie binnenli
UTRECHT-Een uitzendburej
in een advertentie voor loods»»
werkers en magazijnkrachten*
„een goede beheersing van "
derlandse taal" stelde, is do*
scheidsgerecht van de Alg?:
Bond van Uitzendbureaus se"
verklaard aan rassendiscrim»»I.

Volgens het Steunpunt AAJsenDiscriminatie (STARD), "oktober 1988 bij het scheidge|
een klacht heeft ingediend, "
uitzendbureau gewaarschu^,
herhaling en veroordeeld to»,
ling van de 3000 gulden pro-*"
ten.

De uitzendbureaus zijn sinds
1987 gebonden aan „gedrags^
ter voorkoming van discrirt»»»j
Die houden onder meer in &\
stellen van eisen dievoor de>jr
niet van belang zijn verbod
omdat leden van etnische fl»
heidsgroepen daardoor Zjj
kunnen worden achtergest6

uitgesloten.
Al

Het scheidsgerecht vond dat «j
vertehtie een hoge dremp?
wierp, waardoor mensen d»
vinden dat ze de Nederlands*
niet machtig zijn, niet durven
liciteren. De gestelde eis lev,e^
criminatie op, omdat een bc"J
groep potentiële sollicitant* J
voorbaat wordt uitgesloten, H
het ABU-scheidsgerecht.

PvdA naar
Limburg
Van onze verslaggever I

HEERLEN - De PvdA-top jO
daag in het kader van de Ë<J»
pagne in Limburg. Om 13 u»» ,
gen de socialisten, onder a 'ring van Wim Kok, Marianf f
en Piet Dankert, een bezoek .|

grenspost Heerlen. Om 15 ifl*^
een onderhoud op het prot?^
met de centrale directie RU ]ujl'
tingen in Maastricht. Aans' j
wordt een wandeling gemaa%
de Maastrichtse binnens^iAvonds vertrekt dePvdA-k3^!richting Roermond waar oo?.ujj<
in de Oranjerie een parW
komst begint. Sprekers zij»l.
anderenKok, Sint en Danke»^

Hogere
opkoms

Vervolg van pagina i

'tAllerbestevoor ;nvriendelijkeprijs
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Duitsland 1
'S a""
Tr ein

R
r!?."Ratgeber. Tips. Vandaag:

"aekto Gn' 2 Reisverzekering te-
-10 H»,.. 3- Toeristisch nieuws.
13 []eute.
15 D_cer._ 2eit in Gottes Handen.
6rh) M'Hiardenspiel. Deel 1.

& g*r aus Europa.[»HSVerZiCht-

?9^,n_ler M°ntag. Gevarieerd15 frw anuit Frankfurt-
"ie m-, 'ano> Piano. Australische

*" John ryles Collins, Kylie Mino-
i%n*?.J_laus ca- A,l-: lm Dienst_ De.nschheit.
*> Tar, ndun9 mit der Maus.
ÜS s?9««schau.
Senh. Moca _ die Tochter des«. 141'na|ters. Braziliaanse serie.

!S ARDTÏJekf""chau.
Noinn Tort extra- Hockey:
PS Tan. Tr°Phy heren te Berlijn.k AufBschau.
Ks n\ Acnse. Serie. Afl.: Hokus-

* T^e' in Weiss.3. |!,j9esschau.
Sj De? Ur-nd Heute. Actualiteiten.
Netw Uchs- Ser|e. Afl.: Für
$ Ne![ nge und andere Tiere."0 n^te lm Ersten.JteiJ,' a9esschau. Aansl.: Die
5 fTne> Eur°Pawahl.

porter- Serie met Renan
°t*eaA«Wal,er KreVe' Jurgen
Sen ,' 8: Baby Joe. Aansl.: Die15 80,nUr Europawahl.
JPest- v evards dieser Welt. Boe-!0D j

yaci utca.
!f We| tan

A
d
(
ere Halfte"Frauen die-

6Portp heid van de Geisha,iageover vier Japanse vrou-

wen. Aansl.: Die Parteien zur Europa-
wahl.

22.10 Bitte umblattern. Amuse-
mentsprogramma met Albert Krog-
mann.

22.40 Tagesthemen.
23.10 Vorfall am Fluss. Tv-film van

Sybille Ludwig, met Svenja Pages,
Katharina Schubert, Hans-Jörg Ass-
mann e.a.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

kana ir?'-aD°nnees:
*« schema exploitant

' Wlt Pr°9ramma

"'* twpLe,°,9eluldsweergave

* tel!? ,'9 °'l stereo-app.

" eie'ekst ondertiteling

TELEVISIE
«v^J^5- 26. 29. 46 51. 53 en 57
In

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: 3 en 8. België'Télé 21: 28 en 42

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

PSlöië/TV 1
vAl '43^ Amerikaanse jeugdse-

:3.^e Boïhinintime-
-0" Amerikaanse jeugdse--5 BrS°nrad Bain, Gary Coleman,>Heef,9eLca- Afl- 71: De derde62onno^hlliP Drummond eenN.^? In elk geval belt er een

ihH Ün die beweert dat Drum-Jet, lr)derdaad een derde zoon
'°0 TjlÜWs-W, Tak. Animatieserie. Afl. 198.

*> j
l_n Vhll ten"to. (l)Een selectieL n 15 i=ms muzikaal talent jonger
(n de o' m m.v. het Kamerorkest\%kQ tedelijke Academie van
6 'stoDh met RaPhael Goovaerts,

H'4- Prü Poeh et, Karen Willems
!\t'k esentatie: Fred Brouwers.

0 A"Ndse^^fenbaai. Canadese
w6>rnw r, 17: De geheime ope-»r crahK

D °nnelly Rhodes, Christop-
I h Jonah' cean Hellman e.a. Grant
Vr!S70 v'nden op het strand een
h°r ver, nd' die ze onmiddellijk
h>renn2r9ln9 naar het auqarium

I fcStinx? ~. De x"Stralen tonen een
fcn C^d,e hersenen aan. Ze vre-> een kdat2e te maken hebbenX T

9eheim onderzoekspro-ölVrt'to 'jl Grant de zeehond
k Onder2ekdden',rach,en J°nah en

'^lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIII^

sporen.
18.55 Wijn. Britse documentaire van

Michel Gill Afl. 3: Het rijk van de wijn-
rank.

19.20 Medededelingen, programma-
overzicht eh paardenkoersen.

19.25 Extra Politieke Tribune. SP.
19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie,

Afl. 121. Max en Jim praten na over
het feestje bij Maria. Shane brengt
met Liz de nacht door.

20.25 Na de oorlog. Britse serie van
John Glenister en J. Madden, met
Adrian Lukis, Anton Rodgers, Clare
Higgens e.a. Afl. 5: Partners. Michael
wordt uitgenodigd om aan een musi-
cal mee te werken, maar zijn gewetenen temperament dwingen hem terug
te keren naar de journalistiek. Intus-sen is Rachel gelukkig getrouwd.

21.15 Stardrift. Salvatore Adamo.
Hoogtepunten uit het gala-optreden
van Salvatore Adamo, tijdens de Bel-
gische avond van het Star-Festival
Knokke-Heist 1988. (herh.).

21.55 Supersense. Britse serie van
* John Downer over zintuigelijke waar-

nemingen bij dieren. Afl. 5: In de
geest.

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

Rijden met een zwaar geladen voer-
tuig.

22.50 Huizen kijken. Serie over bou-wen, verbouwen en wonen. Afl 12Presentatie: Paul de Bolle.
23.20-23.25 Coda. Gelukwens, van

Hans Andreus.
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIII

Duitsland 2
09.45 ARD-Ratgeber. Tips für den All-

tag. Vandaag: I.Treinreizen; 2. Zie-
kenverzekering; 3. Toeristische tips.

10.00 Heute.
10.03 Unsere Zeit in Gottes Handen.
10.35 (TT)Das Milliardenspiel. Duit-

se tv-serie. Afl. 1 (herh.).
12.10 Bilder aus Europa.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Elf Lander, ein Land - dieBun-

desrepublik. Afl. 8: Niedersachsen -Insein im Landmeer.
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. Afl.: Portrats im Freien.
16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Die Brüder Löwenherz.
Zweedse serie naar een boek van
Astrid Lindgren. Afl.: Die Befreiung.

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

17.10 ""Tele-lllustrierte. Program-
ma met actualiteiten, sport en amuse-

ment.
17.45 Lukas + Sohn. Misdaadserie.

Afl.: Mord auf Probe - Deel 1.
18.15 Lukas + Sohn. Misdaadserie.

Afl.: Mord auf Probe - Deel 2.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute. Aansl.: Parteien zur

Europawahl.
19.35 Warm, wenn nicht jetzt. Duitse
tv-film van Nichael Juncker, met Han-
nelore, Schroth, Hans-Peter Hall-
wachs, Friedrich von Thun e.a.

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

zur Europawahl.
22.20 Die schönste Zeit des Jahres

oder Massenflucht in Ferienglück.
Documentaire over het massa-toeris-
me in de vakantietijd.

22.50 Geben Sic Gedankenfreiheit!
Documentaire over deDuitse dichters
en de revolutie.

00.20-00.25 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91.9 mHz

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

Les 9. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

36.
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. Europa und die
Region, documentaire over de gevol-
gen van de interne markt van de EG
op de landelijke omgeving.

20.30 48 Stunden. Actuele reportage.
21.00 Sag die Wahrheit. Spelpro-

gramma met Bernd Stephan.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Frauen-Fragen. Freiheit,

Gleichheit, Brüderlichkeit - und die
Schwestern?, gesprek over vrouwen
en revolutie.

22.30 Kulturszene. Magazine.
23.00 Politische Feature. Angst vor

1992?, reportage over winnaars en
verliezers op de interne markt van de
EG

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

" Friedrich von Thun, Hannelore Schroth, Gudrun Gabriel,
Hans Peter Hallwachs in 'Warm, wenn nicht jetzt'. (Duitsland
2-19.35 uur)

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.

19.23 Superkat en supermuis. Te-
kenfilmserie van Bob Kane over een
kat en een muis, die samen het
kwaad bestrijden. Afl. 1.

19.30 Nieuws.
20.00-22.55 De hertenjager. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1978 van Mi-
chael Cimino, met Robert de Niro,
John Cazale, John Savage e.a. Vijf
jonge hoogovenarbeiders en vrien-
den worden naar de oorlog in Viet-
nam gestuurd. Daar worden ze ge-
vangen genomen en komen in een
kamp terecht. Drie van hen keren
psychisch en fysiek als wrakken te-
rug.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boite
aux images, tekenfilms met o.a. Mame-
mo en Mie Mac Mon; Alice au pays des
merveilles eh Mimi Cracra. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.24 Top 5. 19.30 Journaal en
Weerbericht. 20.00 Elections europee-
nes: Tribune. Vandaag: PSC. 20.05
Elections européenes: Debat. Van-
daag: ERE - FDF. 20.25 Actualités a la
une. (herh.). 20.30 Cycle: Rires de l'é-
té: Le pion, Franse speelfilm uit 1978

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi in

van Christian Gion, met Henri Guybet,
Claude Jade, Claude Piéplu, e.a. De le-
raar Barabi brengt zijn vrije tijd door met
schrijven en hoopt ooit toegelaten te
worden tot de Academie voor Litera-
tuur, waar juffrouwThuillier studeert, op
wie hij een oogje heeft. Het ontgaat
hem dat de moeder van een van zijn
leerlingen een méér dan gewone be-
langstelling voor hem heeft. 22.00 Di-
tes-moi, serie gesprekken. Vanavond
ontvangt Michèle Cédric de schrijfster
Francoise Humblet. 23.00-23.30 Laat-
ste nieuws en weerbericht.

programma
’s

maandag

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 Nature in concert. Muziekshow

mei het Metropole Orkest 0.1.v. Henk
Meutgeert en Jerry van Rooyen. So-.
listen: Madeline Bell, Monty Alexan-
der, Riek Kiefer en Ferdinand Povel.

17.00 ""Ontdek je plekje. Bronk-
horst.

17.10 Keuze: Europa, scholieren uit
verschillende Europese landen kijken
naar het Europa van heden en dat
van de toekomst.

17.30 Bluffers. Die goeie oude aarde,
(herh.).

17.55 Foofur. Tekenfilmserie.
18.18 The real ghostbusters. Teken-
filmserie. Afl.: Het Cabinet of Calama-
ri.

18.45 Teufels Grossmutter. Duitse
jeugdserie. Afl. 2: Nieuwe huurders.
Sinds Dorothea Teufel Hetty en Frank
een nieuwe woning heeft bezorgd
voelt zij zich erg eenzaam in haar vil-
la. Als zij bij Stefan op bezoek is krijgt
zij een idee.

19.10 AVRO Sportpanorama. Recht-
streeks vanuit Almere. Presentatie:
Jack v.d. Voorn.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 North and South. Amerikaanse

serie naar deroman van John Jakes.
Afl. 8. Orry verneemt dat Madeline
door de wrede Justin weer naar zijn
plantage is weggevoerd. Hij zet alles
op alles om haar weer veilig naar
Mount Royal te brengen, (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 European Business Weekly.
Wekelijks overzichtvan de belangrijk-

ste zakelijke ontwikkelingen. Presen-
tatie: Lentien Ceulemans en Peter
Hobday.

23.21-23.26 Journaal.

9Jerry van Rooyen in 'Nature in concert. (Nederland 2 -
16.00 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

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

You can't walk home, documentaire
over het Antilliaanse remigratievraag-
stuk, (herh.).

18.30 Taal van alledag. Les 20.

18.45 (TT)Help. Programmaserie over
hulpverlening. Les 10.

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

ma over theater en boeken.
19.36 Dolf Brouwers op Museumbe-

zoek. Film van het Prins Bernhard
Fonds en Anjerfondsen.

19.41 Hoe de zeehonden slapen.
20.00 (TT)Joumaal.
20.29 Qwerty. Actuele rubriek over

mensen en computers.
21.15 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek:
22.20 Een bericht van de Wilde Gan-

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

taire rubriek.
22.55 Open Universiteit. Technologie

en werk kiezen voor de toekomst.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet. (6).
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

36.
09.00 Schooltelevisie.
16.30 Freizeit und Spiel in aller Welt.

De Fillipijnen.
17.00 Popuiare Musik I. Pop und

Rock.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits, les

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

magazine. Vandaag: Het geheim van
de moleculen, (herh.).

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

Vandaag: Wodaabe - Die Hirten der
Sonne, Nomaden am Südrand der
Sahara.

20.15 Sonde. Technisch-wetenschap-
pelijk magazine.

21.15 Bullen auf italienisch. 125 jaar
Iveco Magirus.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.45 Der Waschsalon. Amerikaanse
tv-film uit 1985 van Robert Altman,
met Carol Burnett, Amy Madigan, Mi-
chael Wright e.a.

22.45-22.50 Laatste nieuws.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Elections bruxel-
loises: Debat. 20.45-21.05 Elections
européenes: Debat. Vandaag: ERE -FDF. (herh.).

TV 5
16.10 La porteuse de pain. 16.30 Les
Six de Bourgogne. 16.45 Récréation.
17.55 Brèves et Météo Européene.
18.00 Les Malheurs de Malou. 19.30
Papier Glacé. 20.00 Préparatifs des
jeux de la Francophonie. 21.00 Nou-
veau Monde. 22.00 Journal Télévisé.
22.30 Météo Européene. 22.35 La
Route des Vacances. 23.00 Actuel.
23.50-00.45 I Musici jouent Mozart.

Radio 1

radioleder heel uur nieuws. 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33 Hier
en nu. 8.30 Nieuwsoverzicht Hier
en Nu. 8.32 Maandagmorgen ma-
gazine. (9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverzicht Hier en Nu). 12.06
Boer en tuinder. 12.30Nieuwsover-
zicht Hier en Nu. 12.32 Over kopen
gesproken. 12.49 Moment. 12.55
Meded. t.b.v. Land- en Tuinbouw.
13 09 Hier en nu. 14.06 Veronica
Nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20.03 Club Ve-
ronica trend. KRO: 21.03 KRO's
Jazz Connection. 22 03 Op de eer-
ste rang. 22.50 In het teken van de
regenboog. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVRO's nachtdienst 6.02-7.00
Auto in? Avro aan!

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7 04 Een
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-
den. 15.04 Met muziek het hele
land door. 16.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 17.04 Ronduit Ra-
diokrant. 18.04Tijdsein. 18.25Kom
er es uit. 18.50 De wolkenwagen.
19.03 Van u wil ik zingen. 19.30
Hemelsbreed. 19.45 Begrijpt u wat
u leest? 20.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws 6.02 De
Baas van de week. 9.04 Arbeidsvi-
taminen. 12.04 Hollands Glorie
14.04 Toppop Radio 16.04 Top-

pop twintig. 18.04 Driespoor. 19 03
Het steenen tijdperk. 20 03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-24.00 Droomgeheimen.

televisie en radio

Bederland 1
«.-■hthÜ5 Nieuws voor doven enJpriorenden.

JJejghbours. Australische serie,
i sr,Bo,^Warte schi|d- Amerikaan-'é m , uit 1954 van Rudolph
» H Fai. Janet Le '9h' Tonv Curtis-
n' m ,rZfr e'a- De gemene graaf'fingeert aan het hof van ko-
■liin, dr!k lv-pnns Hal heeft ech-

et 1pournaal.
»'e. me. SR°r P°°Psna9le- Jeugd-
e'larei n-,Rlc Hutton' Jose Maria
oi lekt o

nn ea-Afl-2- Shorty
ste ._, n geheime grot waar de

'fl) rrfamander verborgen is.
,tfierZ,en uit de hele wereld.
ijl 3-pf eestelijke gebeurtenissen.
V i KDn.oea Nieuw Guinea.
,1 "° s Tekenfilmfestival.

19.00 Journaal.
19.18 De bobbies. Engelse politiese-1

rie. Afl.: Incognito. Bij een inval in een>
kraakpand worden diverse mensen,
gearresteerd. Met name één kraker;
zorgt voor grote problemen.

19.45 Muppetshow. Poppenserie.
Gast: Don Deluze.

20.17 Deze man, deze vrouw.
Australische 4-delige serie. Afl. 1. Ro-
bert Clarke raakt zijn baan kwijt en.
wordtverliefd op een jong meisje. Zijn
vrouw staat er plotseling alleen voor;
met haar drie kinderen.

21.05 Terug naar Madrid met Placi-
do Domingo. Documentaire rond
deze wereldberoemde tenor.

21.53 Yes minister. Britse comedyse-
rie. Afl.: Goed fatsoen.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 De blik in de spiegel.

Franse serie. Afl. 1. Een jonge foto-
grafe wordt voortdurend gekweld;
door dezelfde nachtmerrie. Op een
dag vindt ze een fotocollage waarin

ze zichzelf herkent. Het blijkt echter
het portret van een vermoorde vrouw
te zijn.

~—————"-_——-_—-~^_—_—_,~~———————"---——————————^^

IlanJ,,chards en Christopher Ellison in 'De Bobbies'. (Ne-tnai ~ 19.18 uur)
lm

SAT1
j06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
! SAT.I bliek. 09.05 Familie Feuerstein.; Afl.: Wer andern einen Vogel schenkt.
i 09.35 The Real Ghostbusters. Afl.: Die; vier und wir. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05; Generaf Hospital. Afl.: Luke in Schutz-
| haft. 10.50 Teletip Koehen. 11.00 Pro-
jgramma-overzicht. 11.05 MuS das

" sein, Fraulein? Britse komedie uit 1952; van John Paddy Carstairs, met Petuia; Clark, Sonja Ziemann, Davis Tomlin-; son e.a. Aansluitend tekenfilms. I&OO; Telebörse. 14.00 Ihr Horoskop. Afl.:;Programma-overzicht. 14.05 Pixi im
| Wolkenkuckucksheim. Afl.: Daumelin-; chen. Deel 3. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Das; falsche Geschenk. 14.55 Der Goldene
| Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
i Heathers neue Plane. 15.50 Teletip
Haushalt. 16.00 -.Pat und Patachon.
Afl.: Unruhiges Theaterblut/Die nachtli-
che Probe. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Wer tötete Mary
Parson?. 17.35 SAT. 1 bliek. 17.45Pro-
grammaoverzicht. 17.50 Matt Houston.
Afl.: Die Frau in Wei6. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-Show.
19.30 Max Headroom. Afl.: Video-Reli-
gion. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Hun-
ter. Afl.: Die silberne Kugel. 21.25
SAT.I Bliek. 21.30 Skandal urn Dodo.
Oostenrijkse komedie uit 1958 deel 1
van Eduard von Borsody, met Karin
Dor, Harald Juhnke, Olive Moorfield,
Oskar Sima, Hubert von Meyerinck,
Fritz Tillmann e.a. 23.10 SAT 1 Bliek.
23.20 News& Stories. Magazine. 00.05
So gesehen. Herh. 00.05-00.10 Pro-
gramma-overzicht.

SSVC
12.30 For schools: Stop, look and
listen. Afl.: Materials: Wood.

12.40 For schools: Landmarks. Mo-
dern Egypt 2.

13.00 Children s SSVC. Stopit and Ti-
dyup.

13.10 Playbus. The Why Bird Stop.
13.30 Vintage. Afl.: The Devastator.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Knots Landing. Afl.: Vulnera-

ble. Het net begint zich om Ackerman
te sluiten.

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

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

Afl.: Living It.
17.00 The Country Boy. Dramaserie.

Ben ontdekt dat Duke dood is.
17.25 Home and away. Serie.
17.50 The chart show. Videos.
18.40 News and Weather.
18.55 That's Showbusiness. Quiz,

gepresenteerd door Mike Smith met
als teamleiders Gloria Hunniford en
Kenny Everett.

19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 Dallas. Afl.: Three Hundred.
20.40 The Bill. Afl.: No Strings.
21.05 A Dangerous Life. Nieuwe dra-

maserie. Deel 1.
22.00 European Election Broadcast.

The Labour Party.
22.05 News and weather.
22.35 A Dangerouw Life. Vervolg

van 21.05 uur.
23.15 European Election Broadcast.

The Scottish National Party.
23.20-23.45 World in action. Docu-

mentaire.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-Klassiek op maandagmorgen
met om 10.00Rondom de revolu-
tie. 11.00 Engels Kamer Orkest.
11.50 Over muziek. 12.00 Lucille,
opera van Grétry. (13.00 nws).
13.02 KRO-Klassiek op maandag-
middag: Les deux avares, opera
van Grétry. 14.00KRO-klassiek op
de maandagmiddag: Chilingiring
Strijkkwartet. 15.50 Over poèzie.
16.00In antwoord opuw schrijven -

klassiek. 16.45 Zin in muziek
17.00 Muziek van Weber. 1800
Nws. 18.02 Blazers magazine.
18.30 De klassieken. 20.00 Nws.
20.02 Holland Festival Journaal
20.10 De VARA Matinee: Salamm-
bo, opera van Moesorgsky. Radio
Filharm. Ork., Groot Omroepkoor
en St Bavo Kinderkoor 0.1.v. Zoltan
Pesko met solisten. 22 00 Jazz-op-
vier. 23 00-24.00 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. 12.00 Nws. 12.05 Het
voordeel van de twijfel. 13.00 Nws.
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 NOSKindermagazine. 17.00
Wat een taal. 17.30 De jaren vijftig.
17.55 Meded. en schippersbench-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Chips die je
niet kunt eten. 18.20 Faktor 5, ver-
volg 18.30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 Nederlands
Israëlitisch Kerkgenootschap.
18.55 Promoprogramma voor bui-
tenlanders 19.00 Programma voor
buitenlandse werknemers. 20.30
Het voordeel van de twijfel. 21.35-
-22.00 Hobbyscoop.
Omroep Limburg
7.15 Ocnienamagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nws 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Limburg en de We-
reld. Agenda en Muziek. 13.05,
14.02, 15 02 en 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. 10.03 Kwistig met muziek.
11.55 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. 1800
Nieuws. 20 00 Slowtime 2100
Een plaat voor Margriet. 22.00
Nieuws. 22.05 Maneuvers in het

donker 23.30-6 00 Nachtradio (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

satelliet

RTL Plus
I 06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
! ma.
■ 08.30 California Clan. Amerikaanse; serie. (herh.).
i 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).
i 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.
I 13.00 Heute bei uns. Aansl.: Inspek-
I tor Gadget, tekenfilmserie. Afl.: Gad-

get rettet Big Ben.
■ 13.25 California Clan. Amerikaanse
! serie. Afl. 72.
| 14.15 Der Engel kehrt zurück. Ameri-
I kaanse serie. (herh.).
! 15.00 Flughafenpolizei Tokio. Ja-
i panse misdaadserie. Afl.: Der Schw-■ indel. (herh.).; 15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
i 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.

i 17.45 Bulldozer-spel.
; 17.55 RTL aktuell.
; 18.00 Baretta. Amerikaanse serie.

Afl.: Zimmer mit Jahrmarkt.
I 18.45 RTL aktuell.: 19.10 Karlchen.
! 19.12 Weerbericht.: 19.20 Captain Power. Canadees A-

merikaanse tv-serie. Afl.: In letzter
Sekunde9l).

! 19.50 Der Hammer. Amerikaanse tv-
serie. Afl.: Die roten Schuhe (.1).

| 20.15 Der Chef. Amerikaanse serie
van Don Weis, met Raymond Burr,
Don Galloway, Don Mitchell. Afl.: Ein
Haar in der Suppe.

\ 21.10 Soul Man. Amerikaanse speel-
film uit 1986 van Steve Miner.met
Thomas Howell, Arye Gross, Rae
Dawn Chong e.a.

23.00 RTL aktuell.
; 23.05 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
23.35 Mannermagazin M.
00.10 Bellamy. Australische tv-serie.

(herh.).
i 00.55-01.00 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma voor kinderen.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World.
13.55 Landscape Channel. Sferbeel-

den met muziek.
14.50 As the World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show. Komische

feuilleton.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown. Vlotte popmuziek.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 International Motorsport.
20.00 Tennis in Parijs.
22.00 Hockey in Berlijn.
00.00 Ringside.
01.00 Eursport overzicht.
01.30 Arts channel.
04.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World news.
08.00 The Mix.
15.30 Chart Attack.
16.30 Hot Line.
18.30 The new music show.
19.30 Richard Diamond.
20.00 Big Valley.
21.00 Die Powell Theatre.
21.45 World News.
22.00 Life on earth.
23.00 Wild world.
00.00-03.00 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 3from 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 MTV Spotlight.
21.30 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

Belg. Rundfunk
630 Radio Frühstück. 7.15
Wunschkasten. 7.45 Veranstal-
tungskalender 8.30 Besinnhche
Worte. 9.05 Musikexpress. 10.00-
-12.00 Gut aufgelegt 12 00 Musik
bei Tisch. 12.15 Vreanstaltungska-
lender 1300 Frischauf 14.05
Schulfunk: Wie schreibt mann das)
Die Katze leekt sich die Ploten 'pf'
im An- und Auslaut 14.20 Musik-
zeit heute: Operette und Musical.
15.00 Nachmittagsstudio 1605
Spotlight: US-Charts 17 05 Oldie-
kiste. 18.10 BRF-Aktuell. 18.40
Jazz: Swing und Balladen. 20.00
Nachnchten. 20.05-21.45 Stadt-
bummel

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 1900 Neunzehn -Vierundzwanzig: Pm-Wand. 20.00
Rückspiel. 21.00 Aufgelesen.
22.00-0.00 Musik Non-Stop.

WDR4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.05
Gestern. heut' und morgen. 13.00
Gut Aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafe-Konzert.
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express. 2005 Tot in New
Vork. 21 00 Musik zum Traurnen
22.30-4 05 Nachtexpress
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"piccolo S
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs / 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter *
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief 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.

I (Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

■ ■ 1 ■■ ———»

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- DAKDEKKERSBEDRIJF De
nen- en buitenschilderwerk- Nok, voor al uw dakdek-
zaamheden: 045-210020. werkzaamheden, met de
TUINVERZORGING aan- n9^e schriftelijke garantie,
leg, afrast, sierbestrating *ei voor vrijblijvende offerte.
enz. goed werk is niet duur 'el. 045-224459.
bel 045-272093 na 18.00 u. Wat VERKOPEN? Adver-
alleen op werkdagen. teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd
In verband met uitbreiding van onze produktie zoeken wij

per 1 juli of later een
Brood en/of Banketbakker

met minstens 3 jaar praktijkervaring.
Patisserie Kengen B.V.

Heerlen. Tel. 045-717454.

Holland show production
zoekt spontane vrouwelijke modellen leeftijd 18-30 jr. voor

o.a. lingerieshows in Benelux en Duitsland.
Reaties met foto sturen naar Eisenhowerstr. 697, 6135 BN

Sittard. Tel/Fax 04490-22743.

New stars live on stage
een nieuw T.V. programma in Duitsland zoekt soundmixers
on show-acts, alleen TOP kwalitiet. Voorwaarden : Leertijd

18-30 jr., recente foto, pers. gegevens en demo-cassette
richten aan: WORLD BENELUX EUROPE, Domme;str. 7A,

5611 CJ Eindhoven. Tel.,Fax 040-430956.
Voor Limburg naar onze vertegenwoordigende agency
HOLLAND SHOW PRODUCTION, Eisenhowerstr. 697,

6135 BN Sittard. Tel. Fax 04490-22743. Event. reiskosten
Eventuele reiskosten worden uiteraard vergoed.

Golden Tulip Hotel Zuid Limburg
vraagt voor de periode van

juli tot en met oktober
Vakantie en weekendhulp

als
Restaurantmedewerker

Kamermeisje
Leeftijd van 18-21 jaar

Inlichtingen en sollicitatie bij de direktie

/(7)k Golden Tulip Zuid Limburg
V^f Julian.sira.il 23a. 6285 AH Epen IL) Tel 04455 1818. n-lex 56731

Bouwmaterialen

Te huur Kantoor-Winkel-
Bedrijfspand 200 m 2mcl.
mooie boyenwoning 200 m2
te Heerlen, Kerkraderweg
13. Dir. te aanv. Inl. 045-
-413074/417373.
Exclusieve KAMERS te huur
met video. Tel. 045-229680.

Maandag 12 juni 1989 "8
Privéhuis MICHELLE zoekt
leuk meisje. Tel. 045-
-228481.

Te huur gevraagd
EENGEZINSWONING met
tuin gevraagd 3 slpkrs. 045-
-219937.

Limburgs Dagblad
Ervaren BABYSITTER gevr.
(niet rookster) voor de geh.
week. Kennis engelse taal
vereist evt. huish. werkz.
heden (2 honden aanw.)
Tel. 09-49-2451-45794.
1e DAMES en/of HEREN-

KAPSTER gevr. Tel. 04490-
-75449.

Winkel & Kantoor
* Schrijfmachines

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-
kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW.

Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

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

Bedrijven/Transacties
I —■.—.■..■■■ 111l M1M1... ■■

Ter overname aangeboden
Bloemen- en plantenzaak

goede omzet
goede ligging omg. Heerlen

Huurprijs ’ 1.250,- per maand
evt. geschikt voor groothandel

evt. met woning
goede omzet-groeimogelijkheden

Br.o.nr. B-ITJ77 Limburgs Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur
Heerlen, Valkenburgerweg 135 A,
woonruimte met woonkamer/kitchenette, 2 slaapkamers,

douche annex toilet en patio.
Huurprijs ’ 617,45 excl. voorschot energie- en service-

kosten. Te aanvaarden per 1 augustus 1989.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
Tel, kantoor: 045-417085.

Te huur
Studentenappartementen

Heerlen, Weltertuynstraat 67, diverse studenten-
appartementen met woon/slaapkamer, kitchenette, douche

en toilet. Huurprijs ’ 308,95 excl. voorschot stook- en
servicekosten. Huursubsidie mogelijk.

Direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtigingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

Tel, kantoor 045-417085.

Kamers te huur
Kerkrade, Schaesbergerstraat 2,
Nog slechts 2 woon/slaapkamers met medegebruik van

keuken, douches en toiletten.
Huurprijzen vanaf ’ 370,- per maand mcl. voorschotten

energie- en servicekosten. Direct te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
Tel, kantoor: 045-417085.

Te huur
Nuth, Parklaan 32

Flatwoning met hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slaap-
kamers, douche en berging.

Huurprijs ’ 524,80 per maand excl. voorschot stook- en
servicekosten. Direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtigingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

Tel, kantoor 045-417085.

Te k. zeer sfeervol ingericht,
gezellig CAFÉ, veel moge-
lijkheden, in Hoensbroek.
Meer informatie. 0949-
-2405-72747.

Ter overname aangeb. CA-
FÉ, gemeente Heerlen/Zes-
wegen. Inl. 045-243900, tij-
dens kantooruren.

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

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Opel KADETT 121—

’ 2500,-. Honda ' 'uil.

’ 3400,-. Honda P* 0E

’ 5200,-. VW Gtf utc
’3900,-. Opel Rek» 20
'81 ’ 3500,-. Datsun —'80 ’2800,-. Ren^'81 ’ 2700,-. Fiat «
’3500,-. Mits. G 0

’ 2400,-Toyota C_

’ 1100,-Oude Larw
Sch'berg/Landgr.3
1000% zijn onze
100% is genoeg!!!'!
de week!!! BMW 3»
zeer veel extra's »
ciale Aanbieding Of, I
ta 400 I uitvoering I. 1
Honda Prelude 2.0 ■st. 9.300 zeer mooi' I
'88; Opel Ascona <] M
5-drs. km. St. 25.7»
met. '85; Audi 9":
155 PK km. St. 40.

veel extra's wit '85 ' -»
C 75 PK 4-drs. van
spec. aanb. beigel" <
Citroen Axel 11 '8& Kal
Visa 11 super E '81 i
su Cuore 850 86 jt
Ford Escort 1300 M SOi
'86; Ford Fiesta Kfl 5*
aanb. '83; Honda (0(
luxe '84; Hyundai rV,
TLS '81; Lada 210'K
'85; Lada 2104 1.5»
speed van 1 c e_| faanb. beige '87; l?„ Je
GL'B5; Mitsubishi^
GL '86; Nissan m
'86; Opel Kadett n
LS zeer spec. uitv. ï
Kadett HB 1.3 LS »
Kadett HB 1.3 S*, L
Kadett 1.2 S Flash ,
Opel Kadett 13S5JLgas '81; Opel Man» «fc,
CC groenmet. \ M
Manta 13 S geel J. J;
Manta 19 S Berlin«
'79; Opel Corsa l2<g 2'Opel Corsa tOS^voering '84; Opel " 2
dore 2.5 S automat* h
pel Kadett 1200 V"
Peugeot 205 XE f. &
geot 309 GL profil ,
eig. '86; Renault 5^ n'
'84; Renault 9 ') 'aanb. '83; Toyota \ *
11 1.6 DX met gas;
yota Corolla Liftbacj' *
Toyota Corolla D*"s.
'80; VW POIo C '8J t
340 DL 3-drs. '84:^1,
Winner 5-drs. '83. DJ -'aanbiedingen op f. y,
inruilers, BOVAG-?
of eigen garantie frJ
Financiering tot 1"%
zjjn ook Uw adres& <,
heel auto-onderhou
derdag koopavond- .
APK Centrum Kt_ 5
BY, Locht 42 83, -Tel. 045-419905. > c
" ~),

Sloopauto} in
Te k. gevr. slo*-
SCHADEAUTO'S. JFperij Marxer, 045^^
ROADSTAR vrgt K
sloop, -schade-a^ÏAwrakken. Vrijw. PD k
226346. _^A
Te k. gevr. loop-. 5.^KSCHADE-AUTO'S-
de hoogste prijs in "'T
Tel 045-254049. >K
Te k. gevr. sWjjL
SCHADEAUTO'S f'Jktot ’ 5.000,-. 04495*
Te k. gevr. loop-. 5.J1SCHADE-AUTO'S- *1
de hoogste prijs in v
Tel. 045-254081_^V
HOOGSTE prijs. Tf }'loop- en sloopaut" „
045-420119/22335Vyjl
Te k. gevr. SCHAP^ j
en loopauto's, in' a \
koop gebr. auto-on .
Tel. 045-411480__^>

Bedrijfswa9>>
Bedrijfsauto,

in alle uitvoer. Me' 'd
Merc. 208, Merc"-"

Merc. 407D, Merc f
Merc. 508 D, Me^'j
Merc. 813 D, M^j
Merc. 1417 D, VW p

Citroen C 2» ,
W. FeijtsA

Vaesrade 61, \&I045-24331Z>/
Terugname van t\"j)
DAF 1100 m. meu^p
hydraulische laad*,
'81, ’13750,- f1
Emly H.0., tel-,4
23738 of 04498j£>/; Xe (P
BEDRIJFSAUTO 3,0.
sen. Steeds voorra g

,
se bestellers, DUip>l
bussen, open 'aa ;|
Alle typen besteia^jj
diverse luxe autos fl
pen en prijsklasse
Klassen bv. In- en <
Meerssenerweg 2„d>
tricht. Tel. 043-6 J

043-634915. ___^,
1Tek. RENAULT £j
TL, ’6.000,-;
GTL, stationcar■ J,

’3.250,-; Opel M
bwj. '82, ’ 5.000.-^305, bwj. '82, ’ 2-^
dett '79, ’ 2.750 " {
'79 ’2.250,-, %■■
1300 sport ’ I^WIsun 140 V, £|tr-
’1.250,-; Rover 1*
'83, ’4.500,-; C"p
diana, bwj. '83.
Ford 1600 luxe g6’650,-. Locht -5J045-425858/325gg>;j

i Van maandag J.'^.]
van 8.30 tot 17.0u,êk
uw PICCOLO 'yl?
opgeven. TeLO^/

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop BMW 316 prijs

’ 1.650,-. Vonderstr. 47
Schinnen.
BMW 316 bwj. '82, z. mooi,
kl. antraciet-metal., sport-
velgen, elke keuring toe-
gest. Inr. stationcar mog.
Tel. 04490-26256 of 51467.
Tek. BMW 315 bwj.'B2, 1 jr.
APK, 88.000 km, zeer mooi
’5.950,-. Inr. mog. Tel.
045-423750.
Te k. Oldsmobil Cuttlas Ca-
briolet '66 z.g.a.n.; Cadillac
Eldorado Cabriolet '76
z.g.a.n. Autobedrijf P.
FRANKEN, Ganzeweide 59
Heerlen.
CITROEN AX 14 TZS 5 drs.,
groenmet., 11.000km. 7-'BB
Bovag May Crutzen. 045-
-752121.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'78, i.z.g.st. div. extra's

’ 3.250,-. Tel. 04405-3687.
Te k. weg. overlijden
VOLVO 340 DL automatic
bwj. juni '86. 045-411431.
Te k. VOLVO 343-DL, '82
groenmet. ’ 5.000,-. Tel.
045-322197/318755.
Te k. VOLVO 345 GL 1.7
metkat. z.g.a.n. 9 mnd. oud,
Pr.n.o.t.k. 04490-26925.
VOLVO 340 DL, 3-drs., bwj.
'85, 1e lak, in nw.st., zeldz.
mooi, ’ 8.950,-, met keu-
ringsrapp. Tel. 043-254462.
VOLVO 760 GLE, aut., '82,
kl. met. rood, airco., i.z.g.st.,

’ 13.750,-. 04492-3234.
Te k. VOLVO 360 GLT, bwj.
26-4-'BB, rood, i.st.v.nw.
Gerardstr. 6 Landgraaf. Tel.
045-318731.
Te k. VOLVO, bwj. '78, LPG,
verkeert i.nw.st., pr.
’2.100,-. Tel. 045-319521.
VOLVO 240 grand luxe, '84,
LPG, kl. groenmet., i.st.v.
nw., ’ 12.750,-. Tel. 04492-
-3234.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd loop-,
sloop-, SCHADE-AUTO'S.
Tel. 04405-3783.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Autohandel De HOMMERT
Hommerterweg 77a te
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Heeft steeds plm.
20 occassions voorradig va.

’ 1.000,-
Te k. FIAT 127 Sport bwj.
'79, kl. zwart, APK 4-'9O, pr.
’1.100,-. 045-418556.
FIËSTA 1.1, APK, bwj. '77, t.
e.a.b. Tel. 045-421184.

Ford SIERRA Stationcar
1800 CL grijsmet. 5 drs.
33.000km. 3-'BB. Bovag
May Crutzen. 045-752121.
Ford SIERRA 1.6 Laser bwj.
'85 3-drs. kl. wit alle extra's
1e lak met recent keuring-
rapp. in st. v. splinternw.
’11.750,-. Inl. 043-254462.
FIËSTA 11 L, '82, APK, stry-
ping, zeldz. mooi. Hamerstr.
37-39, Heerlen.
ESCORT L 1e lak 68.000
km ’ 5.950,- elke keur. mog
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Ford SIËRRA 2.0 L, dcc.
'83, 1 eig., kl. wit, LPG,
’10.000,-. 04492-3234.
Ford SIËRRA 2.3 L dies.,
'84, 1e eig., kl. wit, i.z.g.st.,
,’ 9.500,-. 04492-3234.
Ford TAUNUS Ghia 2000
LPG, bwj. '79, APK '90,
mooie auto, 045-218601.
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. prachtige Ford ES-
CORT KR 3i, bwj. '83, RDW
APK. Tel. 04492-5473.
LADA 2105 GL '84, 1e eig.,
kl. grijs, 30.000 km.

’ 4.500,-. 045-420650
Te koop MINI 1100 spec.
bwj. '79, div. ace. en APK.
Tel. 045-222044/724246.
Te k. MITSUBISHI Colt APK
25-3-'9O, prima in orde met
radiocass. vr.pr. ’ 950,-.
Gouverneurstr. 33 Heerlen.
Te koop sportwagen Mitsu-
bishi STARION Turbo, mr.
mogel. Dr. Poelsstraat 17,
Hulsberg.
Mitsubishi COLT GLX, 3-
drs., '79, met veel ace, i.z.g.
st., APK, slechts ’3.750,-.
Tel. 045-422891.
NISSAN Patrol '82, kl. rood,
i.z.g.st., ’14.500,-. 04492-
-3234. -KADETT 12 S APK, 69.000
km, zeldz. mooi, ’ 6.950,-.
Herlongstr. 43, Heerlerbaan.
Opel REKORD 2.0 S '84 kl.
met. groen schuifd. i.st.v.
nw. ’ 10.750,-. 04492-3234
Opel ASCONA 1.6 S,'B3, kl.
met. rood, get. glas, LPG,
4-drs, i.st.v.nw., ’ 7.250,-.
04492-3234.
Opel KADETT 1.6 D, '83,
zilvergrijs, i.z.g.st.,
’7.000,-. 045-222910.
Opel CORSA 1.3, kl. wit,
bwj. '87, veel extra's, spe-
ciale prijs. Oude Akerstr. 30
Bemelen.
Opel CORSA 12 STR, i.z.g.
st., bwj. '86, ’ 11.750,-. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.
PEUGEOT 305 GR dcc. '83,
1e eign. met.blauw i.st.v.nw.

’ 7.000,-. 04492-3234.
PEUGEOT 205 GR bwj. '84,
5-drs, 5-bak, metalliclak, ra-
diocass. ’ 8.900,-. Tel.
04407-1852.
SAAB 900 GL '82, kl. blauw,
LPG, i.z.g.st. ’ 6.000,-.
04492-3234.
SKODA 105 L '84, 20.000
km, kl. rood, Iste eigen.,
’4.500,-045-210565.
Suzuki Jeep SJ 413 L CA-
BRIOLET, nw. m. '88, kl. wit,
28.000 km, Iste eigen,
schadevrij verk. abs. als nw.

’ 16.750,-. 045-423265.

Opel Kadett
bwj. mei '83, z.g. onderh.
extra's, sportv., schuifdak,
S.R. dashboard, tel. 045--o

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Dir. cont. GELD voor auto's
v.a. bwj. '80, 045-414372
tevens jeeps.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 HB
1.6 GLX -87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 LX Diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
323 HB 1.5 LX '86 ; Mazda
323 HB 1.3 LX '86: Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '86;
Mazda 323 HB 1.3 autom.
'83 en '84; Mazda 323 1.3
Estaté '83; Mazda 323 NB
1.7 GLX Diesel '88; Mazda
323 NB 1.5 GLX '86; Mazda
323 NB 1.3 LX '86; Mazda
323 NB 1.3 '83; Mazda 323
NB 1.5 DX '81; Mazda 323
NB 1.3 DX '81; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.2 S '84;
Opel Kadett 1.2 S '82; Opel
Kadett 1.3 N '80; Opel Corsa
TR 1.2 S '85; Opel Corsa
Swing 1.2 S '84; Ford Siërra
1.8 Laser, 5-drs., '85; Ford
Siërra 1.6, LPG '85; Ford
Escort 1.3 L, LPG '82; Hon-
da Accord automatic met
stuurbekr. '82; Nissan Cher-
ry 1.3 GL '84; Triumph Spit-
fire MX 3, 1971, ’6.500;
Mercedes 260 SE met veel
extra's 25-8-'B7, km. st.
37.000, 1e eigenaar (nw.
prijs ’ 128.500,-) NU

’ 79.500,-. Goedkope inruil-
auto's: Mitsubishi Saporro,
aut. '78 ’2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’4.950,-;
Volvo 343 DL autom.'77

’ 1.250,-. Loven Heer|en
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.
LEIJENAAR'S Autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedijf biedt te koop aan on-
der volledige garanties tot 6
maanden schriftelijk: Merce-
des 190 Diesel 52.000 km
6-'B7; VW Golf 1800 i '87;
VW Golf 1600 Diesel 25.000
km '87; VW Scirocco 1.8 GT
wit '85; VW Jetta Elan 1.6
sedan LPG '86; VW Golf LX
'83; VW Golf 1.6CDiesel
'85; Volvo 340 winner 1.4
automatiek '86; Ford Escort
1.4 CL station sedan '86;
Ford Sierra 1.6 CL sedan
(met koffer) '87; Ford Escort
1.6 XR3i zwart '85; Ford Es-
cort XR3 '82; Ford Sierra 2.0
Laser 5 deurs wit '86; Escort
1.1 laser '85; Escort 1.6 Die-
sel laser sedan '84; Escort
1.3 luxus sedan '84; Escort
1.3 luxus sedan '83; Fiesta
1.1 CL Festival '86; Fiesta
1.1 luxus '82; Ford 1.6 luxus
'82; Kadett 12N '78 en '79;
Opel Kadett Hatchback 12N
wit '81; Kadett 12 LS sta-
tioncar model '85; Kadett
stationcar 1.6 Diesel sedan
rood '82; Ascona 1.6S
Hatchback LS Sedan '87;
Ascona 1.6 LS Sedan '85;
Ascona 1.6 Diesel '82; Mit-
subishi Colt 1200 EL '83;
Renault R 4'83 ’1.250,-;
Aanhangwagen ’ 890,-.
Gemakkelijke betalingsre-
geling mogelijk. Erkend door
Rijksdienst v/h Wegverkeer
APK keuringsinstantie. Rid-
der Hoenstraat 151 Hoen-
broek. Info: 045-212091.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, tevens sloop en
schade. Tel. 045-416239.
Ford Scorpio 24 I Ghia '87

’ 32.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’25.500,-; Ford
Sierra 2.0 IS '86 ’21.500,-;
Ford Sierra 1.8 CL Sedan
aut. '88 ’25.000,-; Ford
Sierra 2.0 CL 5-bak, LPG,
'87 ’21.500,-; Ford Sierra
2.0 Laser '85 ’15.500,-;
Ford Sierra 1.6Laser 5-drs.,
'86 ’16.750,-; Ford Siërra
1.6 laser 5-drs., LPG '85

’ 15.250,-;Opel Ascona 1.6
LS 4-drs. '87 ’ 18.500,-; O-
pel Corsa 1.3 3-drs. '87
’14.750,-; Opel Kadett 1.2
LS 3-drs. '87 ’ 16.750,-;
Renault 11 1.4 Broadway
'86 ’13.500,-; Renault 25
GTS 5-bak '85 ’20.500,-;
Mitsubishi Galant 1.6 GL '85
’12.500,-; VW Golf 1.6 CL
aut. '83 ’8.750,-; Nissan
Stanza 1.8 GL 5-bak '83
’8.750,-; Ford Escort 1.1
Bravo '85 ’ 10.500,-; Talbot
Samba 3-drs. '85 35.000
km, ’7.000,-; Opel Rekord
20 S Stationcar '80

’ 5.000,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Golf GLI Cabriolet
'87 div. extra's; Ford Sierra 4
drs. 2.3 CL diesel '88; VW
Golf GTi, alle opties '86 ;
Ford bus 9 pers. diesel typ e
'88; Opel Ascona 18 i '83;
Mitsubishi Galant '82; Opel
Ascona 2 drs. diesel '83;
Mitsubishi Sapporo '79; Fiat
Ritmo '82; Citroen Charles-
ton '84; Nissan Cherry '83;
Golf '78; Renault Fuego '81;
Opel Corsa '84. Autohandel
P. FRANKEN, Ganzeweide
59, Heerlen, 045-216475 of
727711.

N'hagen, gemeub. ZIT/
SLPK. gemeen, keuk., wc
en wasmach. All-in. 045-
-315418
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
event. echtp. huursub. mog.
Tel. 045-320079.

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.

HUIZEN te koop gevraagd
tot ’150.000,-. Wij advise-
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan-
koop behoort tot de moge-
lijkheden. Wijman & Part-
ners Vastgoed 045-728671.

Auto's

Makita
Electrische handgereédschappen

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

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Te koop directiewagen
Mercedes 200 D '87

Tel. 04490-14065.

Renault 25 GTS automaat
bwj. 1986, grijsmetallic, in nieuwstaat.

Prijs ’ 24.500,-
Auto Aarts, Hamstraat 211, Kerkrade. Tel. 045-412545.

Hier en nu!!!!
voor de snelle beslisser

Panda 750 L Carrara wit 1987 ’ 10.500,-’ 9.500,-
Panda 750 CLrood of wit 1987 ’ 10.900,-’ 9.900,-
PandaloooCLwit 1986 ’ 10.500,-’ 9.500,-
Fiat 127zilver 1985 ’ 8.500,-’ 7.700,-
Uno4sbeige 1985 ’ 9.900,-’ 8.900,-
Uno 45 Fire rood 1987 ’ 13.900,-’ 12.900,-
Uno4ssilver 1987 ’ 13.900,-’ 12.900,-
Uno 60 superwit 1987 ’ 14.900,-’ 13.900,-
Uno7slEzwart 1987 ’ 15.900,-’ 14.900,-
Ritmo 60 CL 4-drs. metallic .. 1986 ’ 11.900,-’ 10.900,-
Ritmo Carrara wit 5-versn. ... 1987 ’ 12.900,-’ 11.900,-
Citroën 2CV6 Special 1984 ’ 4.750,-’ 3.750,-
Ford Scorpio automaat 1985 ’ 22.900,-’ 19.900,-
VWPolo grijsmet 1986 ’ 13.900,-’ 12.500,-
VWGoIfI3C 1986 ’ 16.900,-’ 14.900,-

Inruil - snelle financiering
Bovaggarantie

Fiat Bastiaans Heerlen
Spoorsingel 50,

045-724140 of 724141.
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.

ANWB gekeurde auto's
DAIHATSU-DEALER Ton Quadflieg: Audi 80 kl. beige, '88;
Siërra 2.0 CL sedan '88; HondaAccord 2.0 sedan '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; Toyota Starlet DX '83

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; Granada 2.3 L
combi; Rekord 2.0 S autom. '84; Honda Prelude EX '83;

Honda Civic 1.3 S '85; VW Golf diesel 2X '85 en '84;
VW Golf 1.6 C '86; Daihatsu Charade diesel '85; Subaru
1.3 L sedan '86; Subaru mini jumbo '87; Mazda 626 2.0

GLX coupé '83; Lada 2105 '83; Renault 9 TL '83;
Mitsubishi Saporro GL '81; Honda Quintet autom. '82; Audi
100 CC 5-cyl. '83; Mini Metro '83; BMW 324B veel acc'B6.

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

pick-up '84; VW transp. 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 2X '81 '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.

LOODS 20 x 55 m. vak-
werkspanten en z.g.a.n. zw.
golfplaten. 2 Romney lood-
sen. Tel. 045-251964,
Bouwbergstr 100 Brunssum.

Bedrijfsruimte
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Voor bemiddeling
zoeken wij met

Spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-
Sittard, tussen ’ 100.000,-
-en ’ 500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners Ma-
kelaars en taxateurs o.g.
Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.
HEERLEN: te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj.
1974, met cv., l-vormige
woonk., plm. 35 m 2met
marmer vloer, mooie aan-
geb. keuken 4x4 m. (merk
Rosé, kl. blauw/wit), 3 slpks.
met essenh. parketvloer, z.
mooie badk., vlizotrap n. rui-
me zolder, garage m. cv.,
tuin. Ged. voorzien van rol-
luiken en thermophane. Vr.
pr. ’149.000,- k.k. Tuinstr.
10, Heerlen. Te bez. na tel.
afspr. 045-217425.

VW POLO, nw. model, km.
st. 80.000, nw. banden, APK
'90, i.nw.st., kl. rood,
’3.500,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF diesel, met nw.
motor, type '81, 20.000 km,
met papieren, ’ 3.900,-, i.z.
g.st., APK '90. Tel. 045-
-323178.
VW GOLF 1600 CL 30.000
km. wit, '87. Bovag May
Crutzen, 045-752121.
Te k. VW GOLF 1100 MX t.
'80. i.z.g.st. APK gek. Vr.pr.

’ 2.450,-. Tel. 045-210435.
Ford ESCORT 1300 '82 s-
drs, ’6.250,-. Renault 11
TL '84 ’4.900,-. Opel As-
cona 1.6 HB '84 ’6.500,-,
BMW 728 aut. '80 LPG
’5.750,- Kadett 1.3 HB '81
’3.900,-, Mitsubishi Lancer
'80 ’ 2.250,-. Volvo 343 '78
’1.250,- Fiesta Ghia '78
’1.250,-, Golf 1600 aut.

’ 1.250,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54
Hoensbroek.
Autohandel de HOMMERT,
Hommerterweg 77a,
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Biedt te koop aan: 3
x VW Golf diesel '79, '80, '83
va. ’ 2.900,-; Mercedes 240
D t'Bl i.z.g.st. ’ 8.900,-.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw autQ. 045-411572.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett GTE wit '83; Kadett
1.6 SR blauwmet. '82; Ka-
dett SR uitgeb. wit '80; Ford
Siërra 1.8 L Laser 5-drs.
rookzilvermet. '86; Sierra
2.0 blauwmet. 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. Domini-
kowski, Kantstraat 48,
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.
Te koop Toyota COROLLA
bwj. '75, t.e.a.b., 045-
-420576.
Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk: Daihatsu
Rocky Jeep Turbo diesel,
grijs kent. '85 ’24.750,-.
Mercedes 500 SE aut. airco.
ABS, blauwm.'B4 ’ 43.500,-
Citroen BK Break diesel,
roodm. '87 ’25.800,-. Lan-
'cia Thema I.E. zwartm.
32.000 km. '87 ’34.500,-.
Lancia V Turbo 30.000km.
groenm. z. apart '85
’15.500,-. BMW 520 I s-
bak groenm. '86 ’ 23.900,-.
VW Golf GTI airco, stuurb.
leer int. enz. '86 ’ 32,500,-.
Alfa 33 Milano, bruin '87
’17.500,-. Citroen 2 CV6
Special, blauw '84, ’ 4.950,-
Fiat Uno 60 S, blauw 13.000
km. '88 ’15.950,-. Ford
Sierra 1.6 L 5drs. blauw '84
’13.500,-. Ford Sierra 2.3
GL, blauwm. '83 ’ 12.950,-.
Ford Sierra 1.6 laser div.
ace. rood '83 ’12.750,-.
Honda Prelude EX 1.8 12
Valve, wit '85 ’22.950,-.
Hyundai Pony GL 1.3 5 drs.
wit '86 ’12.500,-. Lada
2105 GL rood '83 ’4.500,-.
Mitsubishi Cordia GSR, div.
ace. zilverm. '86 ’ 19.750,-.
Opel Ascona 1.6 S 4 drs.
bruinm. '84 ’9.950,-. Re-
nault 25 GTS, zilverm. z.
mooi '84 ’ 15.950,-. Renault
11 Broadway 1.4 goudm,
nw.st. 59.000 km. '86
’13.900,-. Skoda 120 LS
wit '85 ’ 5.950,-. Volvo 360
GL inj. 2.0 5 drs. grijsm.
31.000 km. '87 ’23.500,-.
Volvo 360 GLF 2.0 inj. rood,
18.000 km '87 ’22.950,-.
Volvo 240 GL 2.3 zilver '83
’13.750,-. lnruilers;Alfa
Giulietta 1.8 '80 ’3.950,-.
Ford Taunus 1.6 L goudm.
'80 ’2.950,-. Saab 900
GLS Sedan m. schuifd.
bruinm. '81 ’ 5.950,-. Maz-
da 626 2x schakelautom.
v.a. ’1.950,-. Honda Civic
wit z. mooi '80 ’ 2.450,-.
Rover 3500 S V 8Classic
Car '72 ’ 6.750,-. Ford Tau-
nus 1.6 L autom. groenm.
'82 ’ 5.750,-. Toyota Celica
2.0 KT liftb. bruinm. '82

’ 6.950,-. Toyota Carina ST
autom. zilverm.'Bl ’ 5.750,-
Ford Mustang Ghia 8 cyl.
bruinm. '80 ’ 3.950,-.
* erkend Bovag bedrijf * ei-
gen werkplaats * Financie-
ring zon. aanbet. mogl. ' Alle
keuringen toegestaan "'inruil
mogelijk * keuze uit 12 of 3
mnd. garantie * V.V.N Keu-
ringsstation * garantie boven

’ 10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres 'voor
de betere gebruikte auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.
045-424268/424231.
Garage SCHAEPKENS
biedt te koop aan ca. 70 top-
occasions van ’l.OOO,- tot

’ 18.000,- o.a. Opel Corsa
'85 zeer mooi ’ 13.500,-;
Mitsubishi Colt GLX '84
’12.500,-; Ford Fiesta 1e
eigen. '84 ’ 9.950,-; Toyota
Tercel zeer mooi 68.000 km.
'84 ’ 9.900,-; 2X Ford Siërra
1600 5-drs. '83 v.a.
’9.250,-; Suzuki jeep SJ
410 soft-top '83 ’8.750,-;
Ford Taunus stationcar LPG
'82 ’ 6.750,-; 2X BMW 520
6-cyl. zeer mooi '80 v.a.
’3.250,-. Volledige garan-
tie, goede service en vlotte
financiering. Klimmender-
straat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Heerlen Centrum. Kamers in
studentenhuis. HTS-THW-
MHS. Tel. 045-455755. All.
stud.

LIMBURGS DAGBLAD
vraagt

Bezorgers m/v
Voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de

ochtend in Sittard.
Inl. Baandert 16, Sittard. Tel. 04490-15577.

Tussen 8.30 en 17.00 uur.
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.

Intern; TRANSPORTON-
DERNEMING vraagt voor
uitbreiding van het vervoer
voor binnen- en buitenland
een vakbekwame kracht
man of vrouw. Goede financ
voorwaarden. Br.o.nr.
B-1018 L.D. Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **

Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daltrimmen ** Div. sys-
teemplafonds " Div. sys-
teemwanden. Hov. t. Wes-
terflierhof 10, Hoensbroek.
Tel. 045-226604. Levering
gratis aan huis.

LADA 2104 combi luxe, bwj.
7-'B6, APK tot 7-'9O, km.st.
29.000, met extra's, vraag-
pr. ’7.500,-, tel. 045-
-322424.
CITROEN 11 RE blauwmet.
5 bak, 6.000km. 5-'BB. Bo-
vag May Crutzen. 045-
-752121.
CITROEN C35 Bestel
50.000 km. 8-'BB. Bovag
May Crutzen. 045-752121.
CITROEN Axel 1.1 '85, 1e
eig., kl. rood, i.st.v.nw.,
f 5.750,-. 04492-3234.

Auto onderdelen en accessoir^/
Bosch auto electro j

Met de modernste Bosch machines en testapr
Reparatiewerkplaats: ,jfl.irvoor startmotoren en dynamo's onder vakkuno y

Erkend inbouwstation: c,fBosch alarmsystemen,met TBBS verzekering^ j
Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorr*

In de Cramer 31. Tel. 045-71695 1

Met spoed gevr. part-time
CENTRALIST en chauffeurs
voor 's avonds en weeken-
den. Te bevr. tussen 18.00-
-19.00 uur. Taxi Hanneman,
Kerkrade. Tel. 045-452666.
BUFFETHULP gevr. m/vr.
met erv. v.a. 21 jr. voor dan-
cing van 22.00 tot 05.00 uur
vrijd. en/of zaterd. aanm. tel.
045-213350 na 14.00 uur.
Becu Bouw BV zoekt voor
as. maandag: METSE-
LAARS en Timmerlieden
voor div. projekten Keulen
Düsseldorf. Melden na
16.00 u. B. Eggen. Tel. 045-
-217313.
Nog enkele DAMES gevr. v.
Club Pallast. Tel. 04454-
-1195.
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.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

CITROEN BK 1.6 RS '86, kl.
zwart, i.z.g.st., ’ 9.250,-.
04492-3234.
MITSUBISHI Colt '80,
’2.500,-; BMW 320-6 '78,
’3.000,-; BMW 316 '76,
’1.750,-; Opel Rekord '80,
’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.

VanDooren heefthet!
Alles op het gebied van

LASTECHNIEK
Kom voor een deskundig advies

naar onze vernieuwde showroom.
Nu al 25 jaareen begrip

voor kwaliteit en service!

mmmmmm_ __[[__*] t__\ f 1 __^—

Onroerend goed te koop aangeboden



Gezellig flirten met zn TIENEN!!

Flirtbox 06-320.330.01
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.

1 ste soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178

Opleidingen
DROGISTENOPLEIDING,
start sept. Vraag studiegids.
Postbus 3028, 8901 DA
Leeuwarden. Tel. 058-
-132370 b.g.g. 05199-784.

Maandag 12 juni 1989 "9
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez
VADERDAG. Energiezuini-
ge vijverpompen van 300 tot
10.000 ltr., va. ’65,-, vijver-
planten, vissen, folie. Robert
Knops, dier en tuin. Rijks-
weg Nrd 50a, Geleen. Tel.
04490-42584.

Huwelijk/Kennismaking

, t0onderdelen en accessoires
Kelpm" ni6UWe 0N"
un-. V' l°n9e «ha-
an Si Deumens Haef-■Si°!Hl__o4s-254482.

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

SKF Kogellagers
V-Snaren

Oliekeerringen
1■ Voor automobielen

I. Von. h 2- Voor industrie_. apparatuur (wasautomaten)«uto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|(^RP B.V.

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

06-320.320.11:
HETSEXNUMMER

DAT (HAAST)ALLE
ANDERE SEXNUMMERS
OVERBODIG MAAKT!

Teleservice
Draai eerst06-320 en dan

PORNO-LUISTERLIJNEN
320.01 Sex'oToon
320.02 Xaviera Hollander
320.03 Cora& Willem
321.00 Lesbifoon
321.01 Bizarre Livesex
321.04 Orgiefoon
321.06 Parenclub Live
321.14 SM Bizar
321.18 Sex Classics
328.30 Casanova
321.25 Vrouw belt Vrouw
321.77 Horrorsex
322.00 Sexlijn Nederland
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids
323.65 .... MimiKok 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 PORNO-LIJNEN
321.05 Sex ContactClub
321.50 Diana deKoning
325.51 José& Sandra
325.53 Vakantiesex
328.30 Casanova
330.80. Buurman/Buurvrouw
325.70 SM-Varia

HOMOSEX & -DATING
321.08 Manbelt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's GayLine

06-AMUSEMENT
320.04 Bananasplit-Lijn
323.03 Dolf Brouwers
321.02 . Spaan & Vermeegen

NIEUW:
SEX'OTOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
Toetsof draai je eigen

sexverhaal!
NIEUW:

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Metéén de beste sexbox
met meisjes van de

Sex'o'Foon als operators.
HARRY'S GAY BOX

06-320.330.11
NIEUW: HOMOBOX

06-320.325.50
De tweegrootste

gayboxen!
330.33 Gay Box Adam
330.44 ... Gay Box Den Haag

PARTY-LINE
06-320.330.10

330.20 Party-Line Adam
330.30 . Party-Line Den Haag
330.40 Party-Line R'dam
330.50... Party-Line Utrecht

50 et p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

SEX'O'FOON
AUTOMATIEK

Toetsof draai voor jeeigen sexverhaal.
hetero, lesbisch, SM/Bizar, live-telefoon-
sex of homosex. Alleverhalen beginnen

bij 'tbegin!

06-320.320.11
HET MAKKELIJKSTE SEXNUMMERI

Privéhuis Diana
045-213142

met Tanja, Rosy, Marella
Patricia en Mary

Kom eens kijken! U bent van
harte welkom!

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

Provinciebox
Waarom verre afstanden als

het ook zo kan! ledere
provincie zn eigen nummer.
Alle nummers beginnen met

06 320.330
GRONINGEN 23
FRIESLAND 24
DRENTHE 25
OVERIJSEL 26

GELDERLAND 27
UTRECHT 28

NRD. HOLLAND 29
ZUID-HOLLAND 83

BRABANT 84
ZEELAND 85
LIMBURG 86

het is wel de bedoeling dat
je je eigen provincienummer
belt. We kunnen uiteraard

niet verbieden dat je op
"visite" gaat bij een andere
provincie. Viditel pag 611
0,50 p.m.

"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
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 Ct 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.

2L-*'J» f_o r Voor Informatie
A VJ en v_rkoope-re«»en:

mf!-\ LABORATORIUM BORN

«*!i^/ <5£W 62 XE Bom(SfrEglj "' 0<«88 " 56373

Vermageringspoeder
van Laboratorium Bom: kan de dagelijkse voeding volledig
vervangen en maakt een snel gewichtsverlies mogelijk. Het
levert alle noodzakelijke voedingsstoffen. Kan als maaltijd-
vervanger worden gebruikt. Het VERMAGERINGSPOE-
DER bevat een duidelijke bijsluiter met nuttige richtlijnen.
Stuur nü de bon in (envelop zonder postzegel naar: ant-

woordno. 30051, 6100 WN Bom:

Stuur mij een proefzakje met informatie
Naam:
Adres:

Postcode, plaats:
Verkrijgbaar bij de betere apotheek of drogist.

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

06-06-06-06
320.320.05....P0urt0i
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.
Escortservice all-in
045-326191

ma t.m. vrijd. v.a. 14.00 uur.

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage
Ma.-vrij. 11.00 tot 24.00 uur.

Suffolkweg 13,
Weert;

04950-42966
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
Tél. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.

Donna
Christien

met haar 7 vriendinnen!!!
Nieuw Monica en Mavis.
045-227734 / 228738.

Tanja's
Orgasmelijn

Gratis kado
06-320.323.40 (50 et p.m.)

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.

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.

Sweet-Lips
50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Marcha

Grieks - 06 -
320.325.55

50 ct.p.m.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Live*Sex*Box

50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325.30
Rosie Sexlijn

50 ct.p.m.
06-320.330.70

Tieners
06-320.323.10

50 ct.p.m.
Jong meisje. Moeder en

dochter, Vanessa type en
nog vele andere mooie

meisjes privé in
Club Exclusief

Trio, lesbisch, escort, privé-
taxi mogl. ma-za. v. 11-23
u. Zond. 14-21 u. Industrie-
str. 13, Kerkrade-W. Tel.

045-423634.
Diana Escortservice
045-215113

Ik dacht eerst, wat 'n engerdmaar toen hij zei dat ieelectrisch gereedschap bij
zich had, was ik verkocht...
06-320.325.33 - 50 et p/m

beurtlijn
Toen ik pas in Holland wasmaakte men misbruik van
mij omdat ik ... maar toen ikmijn mondje goed konreppen maakte ik uit

hoelaat ....!
06-320.325.22 - 50 et p/m

Zoenbabwe

Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bern. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.

Foto/Film
Te koop Canon SPIEGEL-
REFLEXCAMERA met kof-
fer, groothoek- en telelens
en vele extra's, ’ 975,-. Tel.
045-212080.

(Brom)fietsen
,C*OT XP crossbrom-tm- wa,erkoel. elec.
300. V BB nw.pr.
jgo; t.e.a.b. 045-

SïSDA^MTxT^gT
<ii_5_319384.

KINDERFIETSEN! Div.
soorten. Fa. H. Plas en Zn.
Schildstr. 36, Treebeek-
Brunss. Mauritsw.s2, Stem.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.

Werkschoenen en laarzen
voor prijzen waar je niet lang
voor hoeft te werken.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek, Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Te koop PORNOVIDEO-
CASSETTES v.a. ’ 22,50 of
5 voor ’lOO,-, videotheek
"Eroland", Stationsstraat 31,
Sittard en Brusselse Poort,
Maastricht. .
PARAGNOST, genezend
medium, helderziende, voor
deskundige hulp in elke pro-
bleemsituatie. 045-315921
tussen 18.00-20.00 uur.

De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.

Wonen Totaal
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Tek. bruin leren BANKSTEL
zw. eiken met zw. eiken tafel
3-zitsbank, 2 faut., zw. eiken
eethoek en zw. eiken tafel,
eiken leren bankje, nw. pr.
’9.200,- nu ’2.750,-, IV_
jr. oud. Tel. 045-323178.
Te koop eiken KAST h. 1.93,
I. 2.40. Tel. 04490-79507.
Te k. wit lederlook BANK-
STEL, 3-2-1, hoge rug, nog
in fabrieksverpak. ’ 600,-
-onder nieuwpr. 045-716509.
Zwaar eik. BANKSTEL vp.
’1.075, eik. salontafel vp.
’325,-, praet. eik. eethoekvp. ’875,-, zwaar eik.
broodkast vp. ’ 1.375,- iets
moois. 045-323830.
Weg. omst. totale INBOE-
DEL te k. Tel. 043-614752.

Radio e.d.

Top Hi-fi

I gëiss-1-^mm!T5Ëc5

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dannaar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Videoclub
va. ’20,-. Kij kotheek. Leu-
ke meisjes aanw. Tel. 045-
-718067.

Anita Monika
Escort 045-726740.

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
Vera

privé tel. 04754-85818.
Beken je
rijk!!

Het beste sexverhaal wint.
Spreek in op 010-4297085.

Luister naar de betere
verhalen op 06-320.323.55.

Rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50 et. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Inwijding

Jiva's Oosterse tantrasex-
lessen, alles voor een beter

sexleven! Les 21:
06-320.323.51 - 50 et p/m

Hardlesbi
2 kanjers tegelijk

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Doma-SM

Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

Slavinnendag dl. 1,50 et p/m
Hollands heetste meiden

bellen de
Sabbelbox

Hier geen bandjes.
06-320.325.69

Live sex! 50 et p/m
Echte mannen gevraagd??

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 Ct p/m

De B.A.T. Box
Bellen apart together, metzn tienen of als duo apart

flirten of geinen
06-320.325.44 - 50 et p/m

Nieuw
Silvia, Elly, Brigitte, Jessie,

"Cinderella", Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, naast

tennishal.

Peggy
en vriendinnen ma-vr. 11 tot

19 u. 04490-74393.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

De Jarretel Box
Voor fijnproevers die

geraffineerd weinig mooier
vinden dan 100% bloot. Metzn 2 of met een

gezellig stel.
06-320.326.27 (50 et. p/m)

40-Plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. ook het Sexlevenü

Ontdek de rijpere partner bij
de 40-plus box. Strikt voor

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

De cheffin wordt heet
verliefd, als Marja die
Sexlingerie

showt. Kan ze haar handen
bedwingen??

06-320.323.84 (50 et.p/m)
Als ze bijkomt voelt ze de

ketens. Wie zijn jullie, waar
zijn m'n kleren. Zo wilde ze

die
Lifeact

06-320.323.85 (50 et.p/m)

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

Buro Elvira
Adres v. dames en paren.
Ook privé mog. va. 17u.

Tel. 045-419384.

(Huis)dieren
Te k. PERZISCHE Katten
met papieren va. ’ 200,-.
Cattery Miejana. Tel.
04490-44912.

DOBERMANN met goed
karakter ter overname aan-
geb., gratis af te halen voor
goede baas. 04490-25019.
Weg. omstandigh. goed te-
huis gez. voor zeer mooie
Duitse HERDER, afger.,
100% betrouwb., inbraak
onmog. Tel. 04490-38119.
YORKSHIRE terriertjes,
kennel Oos-Heim, Langstr.
50 Schimmert 04404-1527.
Te k. YORKS-TERRIER 6
mnd oud met pap. weg. om-
st. ’ 375,-. Tel. 045-326308
SCHARRELKIPPEN te k.
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te koop gevr. PAPEGAAI-
EN, kakatoe's en ara's. Inr.
tamme sprekende ook mo-
gelijk. Worden afgehaald.
Tel. 043-214305.

£lïüv Prox/infipSv^? lIUVIIIWC Bureau Bibliotheek
ite&a ■ :„(...„_ Postbus 5700

L2L^£_* LimDUry 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling GedeputeerdeStaten van Limburg
m 103/24-89 maken bekend, dat zij bij besluit van 30 mei

1989De Groot en Zonen B.V. te Übach over
Worms vergunningop grondvan de afval-
stoffenwet hebben geweigerdvoor het op-
richten van een inrichtingvoor het opslaan en
mobiel breken van bouw- en sloopafval op
een terrein aan de Grote Heiweg te Übach
overWorms. Hetbesluit en alle ter zake zijnde
stukken liggenvan 12 junitot 12 juli 1989 ter
inzage en wel: -in hetProvinciehuis te Maas-
tricht (Bureau Bibliotheek) tijdens de werku-
ren;-in hetgemeentehuis van Landgraaf, af-
deling Milieuzaken, dagelijksvan 9.00-12.00
uur en maandags en donderdagsvan 14.00-
-16.00 uuren bovendien donderdagsvan
16.30-20.00 uur.
Tot laatstgenoemde datum kunnen tegen dit
besluit beroep bij de Kroon aantekenen:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs;
c. enige andere belanghebbende,die aan-
toont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest bezwaren in te brengen. De beschik-
king wordt na afloopvan de beroepstermijn
van kracht, tenzij voor deze datum beroep is
ingesteld en mettoepassing van artikel 107
van deWet op de Raad van State een verzoek
is gedaantot schorsing van het besluit dan
wel tot hettreffen van een voorlopigevoorzie-
ning. Het beroepschrift moet worden gericht
en verzonden aan deVoorzitter van deAfde-
ling voor de geschillen van bestuur, Kneuter-
dijk 22, 2514EN 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing oftot hettreffen van
een voorlopige voorziening moet eveneens
worden gericht aan deVoorzitter van deAfde-
ling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State. De beschikking wordt niet
van kracht voordat op een zodanig verzoek is
beslist.
Maastricht, 12 juni 1989

Tuinvrienden _
-,

Tuinieren met H: fHI '-I i f^~t
Inruilaktie met hoge inruilprijzenü!
Een uitgebreid programma van minitractoren,
gazonmaaiers en tuinfrezen voor uw
tuin, 20 modellen en *—Jm-uitvoeringen van f^r4 tot 18 PK, /■*/;
met en zonder J? /Agrasvanger. f*?^ 1/ 1
Zeer geruisloze #g>£_*&_i " »^>

miei iiAf i Gazon After-Shave Quattro
IMIbUW 1 Bent u in het bezit van een

cirkelmaaier? Dan kunt u
voor ’ 49,50 uw gazon vertikuteren en verluchten. .
EIMTER-FORCE BV
Bij vliegveld Beek. Tel. 043-649055.

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

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

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

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

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd_ (gediplomeerd) kredietintermediair _
mmmmmmmmmmmÉtmmiÊÊÊiÊÊmmmfièmwmÊÊmmmÈmÊÊÊÊÊa^^

*" 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Ik kon zn dochter wezen!!

Maar ja, dat maakt niet uit!!
Ik ben heet, gewillig en

onverzadigbaar!!
06-320.320.13 - 50 et p/m

Callcutta
Zin in sex met iemand die je

nog niet kent?
Probeer 's iemand te

versieren bij de
Beurtbox

06-320.325.34 - 50 et 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
Is vreemd gaan jouw hobby
Vind je sex 't belangrijkste?

Bel 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'!

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.

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

Escortservice Play-Girl
045-352428
Sexy Blondy

en brunette v.a. 10 uur. Ook
zat, en zond. 045-721759.

Club Rustica
Nieuwe- meisjes aanwezig
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West. Tel. 045-412762.
Speciaal voor dames...
Sex contact lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Direct snel sexcontact

(50 et p/m)
LI.V.E. Afspreek Lijn!!

06-320.320.55
Contactbureau
Yvonne

Bemid. en privé. Spaans
meisje aanw. 04490-23203

Sittard.
Voor Bi, SM Paren & Trio's

Erotische afsprakenlijn
06-320.325.80

Nieuwe meisjes bij
Privé Yvonne

Lichaaamssexm. ’ 50,- v.
Monique, trio, lesbisch mog.
ontv. in lingerie v. mooie se-
xy meisjes ma-zat 11-23 u.
zon 15-23 u. 045-425100

Op zoek naar 'n lekkere gay
Gay! Date! Live!
06-320.330.18 (50 et p/m)

Tippellijn
06-320.330.66

Regel 'n afspraakje met die
lekkere meiden!! (50 et p/m)

Anita
privé met escort ook zat. tel.

045-352543
Zat. en zond. 14.00-24.00
uur, ma t/m vr. 11.00-24.00

uur

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22A, Geleen
Tel. 04490-42315

Op de
Orgie box

praten ze nou eenmaal zo.
Daarom is het toch de Orgie
box. Zo vind je die partner.
06-320.324.40 (50 et.p/m)

Porno Box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 et.p/m)
De

Sex Super Box
't Gaat niet om die box,
welnee. Het zijn al die

mensen die je er op hoort.
Niet gewoon sexy, nee,

Supersexy zijn ze. En... dat
laten ze horen.

06-320.324.30 (50 et.p/m)

Wip-ln Box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap. Sex-Praat. Sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart.

06-320.324.60 (50 et.p/m)

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

Geleen, 04490-48448.

’ 50,- all-in
045-423608

9'ste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij
EUROPCAR

M reeds vanaf ’ 900,- per week.nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.
Europcar-Collaris

■^^Slsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.
C^TENSZËT^rTikervH vanaf ’395,---9anaf/250'-Tei;

toairh«KANTIEWONING
.4.6C^eien heeft nog vrij69.295^ na 19-8. Tel-

'ParfrA^'9'^he kustOjslt^VAN, julivrij.

rm bosachtige omg.

i e^ans. Vrij ponyrij-
146.1P Tel-
"riiss.| Gramsbergen-

x°ees
R
el/Saarland

Sül WctPers- stacara-
S inif/ tv °P vakantie-VtS i3Ug vri'' meiweek<Aan9 weekend/
t /7{,198,-. 3wkjuni/*5,/ i

9- 24- 6./5.7.W 7/157 ’998,-.
Jan Ro. / 375,-p.w.

ei2en Rhenen

fchtin
VAKAN-

NÏ?PN te huur tei^ v h / , uxernburg. Inl.

TIROL Mooi. Pr'i2en- 'nl. en>-5M?!_04492-1762
5 <!?^eren camping-"/^^-fietsbus. Busr.60

'-- Inl. tel. 033-

J*ravae.h- luxe 4/6-pers.
Püg 'f n d/wc/tv.Fe-[6,^ 23.6./7.7. ’598-.
ÊWJ69B,-. LangSak dweek ’l9B-Kn R./ 3°0." P-w.e,lzen Rhenen

t 6-PeDr<!Nie,uw-vliet te h.
iV6OOm stacaravans d/'.3 Wk*.7K- iun,/sept. ’ 698,--a/798' 1-7/15.76 /a„I Weekend/mid-S'-P-w kW Herfstvak.
sLen.fi^eyman Reizen

1 30.

SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Villa's/app. Inl. 033-618600.

Caravans
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,
snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara-
vans: Grauau, Predom va.

’ 5995,- tevens reparatie,
verhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken op
ons nieuwe adres Prinsen-
baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
ALPENKREUZER 1989,
Vouwwagens voor betaal-
baar blijvende vakanties.
Leverbaar in 4 modellen en
kleur-combinaties. Bruin-
beige, blauw-grijs, grijs-
orange. Nog enkele model-
len met voorjaarskorting v.a.

’ 4.335,-. Duurder hoeft
niet... Voordeliger kan niet!
Caravan import Feijts,
Hoofdstr. 84, Amstenrade
tel. 14492-1860.
Te k. TOERCARAVAN tan-
demasser opbouw 5.30 mtr,
geschikt voor winter, met nw
voortent van 6.20 mtr. Te
bezicht.: Zandberg 82,
Bocholtz, na 19.00 uur.
Te k. CARAVELAIR Brasilia
330 EK bwj. '87, mcl. koel-
kast, kachel, toiletruimte,
voortent, res. wiel, eind
keuk. pr. ’8.750,-. Tel.
045-464213.
Te k. 6 TOURCARAVANS
va. ’l.OOO,- tot ’9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
Tek. houten CHALET 10x3
m. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-314001 bgg 312462.
Te k. gevr. gr. VOUWWA-
GEN 6 a 7 pers. Tel. 045-
-322197.

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
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.

Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
DAKCENTRUM Hemast
zeer vakbekwaam in alle
dakwerkzaamheden. Tel
045-224113.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
VAKBEKWAME dakdekker
zoekt klusjeswerk. Tel. 045-
-217254 b.g.g. 218299
Voor al uw kleine VER-
BOUWINGEN, voeg- en
metselwerk. 045-351805/
460686.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Gróenstr. 109, Geleen.
Te koop gevr. PINGPONG-
TAFEL Joij voork. inklapb.
043-648399.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds

Zonnebanken Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen service
dienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbruinlam-
pen, ventilator en statief nu ’ 899,- of ’ 10,- per week.

prijzen v.a.
’798,-, ’899,-, ’999,-, ’ 1.099,-, ’1.199,-, ’1.249,-,

’ 1.649,-. Bij de echte van Erp met super service.
Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

TV/Video
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48" Heerlen. Tel. 045-
-213879.
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
BLAUPUNKT VHS cam-
corder met veel ace. prijs

’ 1.950,- 045-353347.

Huish. artikelen
Weg. omstandigh. te k.
electr. INBOUWOVEN en
electr. inbouwkookplaat,
gloednieuw ’ 500,-. Tel.
04490-40785.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kachels Verwarming
KACHELS. Zomeroprui-
ming. Alle bekende merken.
Reker Kachel Speciaalzaak,
Kluis 28 Geleen. Tel.
04490-40785.
Grote ZOMERKORTINGEN
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
0.0-4363500.
Te koop ORGEL Cosmovox

’ 450,-. Vonderstr. 47
Schinnen.

"Maytree Blues Band" zoekt
met spoed erv. DRUMMER
en toetsenist, tel. 045-
-351433 Frans.
Zoekt U TIROLERMUZIEK
en Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music,
Steenweg 26, Sittard.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

'Sv^^_____l<ontakten/Klubs
s 6nj Babbelbox

9e échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een
avontuurtje. 50 et./ p.m.

bby's Qay Box
el a jongens die maar eéh nedachte hebben.

50 c/m

"^L Babbellijn
Vontü_rtilof?pen met 9 mensen die hunkeren naar eenie. s Nachts alleen voor volwassenen (Alleenbisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

Voor veel plezier, komt U naar hier.

wRIVERSIDECLUB
V°°rb? Cam"° hé en Laak- Dik 2' oné en Laak' 10° mtr-
■^iidan ,P|n 9 de Maasterp. open van Maandag t/mT^J^QJKOO t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

ond iX~—"

—' '" !o juni heropening onder nieuw leiding
Club Nirwana
Nieuwstr. 147 KerkradeEr is nog plaats voor enkele
Leuke meisjes

Bel tussen 10-22 uur. 043-476258

Club Pallast
Fljji, e 2aak met exclusieve servicesxj3eono Ü9 1 Lemiers (Vaals) tel. 04454-1195

13.00 uur tot 01.00 uur 's nachts

Privéhuis Michelle
M The best there ise|anie, Mariska, Connie, Angela, Corina,

Debbie en Rowana
en nieuw

Jill, die weet wat ze wil
229680

j Club Pin Up
n 312 RSexy Pin-up girls, en excl. service. Pr. Hendrik-
V {/ °runssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma.

Vm Q2 pp uur 's nachts.

Men 's Club
Nipf„2aak voor de meest verwende gast!!BU*str. no, Kerkrade. Tel. 045-454372.

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres voor
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt.

P^urgs Dagblad

In en om de tuin

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!

Vakantie en Rekreatie

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892



Slap lijfje
Will werd in april 1966 geboren
„Volgens de gynaecoloog was al-
les prima in orde. Maar toen de
zuster Will voor de eerste voe-
ding bracht, viel mij direct op dat
zyn lijfje zo slap was en zijn
hoofdje . steeds opzij viel. Ik
moest hem totaal ondersteunen.
Op mijn vraag hoe dit kon, zei de
zuster: 'Uw baby is te vroeg ge-
boren en daarbij te licht in ge-
wicht."

Na een paar dagen bleek dat Will
niet de kracht had om te drinken.

Waar overheen zei hij niet. Mijn
man en ik dachten daarom dat
het iets lichamelijks was."

BLO-school
Het zou nog bijna twee maanden
duren voordat Maria te weten
kwam wat haar kind mankeerde.
„Will had al die tijd in het zieken-
huis gelegen. Eenmaal thuis
moest ik met hem naar het con-
sultatiebureau. Daar zat mijn
eigen huisarts en ik vertelde op-
nieuw mijn verhaal. Zijn reactie:
'Het blijft een zorgenkind. 'Hoe-
zo?', vroeg ik. 'Weet u dat dan
niet?' Nee, wat moest ik weten?
Mijn man en ik werden 's avonds
bij de huisarts verwacht. We kre-
gen te horen dat Will een mon-
gool was. Daar hadden we geen
moment aan gedacht. Kwam
misschien ook wel doordat Will's
gezichtje nog niet duidelijk die
typische trekken vertoonde."

De omvang van het probleem
drong niet helemaal tot Maria en
haar man door. „Nou ja, dachten
wij, als het zo is dan gaat Will ge-
woon de eerste jaren naar een
BLO-school. En als hij 12 jaar is,
dan kan hij naar een gewone
school. Want de kinderarts had
immers gezegd dat hij er dan wel
overheen zou zijn."

Box
Maria stond er op haar kind zelf
te verzorgen. „We leefden zo in
ons eigen wereldje, dat heel ge-

leidelijk alles om Will ging draai-
en. We namen allerlei maatrege-
len. Voordeur en de poort in de
tuin op slot, deurklinken om-
hoog, geen emmers met water op
de vloer, geen pan op het gas,
geen kleden op tafel. Zelfs dete-
lefoon hadden we in een kast
achter slot en grendel. Will
maakte niets kapot, maar zijn on-
dernemingslust was enorm. En
dan wordt je automatisch heel
vindingrijk. We zagen alleen ver-
schil als we bij familie op bezoek
waren."

Als het huishouden gedaan
moest worden, ging Will in de
box. „En kwam iemand onver-
wachts koffiedrinken, dan kon
die even op Will passen. Ik moest
eigenlijk altijd 'eventjes' iets
doen."

Op 37-jarige leeftijd kwam Maria
weer in verwachting. Ze maakte
zich ongerust, was bang dat ze
weer een kind met het syndroom
van Down zou krijgen. „Dat
werd luchtig van de hand gewe-
zen. Natuurlijk liep ik volgens de
arts een risico, maar nog een
mongool, nee, dat kon niet."

Maria kreeg een gezonde doch-
ter, Ingeborg. Na drie jaar bleek
dat Ingeborg steeds vaker op
Will moest passen. „Zij was bij-
dehand en automatisch vroeg ik
haar om even op Will te letten.

Daar is dat 'even' weer! Op den
duur kon dat niet goed gaan. Het
werd allemaal te veel, vooral om-
dat Ingeborg weinig aandacht
kreeg."

Sociowoning
In overleg met de huisarts en na
veel gesprekken met een maat-
schappelijk werkster werd in
1971, toen Maria haar derde kind
verwachtte, besloten om Will
naar de Stichting Pepijnklinie-
ken in Echt te brengen. „Vanaf
het begin heeft Will zich daarpri-
ma thuis gevoeld. Hij miste ons
niet zozeer, ik hem daarentegen
des te meer. In het weekend
mocht hij naar huis komen. Maar
ik kon het niet over mijn hart
verkrijgen om hem op zondag-
avond terug te brengen. Pas na
2V. jaarlukte dat. Nu woont hij in
een sociowoning in Limbricht en
heeft het daar reuze naar zijn zin.
Nooit gedacht dat dit voor ons
kind mogelijk zou zijn."

Onderzoek
Zowel bij de tweede als bij de
derde zwangerschap, toen Maria
inmiddels 41 jaarwas, werd door
specialisten nooit gepraat over
een onderzoek. „De voorlichting
over de risico's is gelukkig veel
beter geworden. Men denkt nu
ook anders over de mogelijkhe-
den om een gehandicapt kind
niet geboren te laten worden. Ik
denk wel dat ik zelfs nü niet mijn
kind geboren zou laten worden.

Ik geloof niet in een abortus. Het
is een hele stap die je moet over-
wegen, omdat je uiteindelijk
voor een kind hebt gekozen."

„Ik zal de beslissing van andere
ouders nooit afkeuren, daarvoor
is het te persoonlijk. Ook al was
het vaak heel zwaar, uit de grond
van mijn hart moet ik zeggen dat
ik Will nooit had willen missen.
Jekrijgt er zoveel voor terug."

annemie smeets

Terras
Vorig jaar werkte Brigitte voor
het eerst als serveerster in Motel

Heerlen. Dit jaar wilde ze graag
hetzelfde werk doen, maar kon
op de 'oude stek' niet meer te-
recht. „Ik zat op een avond met
mijn vriendin op het terras, toen
ik op het idee kwam om hiervoor
vakantiewerk te vragen. Nou, dat
was goed."

Via stichting uitzendbureau
START is Brigitte aan het werk
gegaan. Bij dit bureau heeft ze

een uitzendovereenkomst voor
vakantiewerkers getekend,
waardoor ze volledig volgens de
secundaire arbiedsvoorwaarden
in dienst is. Brigitte is volledig
verzekerd en het bureau zorgt er
verder voor dat ze straks haar
geld netto uitbetaald krijgt.

„Als serveerster doeik nu in feite
hetzelfde werk als vorig jaar,
maar toch is een klein restaurant
heel anders. Hier kom ik veel
meer met de klanten in contact.
Ik kan echt dienstbaar zijn en de
sfeer is hier prima. Je hebt ook
als collega's onder elkaar een
leuker contact."

Vrouwen boven de 35 jaar staan er steeds vaker bij stil

Zwangerschap 'oudere' vrouw
brengt risico met zich mee

BERG A/D MAAS - „Je leert accepteren dat jouw
kind een mongool is. Je leert er ook mee te leven,
maar alleen omdat het moet. Het is en het blijft moei-
lijk. Feitelijk draait vanaf de geboorte alles om zon
kind. Je maakt je constant zorgen, staat dag en nacht
klaar om te helpen. En bij alles wat je doet moet je
eerst rekening houden met jekind," vertelt Maria Ba-
kens uit Bergaan de Maas.

„Tegenwoordig kunnen vrou-
wen, als er een vermoeden is dat
de vrucht iets mankeert, na een
vruchtwateronderzoek de zwan-
gerschap eventueel laten onder-
breken. Ik weet niet of ik toen-
tertijd die beslissing had kunnen
nemen. Will is, zoals ze dat noe-
men, een toevalstreffer. Wat ik
wel weet is dat ik ondanks alle
zorgen en problemen Will nooit
zou willen missen."

Maria Bakens in Berg aan de
Maas, 58, trouwde laat. En zoals
zoveel vrouwen in die tijd dacht

ze nietaan blijven werken en car-
rière maken. „Je trouwde en
kreeg kinderen. Punt uit. Dat ik
door mijn leeftijd een bepaald ri-
sico liep, was toen ook al bekend.
Maar welk risico, daar werd
nooit over gepraat. Waarom ook
als het syndroom van Down in
beide families niet voorkwam. Ik
stond er ook niet bij stil dat mijn
kind een mongool kon zijn.
Zoiets overkwam alleen andere
mensen."

Na een miskraam raakte Maria
op vijfendertigjarige leeftijd op-
nieuw in verwachting. Ze bleef
vloeien, de baby wilde niet
groeien en uiteindelijk moest ze,
vijf maanden zwanger, een ope-
ratie ondergaan. Er werd een
vleesboom verwijderd. „Achter-
af heb ik heel lang gedacht dat
Will door die operatie een mon-
gool was geworden."

Daarbij blééf zijn lijfje slap. Ma-
ria wilde de gynaecoloog spre-
ken. „Hij zei dat hij geen tijd had
om naar Will te kijken. 'Veel te
druk, veel te druk. Ik heb nog
geentijd om teeten' was zijn eni-
ge commentaar. En ik was te
bleu om te protesteren. Uiteinde-
lijkkwam na vier dagen toch de
kinderarts. Volgens hem had
Will door zijn ondergewicht niet
de macht om te drinken. En over
de vraag waarom hij zijn hoofdje
zo liet hangen, zei die arts: 'Ja
maar, als hij een jaarof twaalf is,
dan is hij daar wel overheen.

" Een vruchtwaterpunctie geeft ouders al in een vroeg sta-
dium zekerheid over de gezondheid van hunkind

m Foto: WIDDERSHOVEN

vrouw

Vrouwenband La Louche:

'Wij willen niet op
de Dolly Dots lijken'

MAASTRICHT - Een vrou-
wenband wordt door me-
nigeen met een zeerkritisch
oor beluisterd en zeker met
een speciale blik bekeken.
„En vooral dat laatste vin-
den wij bijzonder jammer.
Er rust nog steeds een taboe
op vrouwenbands. Als
groep willen we laten horen
en zien dat ook vrouwen
popmuziek kunnen ma-
ken," vertelt Josien Men-
nen, leader en tenorsaxofo-
niste van de uit zeven vrou-
wen bestaande Maastricht-
se band 'La Louche.

Josien was ook degene die onge-
veer vier jaar geleden het initia-

tief tot een vrouwenband nam.
„Ik vroeg een paar vriendinnen
samen met mij muziek te maken.

Het maakte niet zoveel uit of ze
een instrument bespeelden of
niet. En zo had ik op een gegeven
moment een leuk stel meiden bij
elkaar. Jammer genoeg verlieten
af en toe een aantal vrouwen de
groep. Maar de zangeres, Carla
Vermeulen, en ik zijn 'La Lou-
che' trouw gebleven. Steeds von-
den we weer andere vrouwen be-
reid om zich bij ons aan te slui-
ten. Daarbij brachten sommigen
ook nog enige kennis van mu-
ziek met zich mee."

'La Louche' heeft nu al een hele
tijd dezelfde bezetting. „Er spe-
len nu vrouwen in onze band die
een conservatoriumopleiding
hebben. Maar ook een secreta-
resse en een studente. We maken
muziek voor ons plezier. En na-
tuurlijk voor het publiek. We re-
peteren op vrijdagavond en tij-
dens het weekend in het Vrou-

wencentrum in Maastricht
mond tot mond reclame K
we steeds meer verzoeken o
te treden. En voor derest a
te vinden op feestjes en n
fé's."

De naam van de band 'La
che' werd spontaan geb
„We wisten helemaal niet dj
feitelijk 'soeplepel' beteken
vonden de naam gewoon
klinken. Er zat iets vrou*
in. En dat klopt achtera!
wel!"

De laatste tijd houdt Josiel
ook bezig met het mak-t
teksten en muziek. „Dat «
wens een behoorlijke klus.
songs, die voornamelijk ï
stalig zijn, brengen we m-1
enthousiasme. Ellelange
hoor jebij ons niet."

"De bezetting van 'La
Louche': 'Ook vrouwen kun-
nen goede popmuziek bren-
gen' Foto: WIDDERSHÓVEN

Kans op syndroom va
Down sterk verhoogo

Steeds meer vrouwen krijgen op
hogere leeftijd hun eerste kind.
In 1983 had 2,9%van de eerstege-
boren baby's een moeder van 35
jaar óf ouder. Vier jaarlater was
dat al 4,6%. In absolute cijfers
een stijging van 2185 naar 3786
kinderen. Deze trend bevestigd
ook, aldus een publicatie in het
onlangs verschenen Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde,

de sterk verhoogde kans on*
syndroom van Down (mofA
me) voor kinderen van ow
moeders. ''
Zowel de uitslag van het vT*
wateronderzoek als de vlo»1
test kan aanstaande ouders
menteel reeds in de V
maand van de zwangere
'vertellen' of hun baby het
droom van Down heeft.

Maria Bakens uit Berg aal
Maas behoort tot de cat-l
vrouwen die op 35-jarige le* f"
haar eerste kind, een zoon, K
Will bleek een mongool tfcj
Hiernakreeg Maria nog tw«*
zonde, kinderen. Zij is
vrouw die door een carrier1 -J
wust koos voor kinderen op |
re leeftijd, maar wel een vr
dieop dezepagina vertelt W'
wil zeggen als blijkt dat jee* *kind een mongool is. ">— +

Sexistisch
'La Louche' treedt op voot
en oud, voor vrouwen én
nen. „Een enkele keer begÜ
publiek te joelen. Ze ha
waarschijnlijk een groep d
jonge meiden verwacht. E
valt dan een beetje tegeif
schoon! Oud zijn we nog
tussen de 21 en 35 jaar.
mooi! We willen absoluut rt
de Dolly Dots lijken of me
vergeleken worden. En W«
den er uiteraard niet van a
sexistische opmerkingen
ons hoofd krijgen geslingei

'Vanaf deze week krijg ik
meer verantwoordelijkheid'

HEERLEN - Brigitte Feijen
straalt. Tijdens haar zomerva-
kantie kan zij zich helemaal uit-
leven in het Heerlense restaurant
'Stap In. Een vakantiebaan
waarin ze zich helemaal thuis
voelt, zoals ze zelf enthousiast
vertelt. „Dit is een fijne plek om
te werken. Ik ben hier in mei, na
mijn eindexamen HAVO, begon-
nen met buffetwerk. Na een tijd-
je mocht in serveren en zélfs af-
rekenen. Vanaf deze week krijg
ik nog meer verantwoordelijk-
heid en misschien mag ik straks,
als het echt terrasweer wordt,
ook daar serveren."

Achttienjarige Brigitte Feijen
heeft al heel wat ervaring met va-
kantiewerk. Voor de vierde ach-
tereenvolgende keer spendeert
ze een paar weken van de zomer-
vakantie aan een baantje.
„Mijn eerste baantje was vier jaar
geleden in het bedrijf van mijn
vader. Ik mocht de weekbladen
voor de leesportefeuille verzor-
gen. En daar kreeg ik dan iets ex-
tra's voor. Het jaar daarna heb ik
in de keuken van een bejaarden-
huis gewerkt. De afwasmachine
bedienen en soms mocht ik ook
broodjes maken."

" Brigitte: 'Hier kom ik echt met deklanten in contact' Foto: FRANSRADE

Vakantiewerk
Jaarlijks verdient menige
jongedame tijdens de va-
kantie - tussen juni en
augustus - een zakcentje
bij. De een spaart voor een
buitenlandsereis, de ander
voor kleding en de derde
heeft misschien een mooie
geluidsinstallatie op het
oog. Dekomende weken wil
LD-Vrouw aandacht beste-
den aan deze ' vakantie-
werksters die in noeste ar-
beid hun doel proberen te
bereiken. Wil jijook, net als
Brigitte, over je ervarin-
gen praten, bel dan naar
het Limburgs Dagblad, re-
dactie Vrouw, @045-
-739276.

Spanje
Begin juli vertrekt Brigitte met
nog vijf vriendinnen naar Span-
je. Een busreis waar ze met ple-
zier naar uitkijkt. Maar ook een
reis die geldkost, om nog maar te
zwijgen over het benodigde zak-
geld voor discotheek en terras.
„Mijn ouders vinden het prima
dat ik naar het buitenland ga,
maar dan moet ik dereis wel ge-
deeltelijk zelf betalen en natuur-
lijk voor zakgeld zorgen. En dat
vind ik heel reëel. Trouwens, bij-
na al mijn vriendinnen hebben
nu een baantje. Het werkt aan-
stekelijk en op die manier heb-
ben we allemaal genoeg geld om
naar Spanje te gaan."

IVF-kindere
registreren’AMSTERDAM - De real £buisbevruchting is als met»

om onvruchtbaarheid te b?
delen, te snel ingevoerd. 'nog veel te weinig bekend S]
de lange termijneffecten r^
deze moderne technologie
moeder en kind. Dat stel
Leidse hoogleraar verlosK' {
en gynaecologie, prof. dr ftvan Hall. ( ,(
Hij schat het aantal reageer
kinderen in dewereld nu op
a 7000. „Het lijkt er niet op "j lbij deze kinderen meer er^ Iafwijkingen voorkomen, aJ'J czichtbare afwijkingen," a\o~ 5
Leidse hoogleraar. „Maa> n
moet niet worden vergeten ,
de moeders wel een grote
hormonen hebben gekrege11 s
Volgens Van Hall moeten d{|ngeerbuiskinderen in ons k
centraal worden geregistl* s
JDaarnaast pleit hij voor °v t
zoek naar de lichamelijk 1
geestelijke ontwikkeling )
deze kinderen en naar de fc
chologische effecten van . i
tro-fertilisatie bij vrouwen,
toe heeft Van Hall in sanie^king met ziekenhuizen in ,
den, Barcelona en Palerm^ j
sidie gevraagd bij de Eur"'
Commissie. . 1
Van Hall vindt datparen d}e I
een reageerbuisbevruchtirj|
aanmerking komen onvp^
worden geïnformeerd. HÜ
het deplichtvan de artsen °^tiënten te vertellen wat de
op succes is en wat nog „
kend is over eventuele na°
effecten.

Zuivel beschermt
tegen borstkanker

ZEIST - Vrouwen die dagelijks
ruim anderhalf glas karnemelk
of yoghurt drinken, lopen veel
minder kans borstkanker te krij-
gen dan vrouwen die deze pro-
dukten niet gebruiken. Mede-
werkers van het Onderzoekinsti-
tuut voor Voeding Cifo-TNO in
Zeist hebben namelijk duidelijk
aanwijzingen gevonden dat con-
sumptie van karnemelk en yog-

hurt bescherming biedt tegen
het ontstaan van borstkanker.
De resultaten van het onderzoek
zullen volgende maand worden
gepubliceerd in het gezagheb-
bende Amerikaanse tijdschrift
Cancerresearch.

Ir. P. van 't Veer, als epidemio-
loog verbonden aan de TNO-in-
stelling, vertelt dat ook de con-
sumptie van kaas een bescher-
mend effect blijkt te hebben.
Maar dan moet de vrouw wel be-
zuinigen op het innemen van vet
in ander voedsel. Anders wordt
het gunstige effect van kaas te-
niet gedaan. Aan te bevelen is
vetarme kaas te eten.

(ADVERTENTIE) I
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Fignon weer
ronderenner
FLORENCE - De Ronde van Italië
is de zesde grote overwinning op de
erelijstvan de 29-jarigeLaurent Fig-
non. Hij won in '83 bij verrassing de
Ronde van Frankrijk en zegevierde
in 1984 opnieuw in de Tour. Daarna
tekenden operaties aan zijn enkel
zijn loopbaan. Eenmaal weer fit
schitterde Fignon vooral in een-
daagse wedstrijden. Hij won de
Waalse Pijl in '86 en Milaan-Sanre-
mo in 1988 en 1989.
Zijn overwinning in de Giro d'ltalia
van dit jaar toonde zijn terugkeer
aan als ronderenner. Zijn leiderspo-
sitie kwam afgelopen weekeinde
niet in gevaaren hij ging deItaliaan
Giupponi en de Amerikaan Hamp-
sten* vooraf. Erik Breukink klom,
dankzij een goede tijdrit, naar de
vierde plaats.

9 Zie verder pagina 1 6

Anton Janssen
praat niet
Kortrijk

EINDHOVEN - De Belgische eer-
ste klasser Kortrijk heeft verregaan-
de interesse in de PSV'ers Anton
Janssen en Hendri Krüzen. Jans-
sen, die een buitenlandse club pre-
fereert boven de belangstelling van
Roda JC, was afgelopen weekeinde
te gast in Kortrijk. Bijgestaan door
zijn zaakwaarnemer Bob Maaskant
voerde de ex-Fortunees onderhan-
delingen met de Belgische club.

hang en Sanchez spotten met gevestigde ordi

Tienerfuif op
Roland Garros

ö - Het Plein van de Hemelse Vrede met de kanonlopen
lge.tanks dreigend op de bevolking gericht. Dat beeld
ha Z/r^ zone*aë °P t>Ü de ereceremonievan Roland Garros.
da n£> met zyn zeventien Jaar drie maanden en zeven-

"wii en e J°nëste Grand-Slamwinnaar smeekte na zijn
[swmning in vijf sets (6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2) op Stefan EdbergZegen af voor de bevolking van China.

4 teftl.ereenzelvigde zich met de
'jê W rlde Chinese studenten.
j een van hen kunnen zijn.
1'Dr de o ■[st n err»igratie van zijn ouders;, * '6ni„?r Taiwan en later naar de
»It 'ter eo

S Staten heeft zijn leven
(il n Vpr geheel andere loop geno-
I' de m

ljk echter de tv-beelden
Hei dw an die de tanks tot stil-

et hei(j onë en Changs onverzette-
J*n 2e?P kritieke momenten en erKere overeenkomst.
'è !Ch'
tji Jle7.nese onverzettelijkheid is de
Hl *st üeed Edberg zelfs te veel ge-
f efk or:et zal de Zweed zelden zijn
ï j-n' dat zo weinig van de
i' in >'ii niJ aldwong, er zo wei-, "Jh voordeel uitvielen.

' * p'I"erij,a'°m SDande- greep de jonge
i *stai ,n naar zijn beste slagen:

' Sseer«:i louPe-zuiver geslagen■ pkhannB met de dubbelhandige
uer>d. i oms ook brutaal aan-
een de Zweed door toeval-

Je d" Was geremd in zijn natuur-
teak n " naar het net- De 38
°r Erik nts in de wedstrijd waren
ïtie ~°erg breekpunten. In die si-

er 27 Wlnst of verlies verlooraan Chang. De typischen train Van de kamPoen, zoalsner José Higueras opmerk-

ireken^toorbaarheid en vanzelf-
!' brawl eid waarmee dat gebeur-
de sW1 Ulteindeüjk de Zweed.
Nier tfSe van de drie uur en drieberg' ourende finale zag Stefanan Cpr.,net zo getekend uit als

" na„2, ; het eerste slachtofferSS' dat Chang tijdens zijn"ars ln Parijs maakte..1

Magisch
Nt*venti^eriteen Aranxta Sanchez.

's ln Parijs een magische

leeftijd. Ook voor tennissers. Mats
Wilander was 17 jaaren 10 maanden
in 1982 toen hij op Roland Garros
zijn eerste Grand Slam toernooi
won. Steffi Graf was 17 en 11 maan-
den in 1987 toen zij het Franse ten-
nispubliek aan haar voeten kreeg.

Michael Chang was 17 en 3 maan-
den toen hij maandag Ivan Lendl
hetBois deBoulogne injoeg. Aranx-
ta Sanchez telde 17 jaar, 5 maanden
en 21 dagen op de gedenkwaardige
zaterdag dat zij in een enerverende
drieluik Steffi Graf als jongste
Grand Slam winnares afloste.

Sweet seventeen gaat voor de Cata-
laanse alleen op in het dagelijks le-
ven. Op het gravel is ze hongerig als
een leeuw loerend op zijn prooi. De
bruisende teenager uit Barcelona
zaterdag op het Court Central in de
slijtageslag tegen Steffi Graf veel
weg van een luidruchtig roofdier.

Kreunend en steunend maakte ze
het onmogelijke waar. Na twee uur
en achtenvijftig minuten had ze de
vetste buit uit haar korte loopbaan
te pakken. Graf, sedert 16 juni 1987
nummer een van de wereld, voor de
negende opeenvolgende keer fina-
liste in een Grand Slam toernooi en
op weg naar haar zevende Grand
Slam overwinning op rij, was
murw: 7-6 (8-6), 3-6 en 7-5.

Sanchez spreidde zaterdag de vast-
houdendheid van een pitbull-terriër
ten toon. Ze joeg Graf consequent
over de hele baan en nam alle moge-
lijke risico's door de veiligheids-
marge in haar slagen te negeren.
„Na de overwinning van Chang op
Lendl was ik ervan overtuigd dat ik
Steffi kon verslaan. Maar dat kon al-
leen als ik haar onder druk kon hou-
denen dat was alleen mogelijk door
de ballen op haar baseline te leg-
gen."

Grand-Slamsucces
Nijssen/Bollegraf

l°sVo ü Torn Nijssen en Manon Bollegraf hebben op Roland Gar-
'stor°r eerste puur Nederlandse Grand-Slamsucces in de tennis-

ser^ le gezorgd- Het koppel versloeg de Argentijn Horacio de la
Van kp t

n ziJn Spaanse partner Arantxa Sanchez, die de champagne
6-3, g ~ |nkelspelsucces daarvoor nog in de benen had, na drie sets:

o w Paul Dogger haalde de eindstrijd van het juniorentoer-
'n (j P Roland Garros niet. De zeventienjarige Amsterdammer was
6-3) d-alve finales kansloos tegen de Amerikaan Jared Palmer (6-1,
Sant le gisteren op zijn beurt de finale verloor. De Fransman Fabrice

ü° ek de sterkste junior: 6-3, 3-6, 9-7. Bij de meisjes zegevier-
de sviAmerikaanse Capriati door in de eindstrijd de Tsjechoslowaak-
open Jrerova te verslaan: 6-4, 6-0. Het heren-dubbelspel tijdens de
Upa ranse werd gewonnen door Jim Grabb en Patrick McEnroe.
6-4, 2'fi eRiltanen versloegen Mansour Bahrami en Eric Winogradsky:
°&- La, > 7"6-De dubbelfinalebij de dames leverdeeen Sovjet-zege
Arge r? ssa Savtsjenko en Natalja Zvereva klopten Steffi Graf en haar

* m ijnse partner Gabriela Sabatini: 6-4, 6-4.

door fred sochacki Artsen sluiten vervolgoperatie niet uit

Lijdensweg Lens
nog niet teneinde

AMSTERDAM - Urmy Sa-
muel zat in spanning in de hal
van het VU-hospitaal. „Waar-
om duurthet zo lang. Wat zijn
ze met hem aan 't doen"? Op
het moment dat deverlossing
nabij was, tikten voor Sigi
Lens' vriendin de seconden
nog langzamer. „Ik voel me
pas gerust als ik hem kan
zien. Als ik met hem gepraat
heb". Urmy Samuel wist dat
Sigi Lens net opgenomen
was en rekende af met de
spanningen van de laatste da-
gen. Dagen van radeloosheid
en ongewisheid; van angst en
twijfel. „Toen ik vanmorgen
uit mijn raam keek, zat alles
potdicht. Amsterdam was in
mist gehuld en weer bekroop
mij die angst. Landen in de
mist; zo gebeurde het in Para-
maribo. Ik heb geen oog meer
dicht gedaan. Ik heb de afge-
lopen dagen amper geslapen.
Dat haal ik allemaal nog wel

in. Straks, als dit alles achter
de rug is".
Even later kwam voor Urmy Sa-
muel het verlossende moment.
Zij werd geroepen en met de
moeder en een zus van Sigi Lens
ging ze naar de afdeling Heel-
kunde, op de zevende etage van
het hospitaal. Daar had dr. Haar-
man, hoogleraar in de traumato-
logie, een kort gesprek met Sigi
Lens gehad en de medische ge-

gevens van het academisch zie-
kenhuis van Paramaribo bestu-
deerd.
„Afhankelijk van het onderzoek
dat komende week zal plaatsvin-
den moet blijken ofLens nog ge-
opereerd moet worden. Hij heeft
voorts kneuzingen in zijn rechter
bovenbeen, maar het enige dat
nu belangrijk lijkt, is de fractuur
van zijn heupgewricht. In Para-
maribo is een draadextentie ge-
boord en naar ik aanneem heb-
ben ze het heupgewricht gerepo-
neerd, maar de breuken die daar-
bij aanwezig zijn, daar móet nog
exact het verloop van vastgelegd
worden. Of dat wel of niet opera-
tief behandeld moet worden".
Met andere woorden de heup is
in zijn oorspronkelijke houding
teruggezet en wordt thans met
een draad op' zijn plaats gehou-
den. Mocht een tweede operatie-
ve ingreep noodzakelijk zijn, dan
voorziet dr. Haarman een revali-
datieperiode van drie tot zes
maanden. Voor Sigi Lens een
zorg van later. De Fortuna-aan-
valler was al lang blij weer terug
bij vriendin en familie te zijn.
Een snelle hereniging die moge-
lijk was geworden omdat artsen
van de ANWB de gewonde voet-
baller tijdens de vlucht KL 671,
de DC 10 Johann Sebastian
Bach, begeleidden. Gisteroch-
tend om 11.10 landde het vlieg-
tuig en om 11.55 uur werd Sigi
Lens opgenomen in het zieken-
huis. Zijn toestand werd stabiel
genoemd, „maar hij is erg ver-
moeid door de vliegreis", aldus
dr. Haarman. Vandaar ook dat de
25-jarige voetballer buiten zijn

familie niemand wenste te ont-
vangen. Wel waren zijn broers
Carlos en Imro bereid de volgen-
de verklaring af te geven.

„Niet alleen het medeleven van
familie in Suriname en Neder-
land, maar vooral het medeleven
van sportvrienden in Suriname
en Nederland hebben hem sterk,
gehouden. Sigi was vanaf de pre-
lude van het ongefortuneerde
drama tot en met het neerstor-
ten, het geschreeuw, brand enzo-
voorts bij. Dat wil zeggen hij
heeft het allemaal bewust mee'
gemaakt. Na het neerstorten van
het vliegtuig heeft hij nog een
eind gestrompeld om hulp te
zoeken. Daarnaa zakte hij in el-
kaar en toen hij weer bijkwam
lag hij in een ambulance. Hij is
zich bewust van de dood van al
zijn vrienden; hij weet zich ook
precies té" herinneren waar zijn
vrienden in het vliegtuig zaten.

Voor ons, zijn vriendin en alle
andere familieleden is meer dan
ooit duidelijk geworden dat hij
een bijzonder moedig en bijzon-
der sterk mens is. We weten dat
hij het een en ander psychisch
nog moet verwerken en uiter-
aard zullen wij hem daarbij bij-
staan".
De blijheid van de terugkeer van
Sigi Lens werd ook in het zieken-
huis van de VU overschaduwd
door het verlies van veel vrien-
den en kennissen tijdens de
crash. Direct van Lens' zieken-
bed begaven de familieleden
zich naar de zuidhalvan het Rai-
complex. Naar de rouwdienst
voor hen die niet terugkwamen.

# Sigi Lens wordt per brancard van het vliegtuig naar een gereedstaandeambulance vervoerd.

Official zwaar
gewond door
slingerkogel

CALAHORRA - De Spaanse baan-
official Adoracion Leiva Olarte is
zaterdag bij atletiekwedstrijden in
Calahorra aan het hoofd gewond ge-
raakt door en verdwaalde slingerko-
gel van 7,25 kilo. Haar toestand
werd door de artsen zeer ernstig ge-
noemd.

finales roland garros
Heren enkel: Chang (Vst) - Edberg
(Zwe) 6-1, 3-6, 4-6, 6-4. 6-2.
Vrouwen enkel: Sanchez (Spa) - Graf
(BRD) 7-6 (8-6), 3-6, 7-5.
Gemengd dubbel: Bollegraf/Nijssen
(Ned) - Sanchez/De la Pena (Spa/Arg)
6-3, 6-7 (3-7), 6-2.
Heren dubbel: Grabb/Patrick McEnroe
(VSt) - Bahrani/Winogradsky (Ira'Fra)
6-4, 2-6, 6-4, 7-6 (7-5).
Vrouwen dubbel: Savtsjenko/Zvereva
(Sov) - Sabatini/Graf(Arg/BRD) 6-4, 6-4.

Ortwin Linger
alsnog overleden

AMSTERDAM/HAARLEM - De
vreugde bij de familie van Ortwin
Linger over het feit dat hun zoon de
vliegramp in Suriname toch had
overleefd, is van korte duur ge-
weest. Afgelopen zaterdag vierden
de ouders van de speler van Haar-
lem in het bijzijn van enkelefamilie-
leden in Amsterdam nog een klein
feestje omdat, naar vrijdag bleek,
hun zoon 'onder redelijke omstan-
digheden' in het ziekenhuis in Para-
maribo was opgenomen.

Enkele uren later bereikte hen in
Amsterdam het bericht dat de 21-ja-
rige voetballer in de loop van zater-
dag alsnog was overleden. Volgens
berichten uit Suriname was de toe-
stand van Linger zaterdag dermate
bevredigend dat de beademingsap-
paratuur waar hij aan lag, werd los-
gekoppeld. Enkele uren later over-
leed hij echter, vermoedelijk aan in-
wendige bloedingen.
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" Michael Chang, de verrassing van Roland Garros. De jeugdigeAmerikaanrekende af met de
gevestigde tennisorde.

(ADVERTENTIE)

Samen sterk voor Limburg in Europa
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Ria Oomen-Ruijten Ï£j jrtl

" Arantxa Sanchez balt haar vuist ten teken van de overwinning. Op haar energieke spel bleef
Steffi Graf het antwoord schuldig.



zaterdagamateurs
Heerjansdam-DOVO 3-t
(Heerjansdam kampioen).

buitenland
WEST-DUITSLAND
VfßStuttgart-Bor.Mönchen-Gladbach 2-1
Eintr.Frankfurt-Bor.Dortmund 2-1
Kaiserslautern-WaldhofMannheim 0-3
Bayer Uerdingen-Stuttgarter Kickers 1-3
VfL Bochum-Hannover 1-3
Hamburger SV-BayerLeverkusen 1-1
FC Kóln-St. Pauli 4-2
FC Nürnberg-Bayern München 2-1
Karlsruher SC-Werder Bremen 1-0

Stand: Bayern München 33-48; FC Köln 33-
-45; Werder Bremen 33-42; Hamburger SV
33-41; Vfß Stuttgart 33-39; Borussia Mön-
chen-Gladbach 33-38; Borussia Dortmund
33-35; Bayer Leverkusen 33-34; Karlsruher
SC 33-32; Kaïserslautem 33-31; Bayer Uer-
dingen 33-31; St. Pauli 33-30: Waldhof
Mannheim 33-29; VfL Bochum 33-26; FC
Nürnberg 33-26; Eintracht Frankfurt 33-25;
Stuttgarter Kickers 33-24; Hannover 96 33-
-19.

ITALIË
Ascoh-Napoli 2-0
Bologna-Pescara 1-0
Como-Torino 2-3
Internazionale-Atalanta 4-2
Juventus-Lazio 4-2
Lecce-Cesena 0-0
Pisa-AC Milan 0-2
Roma-Fiorentina 2-1
Sampdona-Verona 2-1

Stand: Inter 32-56; Napoli 32-44; AC Milan
32-42; Juventus 32-40; Sampdoria 32-37;
Atalanta 32-35; Fiorentina 32-33; AS Roma
32-31; Verona 32-28; Lecce 32-28; Ascoli 32-
-28; Bologna 32-28; Cesena 32-27; Lazio 32-
-26; Pescara 32-25; Torino 32-25; Como 32-22;
Pisa 32-21.

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

Stand: Real Madrid 36-58; Barcelona 36-54;
Valencia 36-47; Atletico Madrid 36-42; Zara-
goza 36-40; Valladolid 36-40; Athletic Bilbao
36-38; Sevilla 36-37; Celta 36-37; Osasuna 36-
-35; Sporting Gijon 36-34; Oviedo 36-34; So-
ciedad 36-34; Logrones 36-33; Malaga 36-32;
Cadiz 36-30; Espanol 36-29; Real Betis 36-27;
Murcia 36-24; Elche 36-15.

ZWITSERLAND
Bellinzona-Wettingen 0-1
Grasshoppers-Neuchatel Xamax 2-1
Luzern-Servette 1-0
Young Boys-Sion 2-2

Stand: Luzern (kampioen) 13-33; Grasshop-
pers 13-30; Sion 13-27; Young Boys 13-27;
Wettingen 13-26; Bellinzona 13-21; Neucha-
tel Xamax 13-21; Servette 13-19.

lotto/toto
Lotto 23: 3 - 4 - 8 - 14 - 24 - 29. Reservegetal:
34. Deelnemers: 534.965. Inleg: 2.258.861.00.
Prijzengeld: 1.154.947.00.
Cijferspel 23: 24 27 64.
Toto 23:3-1-2-1-2-1-1-1-2-1-1-1.
Deelnemers: 15.060. Inleg 76.067.00.
Prijzengeld: 36.132.00.
Westduitse Lotto: 6-8-10-16-21-34.
Reservegetal: 45.
Spiel '77: 1160 4 7 4.
Belgische Lotto: 4-6-7-9-22-28.
Bijkomend nummer: 20.
Jokernummer: 6 2 9 3 3 3 8.

Frankrijk wint
jeugdtoernooi

TOULON - Frankrijk heeft het in-
ternationale jeugdvoetbaltoernooi
van Toulon gewonnen. De voor
eigen publiek spelende ploeg ver-
sloeg in de finale Bulgarije met 3-0.
De derde plaats ging naar de Ver-
enigde Staten, die in de 'kleine fina-
le' Engeland met 2-0 versloeg. Jong
Oranje had zich vorige week terug-
getrokken uit het toernooi na de
vliegramp in Suriname. De Neder-
landse ploeg was op dat moment
echter al uitgeschakeld voor een
toppositie.

SVV rond niet
Erol Refos

SCHIEDAM - Errol Refos staat vol-
gend seizoen vrijwel zeker op de
loonlijst van SW. De 19-jarige vleu-
gelverdediger, die dit seizoen als
een komeet omhoog schoot bij Ex-
celsior, bereikte zaterdag een per-
soonlijk akkoord met de Schiedam-
se club over een driejarig contract.
SVV heeft ook contacten gelegd
met Carlo I'Ami. De technische lei-
ding heeft eveneens het oog laten
vallen op de bij FC Groningen op de
achtergrond geraakte Jacques
Storm.
Bij Excelsior dreigt een leegloop te
ontstaan. Wanneer de transfers van
Errol Refos (SW), Bart Latuheru
(Vitesse) en Carlo L'Ami (SVV) zijn
beklonken, boet Excelsior fors aan
kwaliteit in. Het afscheid van Henk
van Goozen (Heracles) en Steve Wa-
siman (Feyenoord) stond al eerder
vast. Het verlies wordt deels gecom-
penseerd door de amateurs Leo en
Edwin van Buren (Slikkerveer),
Henri Maas (Overmaas), Eric Wolf
(DHC), Rob van der Veer (Zwart
Wit'2B) en Kees van Reyn (Unitas).

Duitsland
Vfß Stuttgart heeft op de voorlaat-
ste speeldag van de Bundesliga zijn
kans op deelname aan het UEFA-
bekertoernooi door Karl Allgöwer
met beide handen aangegrepen. De
verdediger maakte een kwartier
voor tijd de winnende treffer tegen
Borussia Mönchen-Gladbach. Door
die overwinning klom Stuttgart
naar de vijfdeplaats en heeft nu één
punt voorsprong opGladbach. Voor
Borussia hang het 'Europese leven'
van de bekerfinale af. Als Werder
Bremen in Berlijn van Borussia
Dortmund wint, is Gladbachs zeke-
re zesde plaats op de ranglijst goed
voor Europees voetbal.

De degradatiegroep werd uitge-
breid met VfL Bochum, dat op
eigen veld met 1-3verloorvan het al
gedegradeerde Hannover. Bij het
duel tussen Kaiserslautern en Wald-
hof Mannheim (0-3) stond weinig op
het spel. Desondanks maakten de
'buren' uit het Zuidwesten het el-
kaar erg moeilijk, met als gevolg
twee rode kaarten. Cvetkovic
(Mannheim) en Foda (Kaiserslau-
tern) waren de boosdoeners. Nürn-
berg nam in het duel tegen kam-
pioen Bayern München door Wir-
sching en Sane een 2-0 voorsprong,
maar vlak voor rust bracht Augen-
thaler de marge weer terug tot één
doelpunt. Na rust bleef de gelijkma-
ker uit, hoewel München er bepaald
niet met de pet naar gooide.

Fortuna Düsseldorf promoveert
naar de hoogste Duitse afdeling. De
koploper van de tweede Bundesliga
won de voorlaatste competitie-wed-
strijd van SV Meppen: 4-1. Fortuna
werd hierdoor zeker van een plaats,
die recht geeft op rechtstreekse pro-
motie en keert zodoende na twee
seizoenen weer terug in de hoogste
Duitse afdeling.

Frankrijk
In Frankrijk heeft landskampioen
Olympique Marseille ook beslag ge-
legd op de Franse beker. In een
spectaculaire eindstrijd werd Mona-
co met 4-3 verslagen. De held van
deze bekerfinale was Marseille-aan-
voerder Jean-Pierre Papin, die drie
keer scoorde. Hoewel Monaco voor
60.000 toeschouwers uitstekend
partij gaf en dat tot uitdrukking
bracht via twee doelpunten van
Marcel Dib en Manuel Amoros,
kwam Marseille geen moment in
moeilijkheden.
Europacupwinnaar AC Milan (zon-
der Gullit en Rijkaard) versloeg
Pisa met 2-0. Beide treffers kwamen
op naam van Marco van Basten, die
zijn totaal 'daarmee op 15 bracht.
Pisa, de ploeg van Mario Been, is
door het verlies officieus gedegra-
deerd. Kampioen Inter heeft in een
beladen duelAtalanta met 4-2 terug-
gewezen. De winst kwam echter
niet zonder slag of stoot tot stand,
want Matthaus (Inter), Fortunato en
Nicolini (beiden Atalanta) werden
uit het veld gestuurd.

" Emilio Butragueno soleert door de Espanol-verdediging. Real Madrid won overtuigend me
3-0, waardoor de Koninklijken voor de vierde keer in successie kampioen van Spanje werden.

Van Basten in
voetsporen
van Gullit

PISA - AC Milan hoopt, nu een
akkoord met Ruud Gullit al is
bereikt, deze week ook overeen-
stemming te bereiken over een
verder aanblijven van Marco van
Basten. Woensdag zal Cor Cos-
ter, Van Bastens manager, een
gesprek hebben met de leiding
van de Europa Cup 1-winnaar,
die graag ziet, dat hét contract
met Van Basten dat nog een sei-
zoen doorloopt met nog eens drie
jaar wordt verlengd. „Wij willen
Marco zo snel mogelijk nog lan-
ger aan ons binden. Ik ben opti-
mistisch over de kansen dat het
lukt. Wat ons betreft komen we
woensdag al tot een akkoord,"
zei Adriano Galliani, rechter-
hand van Milan-voorzitter en
eigenaar Silvio Berlusconi giste-
ren na de 0-2 winst van Milan in
Pisa.

Snelle winst
Phantoms Weert
WEERT- De komst van een nieuwe
Amerikaanse coach miste zijn uit-
werking niet bij Phantoms. De
honkformatie uit Weert klopte in
een snelle krachtmeting Feniks
Made gedecideerd met 7-2.
Phantoms opende de score in de
derde innings, toen er flink pressie
werd uitgeoefend op de Noordbra-
bantse defensie. De 2-0 marge werd
met honk- en stootslagen gaande-
weg uitgebouwd tot 6-0. In de acht-
steronde konden pas de eerste veld-
fouten bij de thuisploeg worden ge-
constateerd: 7-2. In Waalre ontwik-
kelde de ontmoeting tussen DVS en
All Stars zich tot een ruim vier uur
durende slijtageslag, waarin de
Heerlense ploeg liefst vier pitchers
versleet, maar de volle buit wist bin-
nen te halen: 12-15. Daartope moest
wel een achterstand van 10-3 omge-
daan gemaakt worden. Aan slag on-
derscheidden zich Harrie Teheux
en Philippe Veeters die veel lopers
wisten binnen te slaan. Sphinx-
/Maastricht 'bivakkeert nog steeds
in de onderste regionen van de
hoofdklasse. De sterk verjongde
ploeg van coach Stanley Elvira was
in Helmond niet opgewassen tegen
MULO: 14-4.
In de eerste klasse was Samacols in
Schijndel niet opogewassen tegen
de geroutineerde koploper Star-
lights: 9-1.

In Cuyk kon Sittard Conors
al na zeven innings tegen Bullfigh-
ters de douches weer gaan opzoe-
ken: 14-4.

NEC verzuimt doelsaldo op te vijzelen

Pas op de plaats
voor Heerenveen

NIJMEGEN - Friesland maakt
even pas op de plaats. Voetbal-
trots Heerenveen ging in de
tweede ronde met 1-2 onderuit
bij NEC. Ondanks de tweede
winst had NEC-coach Leen
Looyen een wrange smaak in de
mond, omdat zijn ploeg ver-
zuimd had een flinke deuk in het
Friese doelsaldo te schieten. Dat
werd slechts gereduceerd tot
drie, .volgens Looyen mede door
een foute beslissing van arbiter
Blankenstein, die vijf minuten
voor tijd een sliding van Pay-
mans met een vrije trap bestraf-
te. Bijl nam de vrije trap, Pot
kopte op de paal en verdediger
Groen schoofbinnen: 2-1.

Het was de inleiding tot de leuk-
ste fase van het duel. Heeren-
veen verloor zijn remmingen en
NEC kreeg de ruimte. NEC had
het echter helemaal niet op een
moeilijke slotfase mogen laten
aankomen. De Nijmeegse ploeg
was sterker in het matige, tempo-
loze duel. 'Veteraan' Frans Jans-
sen had al na twee minuten suc-
ces met een kopbal, maar het

geeft toch wel te denken, dat
Janssen, die met hernia kampt,
onmisbaar is in de voorhoede
van NEC. Vijf minuten voor rust
verzilverde Radstaat een voorzet
van Kooien: 2-0.

Gestuurd door Arno Arts had
NEC na rust vlot moeten weglo-
pen van Heerenveen. Janssen en
Radstaat misten echter vrij voor
doelman Swager. Bij Heeren-
veen moest te veel van Pieter Bijl
komen en verder verdiende al-
leenWinny Haatrecht een eervol-
le vermelding. De Amsterdam-
mer was de meest besproken
persoon van de avond. Woens-

dag kwam bij de vliegramp in
Suriname zijn broer Jerry om het
leven. Toch meldde Haatrecht
zich vrijdag weer op de training.
Heerenveen liet hem, net als Jer-
ry de Jongen Stanley McDonald,
zelf beslissen of hij wilde spelen.
Het trio deed mee. Bij de minuut
stilte vooraf, op het geschreeuw
van enkele onnozelaars na, was
het hoofd van Haatrecht dieper
gebogen dan dat van alle ande-
ren. Zijn ploegmaats gaven hem
vervolgens een bemoedigend
tikje en Haatrecht speelde een
puike partij.

Go Ahead Eagles heeft de kans

nogvolledig in eigen hand om de
faam van Fritz Korbach als pro-
motie-trainer waar te maken. Na
de overwinning (3-1) op Excel-
sior en met de thuiswedstrijd
van woensdag tegen het ongesla-
gen NEC vor de boeg, is de eredi-
visie nog steeds haalbaar. Excel-
sior daarentegen is al na twee
ronden uitgeschakeld en doet in
het restant van het competitie-
extraatje nogvoor spek en bonen
mee.

Ondanks het feit dat Excelsior al
vroeg via Warry van Watturn
scoorde zat er voor de Rotter-
damse ploeg niet meer in. Go
Ahead Eagles profiteerde dank-
baar van* een chronisch gemis*
aan organisatie en scherpte bij
de Rotterdammers en boog nog,
voor de rust viaPelleboer en Lo-
deweges de achterstand om in
een voorsprong: 2-1. Pas halver-
wege de tweede helft stelde Go
Ahead definitief orde op zaken
en strafte invaller Van de Brink
een blunder van de toekomstige
Feyenoorder Steve Wasiman
simpel af: 3-1.

VfB Stuttgart dicht bij Europees voetbal

Leo Beenhakker
voltooit trilogie

MADRID - In Spanje heeft Real Madrid zich voor de vierde
achtereenvolgende keer verzekerd van de titel. De winst tegen
Espanol (3-0) voor 90.000 toeschouwers in het Bernabeu-sta-
dion was voldoende. Het betekende het derde kampioenschap
bij de 'Koninklijke' voor Leo Beenhakker, die over enkele we-
ken zijn rentree maakt bij Ajax.

Beenhakker was meer dan ooit in
zijn Spaanse tijd geëmotioneerd.
Onmiddellijk na het eindsignaal
vertrok hij naar de kleedkamer, om
het succes in afzondering te vieren.
De spelers verlosten hem van zijn
eenzame opsluiting en droegen hem
in triomf het veld over. Beenhakker
noemde dit zijn mooiste beloning.
„De spelers hebben nog steeds res-
pect voor mij." Volgens Beenhak-
ker heeft het wederszijdse vertrou-
wen tussen hem en de spelers Real
door de moeilijke weken gesleept,
die volgden op de uitschakeling in
het Europacup-toernooi door AC
Milan. Met nog twee wedstrijden te
spelen heeft Real een voorsprong
van vier punten op Barcelona, dat
zaterdag Atletico Madrid had ver-
slagen. Mochten beide ploegen ge-
lijk eindigen, dan telt het onderlin-
ge resultaat. In Madrid won Real dit
seizoen het duel met de aartsrivaal
(3-2), terwijl de wedstrijd in Nou
Camp onbeslist eindigde (0-0).

sport

scorebord
nacompetitie

NEC-Heerenveen 2-1
Go Ahead Eagles-Excelsior 3-1

Stand:
NEC 2 2 0 0 4 3-1
Heerenveen 2 10-125-2
Go Ahead Eagles 2 10 12 3-5
Excelsior 2 0 0 2 0 1-4

Alemannia
kansloos

AKEN - De theoretische kans,
die Alemannia Aachen nog had
om via beslissingswedstrijden
een plaats in de eerste Bundesli-
ga af te dwingen, is na de forse
1-4 nederlaag op eigenveld tegen
SC Freiburg helemaal verdwe-
nen. De Akense ploeg, die bij
rust al tegen een 0-2 achterstand
aankeek, kan met nog een wed-
strijd voor de boeg, de kloof met
de nummer drie Saarbrücken
niet meer overbruggen.

Romeins succes voor
Conny van Bentum

ROME - Conny van Bentum be-
sloot het internationale toernooi in
Rome met eën derde overwinning.

De aanvoerster van de bescheiden
Nederlandse afvaardiging, die hoe-
wel ze aftraint de 100 en 200 meter
vlinderslag won, was ook de beste
op' de zo gewaardeerde 100 meter
vrije slag. Haar winnende tijd was
zonder tegenstand alleszins accep-
tabel: 56,63. De Italiaanse Silvia

Persi bleef bijna 1,3 seconde bij de
Barneveldse achter.
UITSLAGEN:
Vrouwen 100 m vrije slag: 1. Van Bentum
(Ned) 56,63, 2. Persi (Ita) 57,91. 800 m vrij: 1.
Melchiorri (Ita) 8.35,84. 100 m schoolslag: 1.
Cloutier (Can) 1.11,63. 200 m wisselslag: 1.
Brownsdon (GBr) 2.20,45, 2. Magni (Ita)

2 23,17, 3. Hopfgartner (Oos) 2.24,52. 50 m
vrij: 1.Chub Li Sun(Chi) 26,36.400 m vrij: 1.
Melchiorri (Ita) 4.15,29. 2. Cambnni (Ita)
4 1777,3. Prunier (Fra) 4.18,02. 200 m rug: 1.
Savarino (Ita) 2.20.05. 2. Marchena (Spa)

2 21,42. 200 m vlinder: 1.Van Bentum (Ned!
2.14,81, 2. Kim Soo Jin (Zko) 2.16,02, 3. Fer-
nandez(Spa) 2.17,25.
Mannen 100 m vrije slag: 1.Gleria (Ita) 50,86,
2. Gutzeit (Fra) 51,34, 3. Volery (Zwi) 51,56.
1500 m vrije slag: 1. Majcen (Joe) 15.28,45.
100 m schoolslag: 1. Moorhouse (Gbr)
10402, 2. Cleveland (Can) 1.04,46. 200 m
wisselslag: 1. Sacchi (Ita) 2.04,69. 50 m vrij:
1. Halsall (Zwi) 22,82, 2. Volery (Zwi) 23.34,
3. Gutzeit (Fra) 23,44. 400 m vrij: 1.Lamberti
(Ita) 3.51,12, 2. Gleria (Ita) 3.53,06, 3. Vander-
meulen (Can) 3.56,88. 200 m rug: 1.Battistel-
li (Ita) 2.01,45, 2. Rams (Tsj) 2.03,38, 3. An-
derson (Can) 2.06,61. 200 m school: 1. Bein-
hauer (Tsj) 2.17,76. 200 m vlinder: 1. Bures
(Tsj) 2.01,49, 2. Ponting (Can) 2.02,30,3. Van-
dermeulen (Can) 2.02,59.

75-jarig bestaansfeest watersportclub

Zeilers zonder wind
MAASTRICHT - Ter gelegen-
heid van het 75-jarig bestaans-
feest van de Maastrichtse water-
sportclub (MWC) organiseerde
deze club de tweede zeilrace van
dit seizoen op de Maasgrindplas-
sen. De zeilers troffen het deze
keer niet, want aanvankelijk was
er geen wind, waardoor de start
moest worden uitgesteld. Nadat
de wind tot 'zwak' was aange-
wakkerd werd er alsnog gestart,
maar in plaats van drie, werd er
nu slechts één ronde gevaren.

UITSLAGEN:
Jeugd-klasse: 1. Hans Demmers (Eijs-
den); 2. S. Krijgsman (Cadier enKeer); 3.
Annabel Pereboom (Maastricht).
Open boot-klasse: 1. Rene Ruiter (Eijs-
den); 2. Maurice Beretz (Maastricht); 3.
Gerard Felix (Maastricht); 4. J. Bas-
tiaans (Eijsden); 5. P. Frijns (Maas-
tricht).
Kruiser-klasse: 1. John Heusschen
(Maastricht); 2. John Ramakers (Maas-
tricht); 3. Math Haenen (Maastricht); 4.
P. Coenen (Maastricht); 5. Peter Abels
(Maastricht).
Finn-klasse: 1. Maurice Beretz (Maas-
tricht).
Zestien kwadraat-klasse: 1. Gerard Fe-
lix (Maastricht).

Kanotitel voor
Mark Weyzen

ZAANDAM- Mark Weyzen heeft in
Zaandam de nationale kanotitel
over 10.000 meter veroverd. De 24-
-jarige Maastrichtenaar had iets
meer dan een seconde voorsprong
op Jeroen Duyster van Viking Am-
sterdam. Weyzen is een van de zes
Nederlanders, die nog een kans
heeft op deelname aan de wereldti-
telstrijd in Plovdiv. Bij de dames
won Nicole Bulk uit Enschede de
5000 meter.

UITSLAG:
Mannen, Kl 10.000 meter:
1. Weyzen (Maastricht) 46.30,3, 2. Duyster
(Viking Amsterdam) 46.31,6. 3. De Nijs (Vi-
king) 46.31,8.
K210.000 meter: 1. Pel/Pel (Viking) 42.19,5,
2. Duyster/De Nijs (Viking) 42.21.2, 3. Tolle-
naar/Willemsen (Viking/Euros Enschede)
42.21,6.
Vrouwen, Kl 5000 meter: 1. Bulk (Euros)
24.20,7, 2. Augustus (Treech Maastricht)
26.05,0, 3. Veldman (Geuzen- Zaandam)
26.08,4.

Van der Vleuten hl
sterkst in Blaricuil

BLARICUM - De Grote Prijs van
Nederland is zondag bij het con-
cours hippique in Blaricum opge-
haald door Eric van der Vleuten. De
er, die in dienst is bij bondscoach
Henk Nooren, vormde met Grafin
de beste combinatie in de drie on-
derdelen met hindernissen tot 1,50
meter. Het deelnemersveld viel on-
danks de verhogingvan het prijzen-
geld tegen. Een aantal topruiters
kwam in de Bondrepubliek Duits-
land aan de start, terwijl anderen
hun beste paard wilden sparen voor
het belangrijke CHIO van Aken, dat
dinsdag begint.

De belangrijkste uitslagen van de rubrieken
voor de Grote Prijs van Nederland, 1,50 me-
ter zijn:
Jachtspringconcours: 1.Romp met Express
73,5, 2. Van de Pol met Oscar delRocco 77.7,
3. Van der Vleuten met Grafin 77,9, 4. Kom-
mers met Jumbo80,5, 5. Van den Broek met
Berry 81,2.
Progressief springconcours met barrage: 1.
Van der Vleuten met Grafin 25-35,12, 2.
Zoer met Wendela 25-38,94, 3. Van Nieu-
wenhuizen met Santiago 25-40,87, 4. Dufour
met Simply Magie 21-38,07, 5. Dufour met
OO Seven 18-36,41.
Klassiek springconcours met twee barra-
ges: 1.Romp metWagenaar 0-31,85, 2. Kom-
mers met Jumbo 0-33,60, 3. Van der Vleuten
met Grafin 4-32,07, 4. Taken met Voila T
4-34,20, 5. Zoer met Wendela 4-35,92, 6. Du-
four met Simply Magie 8-35,48.
Eindstand GP van Nederland: 1. Van der
Vleuten met Grafin 10 punten, 2. Romp met
Wagenaar 15, 3. Zoer met Wendela 19, 4.
Kommers met Jumbo 24, 5. Dufour met
Simply Magie 25.
Finale 1,40,progressief springconcours met
joker: 1. Van Helmond met Surprise 44-
-41,89, 2. Willemsz met Geeroms Macho A 44-
-42,71, 3. Maarsen met Olympic Soufleur 44-
-43,03, 4. Geerink met Gray Arrow 44-44.12,
5. Bulthuis met Loreo 44-44,51.

In Hamburg liet JohnWhitaker zien
ook te kunnen winnen als hij niet

beschikt over de superset*
Milton. Whitaker bewees dal
ren in Hamburg door met G"\
de 60e springderby te winnj
werkte als een van de weinig!
debarrage foutloos af en wasj
seconden sneller dan de BraH
Nelson Pessoa en Victor AM
xeira.
De uitslag van de derby, na barrage?
Whitaker (GBr) Gammon 0-53,56,»]
(Bra) Vivaldi 0-56,14, 3. Teixeira (Bj
0-61V12, 4. Frühmann TOos) <4
8-52,02; zonder barrage: 5. Sloothak
Pegasus 4-165,55, 6. Ledingham (Iq
trim 4-174,09, 7. Nuti (Ita) Larry 7-M
Nagel (BrD) Traumtanzer8-160,61,5
der (Brd) Cabinett 8-166,78, 10. MuH
Glendalough 8-167,52.
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" MÜNCHEN - Bayer»
chen en Dinamo Zagreb 'overeenstemming bereid
de transfer van de Joe.
sche international Radofl
hailovic. De JoegosM
voetbalbond moet allee]
toestemming geven voi
overgang. Mihailovic W
Zuidduitse topclub on
twee miljoen gulden.

" MAASBRACHT - Hei
burgse damesvoetbalteart
de vriendschappelijke we
tegen het Duitse Jugend
team met 0-3 verloren.

" PISA - Het Nederlands!
te Italiaanse competitiedufl
(Been)-Milan(Van Basten)
voorafgegaan door een "stilte {initiatief van Mario.
ter nagedachtenis aan de
naamse voetballers, die 'vliegramp van afgelopen
omkwamen.

" BOEDAPEST - Honved
zijn Hongaarse voetb»
pioenschap geprolongeerd
laatste competitieronde v«
Honved zijn grootste conC
stadgenoot MTK Budape5
2-0,

" PARIJS - Het Nedefl
damesvolleybalteam heef"
rijs ook de derde van eei>|
van drie oefenwedstrijden
Frankrijk met 3-1 gew" 'setstanden waren: 9-15, 15
10 en 15-4.

" DEURNE- Zundert is d
de geëindigd in de strijd'Europese beker driebande1
clubteams. De trofee gin!
BK Borgen uit Halsingb'
Zweedse club met vaderL*
en zoon Torbjörn BlomdJ
belangrijkstePleden.

" MALDEN - Scylla he*
rassend de nationale beke
tafeltennis op haar naa'
schreven. In de finale
streekgenoot Avanti was.
op basis van een voordell
mestand (13-9) het pleit in
voordeel beslecht. Bij de
wen was Amsterdam in d1
strijdtegen het Zeeuwse ft
burg Zuid met 4-1 opperm

" AALSMEER - Jong
kwalificeerde zich voor d<
om het wereldkampioei
handbal voor junioren do
de tweede wedstrijdPtege
tenrijk te winnen. Na z£
met 19-13 te hebben geW
werd het een dag later 20-
Jong Oranje.

" LUSUKA - In de Azi
kwalificatie-groep D va
toernooi om het were
pioenschap voetbal heef
bia gewonnen van Tunes
In groep A speelden IV
en Algerije gelijk, 0-0. In

_
versloeg Angola Gabon n
Liberia boekte in groep B
ste overwinning (1-0) ter
van Malawi.

" ZÜRICH - Uli Stielike»
twee weken eerder dan \
doeling was als bondscoa<j
Zwitserland. De West"?
volgt met onmiddellijke '^Paul Wolfisberg op, die na
derlaag tegen Tsjechoslo
werd ontslagen. Stielike,
loopbaan wegens een Wi
sure beëindigde, zou op 1\
de Zwitserse bond in die*1'
den.

" KOOG A/D ZAAN - l*\pertijd van 46 minuten en,
seconden heeft Maastrich.
Mare Weyzen beslag gel*
de Nederlandse titel kaP"
op de afstand tien kilom^!de dames behaalde
Augustus uit Maastricht e(
dienstelijke tweede plaats
5000 meter, achter de He*»
Nicole Bulk.

Megacles
struikelt

WEERT - Het damestea.^landskampioene Megacles Vlfl
heeft bij de finales om de N*>
ker in Malden de verleden «jjj
nen trofee niet met succes jj
verdedigen. Emily Noor eP j
Janssen verloren in de haW^van de latere winnares ArP,,
en traden daarna niet meer a "*de strijd om de derde p'3*.
eindstand: 1. Amsterdam; U
delburg-Zuid; 4. Oosterblo11

4. Megacles (Weert).

(ADVERTENTIE)

J3^SnC^Ê__REAU
-Oostelijk t^T«t ijkitiiii-

bel voor een baan !
045 - 718856
de vacaturelijn van de

arbeidsbureaus Heerlen, Brunssum,
Kerkrade

Maandag 12 juni 1989 "12

(ADVERTENTIE)
SUBARU-HEERLEN

Schelsberg 128, Heerlen
Tel. 045-725588

(tussen Hendriks en Bristol)
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Vilco Zeelenberg maakt indruk in Rijeka

De opmars van
Cevin Schwantz
*-KA _Kevin Schwantz haalde in de 500cc-klasse zijn twee-

debinnen acht dagen, na Salzburg vorige week. „Dit is on-
Ofeld mijn mooiste overwinning tot nog toe", glunderde

Amerikaan na afloop in het Joegoslavische Rijeka. Toch
"Schwantz voorlopig weinig kans op de wereldtitel. De
ÜH °°k e °Penmgsrace m Japan won, heeft na acht wed-
den, al 46 punten achterstand op landgenoot Wayne Rainey,weer tweede werd.

Kw. nJdt een regelmatig seizoenr alt elkerace zijn punten. Dat
ktyn'et gezegd worden van
Riiintz' de met z'Jn wat r°ekelo-
foktieregeld uitvalt Die gewoon-
f j. cm overigens weinig te de-t'^K concentreer me op het win-
lintn meer races. Tweede plaat-
je 'dresseren me helemaal niet".
LKaan, vertrokken van pole-po-
r'" Werd op het circuit van 4,1 ki-L,er aan de Adriatische kust
L'S achterhaald door Rainey.
i(j end wereldkampioen Lawson
("'de. Het trio Amerikanen liet

de rest van het veld ver achter zich
en maakte zich opvoor het verdelen
van de prijzen. Lawson nam de eer-
ste plaats van Rainey over. Hij nam
echter een bocht te wijd, raakte in
het gras en verloor de aansluiting.
Schwantz profiteerde. Hij bleek in
zijn persoonlijke duel met Rainey
het kalmste bij het passeren van
achterblijvers en won voor 40.000
toeschouwers met ruim een secon-
de voorsprong.
Wilco Zeelenberg rijdt steeds har-
der op zijn motor. De coureur uit
BleiSwijk behaalde in Rijeka de ne-
gende plaats bij de kwartliters, de
beste prestatie in zijn nog korte
loopbaan in het GP-circus. Zeelen-
berg lijkt klaar voor de TT van As-
sen. Over twee weken krigt hij in
Drente de kans nog harder te
'scheuren', als hij voor de gelegen-
heid fabrieksmateriaal tot zijn be-
schikking krijgt. De race werd ge-
wonnen door wereldkampioen Sito

Pons.

Zeelenberg was niet de enige Ne-
derlander die goed presteerde. Pa-
trick van de Goorbergh werd in de-
zelfde race op een Yamaha dertien-
de en haalde zijn eerste drie punten.
In de 80cc, die na dit seizoen ver-
dwijnt, werden Koopman en Van
Dongen negende en tiende.

Uitslagen: 500cc: 1. Schwantz (VSt) Suzuki
45.10,967 (gem. 166,045 km/u); 2. Rainey
(VSt) Yamaha 45.12,159; 3. Lawson (VSt)
Honda 45.26,637; 4. Magee (Aus) Yamaha
45.52,512; 5. Christian Sarron (Fra) Yamaha
45.52,640; 6. Doohan (Aus) Honda; 7. Mamo-
la (VSt) Cagiva; 8. Haslam (GBr) Suzuki; 9.
Chili (Ita) Honda; 10. Dominique Sarron
(Fra) Honda. WK-stand: 1. Rainey 123 pun-
ten; 2. Lawson 110; 3. Christian Sarron 82;4.
Schwantz 77; 5. Magee 70; 6. Chili 69; 7.
Doohan 49; 8. MacKenzie 40; 9. Dominique
Sarron en Haslam 39.
250cc: 1. Pons (Spa) Honda 40.37,119 (gem.
160,076 km/u); 2. Roth (BRD) Honda
40.37,270; 3. Cornu (Zwi) Honda 40.38,639; 4.
Ruggia (Fra); 5. Garriga (Spa) Yamaha; 6.
Cardus (Spa) Honda; 9. Zeelenberg (Ned)
Honda; 13. Van den Goorbergh (Ned)
Yamaha. WK-stand: 1. Pons 147 punten; 2.
Ruggia 99; 3. Cornu 85; 4. Roth 83; 5. Cardus
82; 17. Zeelenberg 18. 33. Goorbergh 3.
80cc: 1. Oettl(BRD) Krauser 37.43,794(gem.
145,819 km/u); 2. Herreros (Spa) Derbi
37.57,238; 3. Dörflinger (Zwi) Krauser
38.11,484; 4. Miralles (Spa); 5. Nikolov (Bul)
Krauser; 9. Koopman (Ned); 10. Van Don-
gen (Ned) Casal. WK-stand: 1. Herreros en
Torrontequi 58 punten; 3. Oettl 55; 4. Dörf-
linger 54; 5. Gnani 36.

Slechte
generale
voor TT

'van *n de laatste race voor de
tfe . Assen, zijn de Nederlanders

*riJd om deEuropese titel niet
Or, °otse prestaties gekomen.
iech ï 1 der Heijden was in de
ste °slowaakse plaats Most de

1161 de tiende plaats in deklai klasse- Tegenvallend was
'Hee nring van Adrie Nijenhuis
>aah W-e' e Ploegmaat van Hans
Hrj. »n Honda kwam niet verder
>kte Plaats. In de eerste ronde
Hd.e fen concurrent die te laat
'ati i mm de Docnt- Nijenhuism de grindbak terecht.

Van Oppen
Op drempel

Oberliffa
'e'le « ~De Duitse tennisvere-
'aarvo Chwartz-Weisz uit Keulen,
Ppetl

0r de Heerlenaar Rob van
pi. g Ultkomt, is kampioen gewor-
&n c mdind augustus moet Van Op-
*W drie promotiewedstrijden
&erlj' waarin een plaats in de

Sa op het spel staat.

Vanden Berk
loopt uit

ïeliben ~ De beroepscoureurs
Sst zzondtondaë in Hengelo (Gld) de
Orcros^"gemaakt in de derde mo-
ek in races om de nationale ti-
erde 125cc - zonder de geope-

aBter "Ve StriJbos - ging Pedro
*ge a. ** beide manches met de
Jaspin (e haal. in de 250cc wereld-
'e 500 p xJohn van den Berk en in

Mannin es van der Ven-
!sqCc

ng heerste er vooral in de
j*a4,in twee broodrijders in

'treden 31 zi-> aan Z'J om de zege
Otr,de v de eerste manche sla-
start d na een verprutste
'an v°or veld tot aan het wiel
"0-ht dn Berk- Het tweetal
lp dp66n eierverend duel uit, dat
NrrLltree' beslist werd in het
"det Varde wereldkampioen.
Positip,Weedeómloop wisselden de
Serißp. ,enk«e keren totdat Van
ie win t

drieonden voor het einde
r\ greepia een stuurfout van

h 2E v~;,l2scc:erste manche: 1. Trag-»gt-Tw» ien; 3' >" Gnnsven; 4. Barth; 5.LS*«*K an,e: L Tragter; 2- Ba.Ilh;
?K' SW',4

D
Ev«-Nen; 5. Van Oorschot.

ï£«er an- a <? arUB6; 2. Evertsen 85; 3.
V °<*: ee^, ' Sweel en Xhofleer 58.fcn Do?,?" mancl: 1. Van den Berk; 2._¥'" Twi 3

h
Uc?* Van Laar; 5. Van

I Va« DoT>^ o ?,an>e: '" Van den Berl.;Sma" nk ; ? Van *ten; 4. Van Laar; 5

l> Doorn £;Stand: 'Van den Berk 80; 2.
45 Lac7h2633.Va" ite" 66; 4-Va" M'el"

t^pTn' manehei. Van der Ven; 2.
b*«ea'e ma

°m_Jee; 4 Wrman; 5. Zülstra:»e; 3 R7,a,HChe: ' V 'le>' Ven; 2. Com-
!
K
vnd; 4. Slon; 5. Herlings. NK-nu 'sen 67 "_n der Ven 5:2. Combee 98; 3.
'■"*. Rond 58; Slomp 48.

Manche-zege in motorcross Geulle

Knappe rentree
Ben Scheres

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GEULLE - Na zes weken buiten-
spel te hebben gestaan met een ge-
broken sleutelbeen, gaf Ben Sche-
res meteen weer zijn visitekaartje af
tijdens de motorcross in Geulle. De
titelverdediger uit St. Joost bracht
de eerste 'omloop' op zijn naam,
maar herhaling van dit succes in detweede manche bleef uit omdat hij
teveel last ondervond van zijn ge-
blesseerde schouder. Via een kop-
/startpositie nam Scheres wel de lei-
ding, maar moest deze na vier ron-
den aan Vah de Brink afstaan.

De Eerbekenaar draaide daarna iets
verder het gas open en Scheres had
het nakijken. De Limburger be-
perkte zich tot het handhaven van
ziin tweede stelling, omdat de bles-

sure op het lastige en bochtige ci-
ruit, geladeerd met diverse spring-
bulten, opnieuw opspeelde. Scheres
was uitermate tevreden over zijn
rentree en het oprukken naar de
vierde plaats in de titelstrijd.

Voor de Geleense bakkenist Jos Op-
helders, die eveneens geblesseerd
aan de strijd begon, kwam het 'Wa-
terloo' in de tweede manche. Met
een gekneusd middenvoetsbeentje
moest hij krimpend van pijn aan de
kant. „Mijn voet is nog altijd niet ge-
nezen en ik barstvan de pijn. Ik kan
amper op mijn been staan. Het ging
vandaag net zo leuk". Het koppel
Bogers/Ophelders, dit jaar al ver-
schillende keren voortijdig aan de
kant door tegenslag, legde in de eer-
ste manche beslag op een verdien-
stelijke vijfde plaats.

In de klasse promotie 125cc was de
Horstenaar Mario Glavimans de
snelste in de eerste manche. Ver-
volg op zijn succes bleef uit, omdat
hij vlak na start van de tweede man-
che ten val kwam. De jacht op een
ereplaats eindigde op de achtste
plaats. Marcel Hofman (Valken-
burg) won twee manches in de klas-
se 125cc junioren en verstevigde
hierdoor zijn titelkansen. Voor een
fraaie tweede plaats tekende Roy
Cremers uit Sittard.

Uitslagen: 125cc jun. eerste manche: 1.
Hofman, Valkenburg; 2. Cremers, Sittard; 3.
Broere, Wanssum; 4. Peters, Baarlo; 6. Gris-
pen, Ohé.en Laak; 7. Jetten, Susteren.
Tweede manche: 1. Hofman; 2. Cremers; 3.
Wouters; 4. Peters; 5. Jetten; 6. Broere; 9.
Grispen.

Jun. 250cc: eerste manche: 1. Van de Berg,
Warmenhuizen; 2. Janssen, Stem; 3. Nien,
Weert; 4. Faessen, Heerlen; 5. Bergs, Grub-
benvorst. Tweede manche: 1. Nien; 2. Faes-
sen; 3. Spieker, Venlo; 8. Bergs; 9. Paulus-
sen. Zijspannen: eerste manche: 1. Veld-
/Loef, Heesch; 2. Van de Wiel/Van de Meer,
Dinther; 3. Oldenburg/Oldenburg, Nieu-
wendijk; 5. Bogers/Ophelders, Geleen.
Tweede manche: 1. De Wild/Van Amster-
dam, Odiliapeel; 2. Van de Wiel/Van de
Meer; 3. Oldenburg/Oldenburg, Nieuwen-
dijk. 500cc Sen. eerste manche; 1. Scheres,
St. Joost; 2. Van den Brink, Eerbeek; 3. Da-
men, Eindhoven; 6. Van Doorn, Weert.
Tweede manche: 1. Van den Brink; Sche-
res; 3. Damen; 4. Paul Geerling, Haelen; 7.
Van Doorn. Tussenstand NK: 1. Van deVoorn 151; 2. Damen 140; 3. Van de Brink
137; 4. Scheres 123.

" In de zijspanklasse in Geulle was voor de Limburgers geen podiumplaats weggelegd.
Foto: PERSBURO WIDDERSHOVEN

sport

Limburgse lurnuchtersland enorm

Figurantenrol voor
Maurice Quadvlieg

MCMAAR - Tijdens de natio-

|[e turnfinales in de hoogste
P van de KNGB werd Janfntel (Sliedrecht) met eenrian-fooïsProng van vijfpunten na-M»aal turnkampioen. De opval-itPaste prestatie leverde echter

Alexander Selk (Rid-
#Herk) die bij de heren-jeugd,i alle onderdelen met weergalo-
|°efeningen de strijd dicteerde.
Jehige Limburgse turner Mau-
T Quaedvlieg (Eendracht
pkrade) vervulde hier een fi-..pantenrol en moest met een
'"jT^ Plaats genoegen nemen. Je-fn Geraedts (Olympia Roer-
end) werd in dejongste catego-
ï na veel pech tijdens zijn rek-ening zevende.

ir?Mi de 24-Jarige Heerlenserjitleraar Maurice Quaedvlieg
Fmde de nieuwe WK-oefenstofP jaag jl. een struikelblok. Al-
r" met sprong, een overslag

met hele schroef (9.05) kon hij
overtuigen. Vrouwe Fortuna was
hem op de overige onderdelen
minder gunstig gezind, waardoor
alle illusies op plaatsing bij de
eerste tien in de kiem werden ge-
smoord.

Tijdens de slotdag was met het
keuzewerk deze achterstand niet
meer in te halen. Zijn beste on-
derdeel werd nu rek met in deze
oefening een fraaie Jager-salto
en als afsprong een geslaagde

dubbele salto. „Ik heb extra pun-
ten verloren omdat ik als eerste
turner van de groep in aktie
moest komen", stelde Quadvlieg
na afloop. Volgend jaar hoop ik
dit eindresultaat te verbeteren".
Eendracht-trainer Jan Bremen:
„Onze voorbereiding was door
deelnameaan deFicep in decem-
ber j.l. nu te kort. Je moet priori-
teiten stellen. En voor deze totaal
nieuwe WK-oefenstof heb je ge-
woon meer tijd nodig. Dit heeft
Maurice enkele plaatsen gekost.

Ik heb deze finale desondanks
als positief ervaren echter de
Limburgse achterstand is
enorm".

" KERKRADE - Het laatste
kringfeest van district Heerlen is
buitengewoon goed geslaagd.
Gymnastiekvereniging Een-
dracht was gastheer voor de
ruim duizend deelnemende
gymnasten.

Uitslagen jongens driekamp: 1. Een-
dracht (Kerkrade); 2. Olympia (Schin-
veld); 3. SV Schaesberg. Meisjes drie-
kamp: 1. Albatros (Nuth); 2. Albatros II
(Nuth); 3. Albatros 111 (Nuth). Dames
driekamp: 1. Marathon (Heerlerbaan).
Lange mat-turners: 1. Eendracht (Kerk-
rade); 2. Werk naar krachten (Simpel-
veld); 3. Rap (Chevremont). Minitram-
poline mix-wedstrijden: 1. Olympia
(Schinveld); 2. Rap (Chevremont). Mini-
trampoline-springen turnsters: 1. Een-
dracht (Kerkrade). Jazz-oefeningen da-
mes: 1. Rap (Chevremont). Jazz-meis-
jes: 1.Werk naar Krachten (Simpelveld).

Pechduivel werpt Lammers terug naar vierde plaats

Mercedes heerst in Le Mans
LE MANS - Jan Lammers is gis-
teren met de Fransman Patrick
Tambay in de 24 uurs-race van
Le Mans op de vierde plaats
geëindigd. Hij eindigde op negen
ronden van de Duitsers Mass-
/Reuter. Voor de in een Jaguar
rijdende Nederlander viel de
klassering tegen. Hij was in Le
Mans titelverdediger.

Lammers had na 80 ronden nog
de leiding. Een mankement aan
zijn auto dwong hem tot een stop
van meer dan 50 minuten. Daar-
mee waren de kansen op de zege
verkeken. Ook tijdens het ver-

dere verloop van de race werden
Lammers en Tambay nog enkele
keren door pech achtervolgd.

De race werd vrij verrassend ge-
wonnen door Mercedes. Jochen
Mass en Manuel Reuter wonnen
de wedstrijd over meer dan 5000
kilometer. Ze reden 389 ronden.

Mauro Baldi en Gianfranco
Brancatelli werden, eveneens in
een Mercedes, tweede. Ze had-
deneen achterstand van vijfron-
den. Slechts 19 van de55 deelne-
mende teams bereikten zondag
de finish.

Het was de eerste keer na 34 jaar
dat Mercedes aan de 24 uurs-race
in Frankrijk deelnam. Een ern-
stig ongeluk deed de fabriek in
1954 besluiten zich voor deze
wedstrijd terug te trekken. Des-
tijds raakte een Mercedes het
spoor bijster en reed in op het
publiek. Daarbij vonden 82 men-
sen de dood.
Uitslag: 1. Mass/Reuter (BRD) Merce-
des 5.265 kilometer (gemiddelde snel-
heid: 219.990 km/uur); 2. Baldi/Branca-
telli (Ita) Mercedes op 5 ronden; 3. Stuc-
k/Wollek (BRD/Fra) Porsche op 7 ron-
den; 4. Lammers/Tambay (Ned/Fra) Ja-
guar op 9 ronden; 5. Schlesser/Jabouille
(Fra) Mercedes op 11 ronden.

"De 'Zilveren Pijlen' van Mercedes misten inLe Mans hun doel niet. Met een eerste, tweede
en vijfde plaats was het Duitse merk oppermachtig.

Bisschoffs geroutineerd
Van onze verslaggever

VELDHOVEN - De Simpelveldse
karter Luc Bisschoffs heeft de
smaak te pakken. Nadat hij verle-
den week twee overwinningen be-
haalde tijdens de stratenrace -in
Voerendaal, won hij gisteren de
klasse van de 125cc nationaal B op
circuitDe Landsard. Deze wedstrij-
den telden tevens mee voor het
Limburgs kampioenschap. Bis-
schoffs moest in de eerste manche
als laatste van start, maar worstelde
zich razendsnel naar de kop van het
veld. Serve v.d. Heuvel uit Bom
bood goed partij, maar moest het af-
leggen tegen de routine van Bis-
schoffs. In de twee resterende man-
ches was de man uit Simpelveld
heer en meester. Serve v.d. Heuvel
en Paul Leppers werden respectie-
velijk vierde en vijfde in het eind-

klassement. Ook Marco Tobben uit
Linne herhaalde zijn zege van een
week geleden. In de klasse 100 cc
nationaal was hij veruit de snelste
en zijn zege werd in geen van de drie
manches betwist.

" John van Daalen uit Naaldijk
zorgde voor een aardige stunt in
Veldhoven. De winnaar in de klasse
125 cc A wenste zijn kart niet in het
pare ferme achter te laten, zoals de
reglementen voorschrijven. Tot de
verbouwereerde pits-commissaris
zei hij: „Die zege interesseert me
geen moer. Ik heb geen tijd meer en
wil naar huis". De organisatie bleef
niets anders over dan Van Daalen te
diskwalificeren.

Uitslagen: nationaal 100 B: 1.Tobben (Lin-
ne); 2. Kapteyns; 3. Sporry. Zwaar: 1.
Wams; 2. Slikker; 8. Jos Souren (Bruns-
sum); ll.Caggiula (Brunssum); 13. P. Moors
(Eygelshoven). Nationaal 125 B: 1. L. Bis-
schoffs (Simpelveld); 2. Steenbakkers; 4. S.
V.d. Heuvel (Bom); 5. P. Leppers (Roer-
mond); 11. F. Cleutjens (Baexem); 8. M. Ver-
stappen (St.-Odiliënberg); 17. M. Rutten
(Tegelen). Combi-kart: 1.V.d. Burg; 2. Hoff;
6. B. Claassen (Wanroy). Mini-junioren: 1.
A. Looymans (Heeze); 2. Keizer.

Swingend slagwerk
Harreman/All Stars
ZAANDAM- Op de zesde speeldag
van de nationale competitie het het
softbalteam van Harreman/All Stars
de eerste dubbele winst van dit sei-
zoen kunnen binnenhalen. In Zaan-
dam ging Odiz Frogs twee maal
kansloos onderuit tegen het swin-
gende slagwerk van het Heerlense
negental: 0-16 en 3-8.

Hoewel vaste krachten als Jackie
Hersbach(werk) en Inez van Hout-
(blessure) in de line-up ontbraken,
hield All Stars de thuisploeg in bei-
de duels uiterstkort door nagenoeg
foutloos veldwerk. Bovendien had
de equipe in het slagperk eindelijk
het vizier op scherp staan, resulte-
rend in liefst 19 honkslagen tijdens
het openingstreffen en een totaal
van 8 rake, gegroepeerde tikken in
de laatste ontmoeting.
In Schijndel walste Sittard Condors
het plaatselijke Starlights volledig
plat: 5-21. Het krachtsverschil was
zo groot dat deploeg van coach Jan-
sen het ongelijke duel benutte als
vingeroefening voor het komende,
zware weekeinde waarin liefst drie
wedstrijden afgewerkt moeten wor-
den. De derby tussen Cheetahs en
Sphinx/HSCM eindigde na span-
nende strijd in een nipte 9-11 zege
voor de .-Maastrichtse gasten. Na
drie innings dacht HSCM bij 0-11 al
op rozen te zitten. Cheetahs kwam
evenwel knap terug in de derde en
vierde slagbeurt. De Beekse inhaal-
race bleef steken in de laatste in-
nings. Samacols is lichtelijk van
slag af. De Kerkraadse formatie ver-
loor opnieuw in eigen huis. Ditmaal
was PSV Eindhoven te sterk: 10-16.
Overigens veroverde het Sancta Ma-
ria College uit Kerkrade West de af-
gelopen week de nationale titel voor
scholierenteams.

GTR/NIP grijpt laatste strohalm
HEERLEN - Het ziet ernaar uit dat
GTR/NIP I zich weet te handhaven
in de hoofdklasse. De Limburgers
zullen de laatste wedstrijd tegen
Victoria met 5-3 moeten winnen om
zich te verzekeren van klassebe-
houd. GTR/NIP greep de laatste
strohalm door afgelopen weekeinde
Metselaars II uit Den Haag met 5-3
te verslaan. Na de enkelspelen
stond GTR/NIP met 3-1 voor. Al-
leen Janou Savelkoul gaftegen Bet-
tina Sonneveld een ruime voor-
sprong uit handen en verloor met
0-6; 7-5; 6-4. Ook het damesdubbel
van Mara Eijkenboom -en Jolanda
Schreurs (die voor de eerstekeer dit
jaar bij GTR/NIP meespeelde) en
het gemengd-dubbelspel werden
aan de Hagenaars gelaten.

In de eerste klasse heeft SLTC I de

laatste wedstrijd tegen Son II met
7-1 verloren. Manon Beltgens ver-
loor in drie sets mét 6-4; 6-7; 7-(
van Caroline Houben uit Beek du
voor de Brabanders uitkwam. Hier
mee is SLTC als derde in deze com
petitie geëindigd.

In de overgangsklasse A lijkt
Brunssum zich alsnog te handha-
ven. Tegen concurrent Overburg II
werd met 7-1 gewonnen, zodat Oud
Beyerland I de Brunssummers niet
meer kunnen inhalen. Oud Beyer-
land zal dan met Overburg II degra-
deren. In afdeling IV zal SLTC II
zich met de tweede plaats tevreden
moeten stellen. Dit team versloeg
degradantBeekhuizen I met 7-1. De
uitslagen van de inhaalwedstrijden
zijn beslissend of Van Home na een
6-2 nederlaag weet te handhaven.

Kimbria I sloot de competitie af met
een 4-4 gelijkspel bij Alta II in
Amersfoort.

De enige kampioen, in de over-
gangsklasse B is Ready uit Maas-
tricht. Na de eerste partij van Pascal
Savelkoul gewonnen te hebben te-
gen Jaap Moerla.nd met 6-4; 6-2,
waren -de Maastrichtenaren zeker
van het kampioenschap en de pro-
motie naar de overgangsklasse A.
Ook de andere enkelspelenvan Pas
calle Druyts, Lonneke Tax en Theo
Cloodt werden gewonnen. In deze
afdeling is Ray Prickers na de 5-3
nederlaag tegen Doornakkers in
Eindhoven gedegradeerd.

In de herencompetitie blijft Nieu-
wenhagen in de hoofdklasse. In de
laatste wedstrijd speelden zij met
3-3 gelijk tegen kampioen Phoenix.
Ray Prickers luit Weert degradeert
na hun 5-1 nederlaag tegen Waran-
de. Volgend jaar zal waarschijnlijk
Ready I de plaats van de Weertena-
ren innemen.

Voor overige uitslagen
zie pagina 15

Dullens in
clinch met SLTC
SITTARD - Het bestuur van
SLTC heeft het contract met
Evelyne Dulleris afgelopen zater-
dag met onmiddellijke ingang
ongedaan gemaakt. Evelyne
Dullens had zich op advies van
haar arts afgemeld voor de com-
petitiewedstrijd van gisteren.
Door overmatige melkzuurpro-
ductie zou Dullens de kans lopen
op een spierscheuring en dat zou
met het oog op de komende toer-
nooien een groot risico zijn. Het
bestuur van SLTC is ervan over-
tuigd dat Dulleras zich heeft afge-
meld, met het oog op het DSM-
toernooi, dat overmorgen begint.
Hoewel de kanis van SLTC op de
titel minimaal was, had het be-
stuur graag gezf.en dat Dullens in
clubverband zou meespelen.
Ook al om te voorkomen dat de
lagere teams van de Sittardena-
ren zouden worden verzwakt.
Daarom werd Evelyne Dullens
aan de kant gezet. Overigens
brak de SittardIse enkele weken
geleden met hiaar privé-trainer
Flip van Betuw, tevens clubtrai-
ner van SLTC. Als persoonlijke
trainer heeft Dullens nu de Belg
Yvez Stevens aangetrokken die
haar het komend seizoen bij-
staat.

Limburgse jeugd:
driemaal, goud

HEERLEN/PAP'ENDAL- De Lim-
burgse equipe belegde een niet on-
verdienstelijke i'.esde plaats tijdens
de Jeugd-Olympische Dag in Pa-
pendal. Drie go uden, drie zilveren
en vier bronzen medailles waren af-
gelopen weekeir. ide de oogst. De be-
langrijkste resultaten waren: Con-
cours hippique: Michael Compres,
Yves Houtacker s, Loes Hansen en
Leopold van Asl.en, goud bij de po-
ny's. Atletiek: E] wan Jitan, goud op
de 100 en 200 nieter.

GP Finland voor
Jos Veirstappen

PIPOLAHINEN - Een week na zijn
zege in de derde serie om het Euro-
pese kampioenschap in het Deense
Gotenborg, heeft de Montfortse kar-
ter Jos Verstaf >pen zich opnieuw
van zijn sterkst*? kant laten zien. In
het Finse Pipola hinen won hij over-
tuigend de Gran d Prix van Finland.
Op de eerste dag won hij drie van de
vier manches. Op de laatste dag won
hij opnieuw een manche, de pre-fi-
naleen uiteraard 1 de finale. Het werd
overigens een (dubbel Nederlands
succes, want achter hem eindigde
de Eindhovenaiir Mike Hezemans
als tweede.
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15.000,- 109,- 160,- 175,- I 12.000,- 225,- 280,- 343,- 30.000 600 0,89£ 67
25.000,- 182,- 266,- 292,- II 18.000,- 338,- 419,- 514,- 1 4.°-DOQ| 80°' "'*' h
40000- 291- 426- 467- II 24.000,- 450,- 559,- 685,- m^^mmÊËimÊmËmmmmmmwmS£- 545,- m- 876!. Il 36.000,'- 674,'- 839, 1028, I FINA! C~KANTOOR
An<ku. bedragen/loop tijden öök mogelijk. M50.000, 936, 1165, 1427,1 fl\/Jl^^^^rV CA|
Afhankelijk van de waarde vanl uwwoning enz. Etfcki «nie vm.f 0,87% p.mnd. M\ '^ ■■ M ■ M PNkunnen detarieven variëren. _^_ ___ Teriww lijn■ ««.r. ■IJV/U ~^^^_W U\J U—U VI

BVHMpVBHBBSBj Ischarnerweg 108 Maastricht
Y/+ \J____l; j ff i i T f MIJ tel. 043-636200
_\ __^V4|LWWVWNV^PV!^VIffII I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek

L\_^_ZAMV Tel. 045-225000van 11.00 - 20.00 uur

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

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoperuit 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. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

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

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek
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Kodak videob; and Ook verkrijgbaar: »-l mVH onderhoudset voor

Videoband voor Totale speelduur l^Üm \ _%. Incl-uorstels en
perfekte beeld-e.n 3uur. Nü OQr |^__fl ■rWI vloeistof. In luxe
geluidskwaliteit. °,7J ; doosNü qqc

K"^ *^\Y"VJ * ,^C wil mMatiêÈ v^^^"3K3yW3t*..'f S>CF; <*»>- f_^_f_l_H

CD-bescherm-

Reserve doosjes met TDK SA 100 Totale speelduur

Per 5 stuks 10- Chroomcassette, 2StuksnüOgc

Perfekt vaderda g- 2 Stuks nü Q jg§ IQA
Uitstekend geschikt I 2bsK.jL.-w

*«„__, '_M^ ~ 'wU . %
voordigitaleopname.
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Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen
enz.) wordt verwijderd. Volgens uw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat Het voordelige alternatief
voor een nieuwe keuken.

I voor I . *J^

, "sr*——*f_mmmmmmWË'BE..———^mmmmmmm

Wij geven uw woning binnen één I
dag eennieuw aanzien.

Van Wel b.v. '-'
Hoekerweg 4 ""^Bunde 043-647833 QJ|

ook japanners en vorkheftrucks

ll' JIJIH I

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden PL

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 7,5%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand. ■

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658 |

111111111111111111111111111111111111111111111111l

Nu wordt reinigen een kinderspel!

* hogedrukreinigers warm- er houdwater lm f______^_MW_W
■stof- en walerzuigefs .■# w^^mmm^Bl m̂mmr

" tapijtreirngers jM W m—m \^rS—*

" veegmacfunes ,^a^f - '^C^l
" vloerreinmingsautomaien \^ "^m&iïlSr W^T-"*
" swf-serviceapparaten JT, ' _^-^ j
"toebehorenenreimgingsmiOOelen V j< 'r i/(r% _\J

r_Q imi ■ VERKOOP '**»i' { Jjfl_f
iPIIPS ■ REPARATIE *''L^ ■ " g OOK IN UW DIRECTE OMGEVING

SITTARDr KHRnUFR
Reinigingssystemen

Nuslerweg 90 - 6136 KV Sitiatd ilnd park Noord) - Tel CM 491) l 99t»0

Ta

WÊÊÊ\
Hogeschool.

Ka-THQLIEKE Leergangen j
" Sittard \

EEN TAAL ECHT GOED i
LEREN? ofHET VERLEDEN ,

BEGRIJPEN?
Dat kan via (deeltijd)studie aan de

Hoeeschool Katholieke leergangen Sittard
Aan STnDuits wordt bovendien een tekort k

Igeprognosuceerd. jGESCHIEDENIS,ENGELS, DUITS, NEDERLANDS.
Voor de nieuwe cursus die eind augustus start

kan men zich nu aanmeldea

M=„we,e„.> B=.

- ta,MS3SS«far
*\

Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats: ,
I

Wil eraae ontvangen:

Vader/seven fietsen:
En hoe! fGeef 'm op Vaderdag een Batavus en

hij is voorlopig weinig thuis. JÈ- \_y
"Even 'n eindje fietsen schat", JÊÈ p-% \_\y

terwijl hij vroeger met geen stok JÈ
op de fiets was te krijgen! Neem jj|
voor de gezelligheid zelf meteen 4

BATAVUS
defiets die jeniet voelt

Tweewielerspec. Provincialeweg 21
Math. Salden Limbricht, 04490-15944

Tweewielers Patronaatstraat 4, Landgraaf
Jan Boumans t.o. kerk Leenhof, 045-3138.1

Caumerweg 1a
Veloko-fietsen Heerlen, 045-417111

Bromfiets- en rijwielhandel Ridder Hoenstraat 118
Huub AretS Hoensbroek, 045-211893

Rijwielhandel Kruisstraat 14
M. Janssen stem, 04490-31401

Rijwielhandel Barrier 81-83
Math. Beckers Klimmen, 04405-3422

Tweewielercentrum Sunplein 24-25
GUCO Nieuwenhagen-Landaaf, 045-312644

Rijwielzaak Hommerterweg 86
Fred Helgers Hoensbroek, 045-2936

'
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Wereldbeker
schaken

end* AM -De uitslagen uit de
w. I J??nde van het toernooi om
f, eldbeker schaken zijn: Tim-
t o ] °Jrrsoepov 1/2-1/2, Vaganjan -
Spi N°gueiras - Hjartarson 1/2-

"tkok an ■ Van der Wiel 1/2-1/2,Ive^t ," Short 1/2-1/2, Sokolov -,*1 1/2-1/2 Uitgestelde partij:
»Da«°V " Vaganjan 0-1. Afgebro-stas|J: Ehlvest - Timman 1/2-1/2.
'5 n na zeven ronden is: 1. Kar-
-4 punten uit 6ronden, 2. Vagan-
'2-6 'rl ,Salov 3 1/2-5. 4. Joesoepov
-6 7 i afg). 5- Nunn, Timman 3
ig' ■ Short, Ehlvest 3 1/2-7, 9.
&s 3"5 (+ 1 afg.), 10. Sax 3-6,
*l2i« n 2 1/2"6' 12- Van der
ievir u

7, 13- Sokolov 2-5, 14.Lju-. c> Hjartarson 2-6, 16. Portisch

wielerbulletin!etaPt*0 D'ITALIA - Eenentwintigste
naar r>' 1 BuBno, 216km van La Spezia
46 sec- % _.'" 6-26-5«; 2. Criquielion op
h°edin'pi a lgnon (3 seconden tijdsver-
fireukm. ~ GiuPPorii. 5- Hampsten, 6.
Jiidakr■■ ' Conti' 8- Lejarreta zelfdeSanch,hri quielion-9- Poelnikov 1.56, 10.Aen ~'**■

Luyckx op 17.19, 49. Van
?>ons2q mb ,?2 Winner> 1719. 82. Sic-LübbprH 6' 92-Arntz' 94- Schalkers, 117.&«mon^- "9. Dekker zelfde tijd alsKC_m' 2°' Van Poppel °P 34-°3. 121-
-ste Br,^a

u ■ 134-Lammerts, 142. en laat-
t>e|. Usch> dta) zelfde tijd als Van Pop-

»k,l>atPr-?taPMPe: l- P'asecki, tijdrit 53,8Mond rato-Florence in 1.05.34; 2. Le
J'kov ?P^lO

C
3; 3- Giupponi 2.05, 4. Poel-

-2.37 7■ £" 5- fignon 2.21, 6. Chioccioli25i' Ql Cnq"'elion 2.49, 8. Breukink
6 304. 1°- Fondriest 3.08, 11.

lamin m 328' 12- Skibby 3.31, 13. Oes-
-leUieUi \iV' 14-Saronni 3.42, 15. Giovan-Blann ~' 16-Schwarzentruber 3.55, 17.Haex ° Millar 4.19, 18. Argentin 4.19, 19.
6.45 ro"". 20. Oegroemov 4.35, 45. Arntztyin'nl „ len 7-59. 74- Van Aert8.19, 76.
kers o cJ? 21' 79- Dekker 8.29, 83. Schal-
berriin '„89-Kleinsman 9.05, 105. Lub-
VatT'"B 9-56, 119. Luyckx 10.34, 122.
135 j°PPel 10.44, 130. Siemons 12.07,
S*ost„lammerts 13-4 L 141- en laatste
"on mi6ol- Eindklassement: 1. Fig-
llamnc, 0l6; 2- Giupponi op 1.15; 3.CC„ e

r .246' 4- Breukink 5.02. 5.«O1 543' 6- Zimmermann 6.28, 7.
Vhpb!S, 634- 8- Giovannetti 7.44, 9.
kov q%„"9. 10. Lejarreta 8.09,11. Poelni-
-12.06 ,: 2- Contl I0°3. IS- Anderson
12.16' ,k

Skibby 12.13, 15. Argentin
14.39' 10

OeBroemov 14.27, 17. Vona
22.o2' on "errera 16.19, 19. Mugika
31-39' 9, ynzaBa 24.56, 21. Cabrera
32 23' ">_ . Schepers 31.43, 23. Bugno
34.2r' H' 32.29, 25. Blanco Villar"o. lomasini 36.21, 27. Gelfi 37.39,

28. Fondriest 38.52, 29. Winnen 39,54, 30.
Van Aert 40.50, 39. Lemond 54.23, 66.
Schalkers 1.35.37, 69. Lubberding
1.41.18, 76. Luyckx 1.48.14, 99. Siemons
2.31,06, 104. Kleinsman 2.38.45, 105. Ta-
len 2.40.56, 113. Arntz 3.01.46, 129. Dek-
ker 3.36.41, 132.Van Poppel 3.47.34, 136.
Lammerts 3.57.43, 141. en laatste Gam-
birasio 4.21.10.

"RONDE VAN LUXEMBURG - Vierde
etappe: 1. Leclercq 184km van Rosport
naar Bertrange in 4.46.17; 2. Kurmann
op 4.15; 3. Redant 9.13; 4. Adrie van derPoel z.t; 5. Vanderaerden 9.31, 6. Veke-
mans; 8. Lilholt; 9. Dernies; 10. Deneut;
15. Schurer; 21. Beuker; 23. Bol; 27. J.van der Poel; 31. Cornelisse; 37. Her-
mans; 47. Lammertink; 48. Van Loen-hout; 55. Teun van Vliet; 63. De Rooy;
67. Hanegraaf, allen z.t. als Vanderaer-den; 74. Van der Hulst op 22.31; 75. enlaatste Hopmans z.t. Tot de vier uitval-lers behoorden Nijboer en VeenstraLaatste etappe: 1.Tafi, 195km van Die-kirch naar Diekirich in 5.26.51- 2 DeRooy z.t; 3. Uryga op 3 sec; 4. Patrick Ja-cobss, Cottenies; 6. Robeet; 7. Lammer-tink 0.06; 8. Mannaerts; 9. Van Slycke--10. Dexters 0.09; 11. Ludo Peeters 2 li:12. Sierra; 13. Van Camp; 14. Kajzer lö'Nevens; 16. Dernies z.t; 17. Vernie 2.39--21. Schurer; 24. Vanderaerden; 34. Adrievan der Poel, allen z.t. als Vernie- 44Cornelisse op 2.59; 46. Van Vliet 3.21Tot de drieëntwintig uitvallers behoor-den Sergeant, Hermans, Frison, Hane-graaf, Redant. De Keulenaar en KimEriksen. Eindklassement: 1. Cornelisse20.47.48; 2. Kajzer op 9 sec; 3. Schurer0.12;4. Nevens 0.49; 5. Cerin 1.116 Sier-

ra 1.43; 7. Goessens 2.09; 8. Rooms 4.42;
9. Polkosnik 10.51; 10. Tafi 17.28; 11.
Triebel 17.34; 12. Verbeken 19.20; 13.
Kurmann 19.27; 14. Zaina 19.36; 15.
Theo de Rooy 19.49; 23. Adrie van der
Poel 22.24; 25. Beuker 22.39; 28. Vander-
aerden 23.50; 29. Lammertink 23.52; 35.
Wampers 24.57; 39. 80l 25.56; 40. De Wil-
de 26.10; 41. Teun van Vliet 26.27; 47.
Lawrence Roche op 33.05. Van de ruim
tachtig gestarte prof reden 52 de vijf-
daagse koers uit. Eddy Schurer won het
puntenklassement, Kajzer het bergklas-
sement.

" MILKRACE - Twaalfde etappe: 1.
Walsham in 2.48.50, 2. Suarez Cueva, 3.
Chanton, 4. Williams, 5. Stevens, 6. Bo-
dyk, 7. Reynolds, 8. Baker, 9. Jonker, 10.
Tomac allen z.t. Eindklassement: 1.
Walton 43.34.41, 2. Reynolds op 0.25, 3.
Lurvik 0.48, 4. Andersen 0.59, 5. Korlo-
wicz 1.05, 6. Bishop 1.16, 7. Curran 1.22,
8. Rayner 1.28,9. Casado 1.29, 10.Lemar-
chand 1.30.

" RONDE VAN OOSTENRIJK - Ne-
gende etappe: 1. Boden 135 km in
3.31.53, 2. Ledanois, 3. Gauslaa, 4. Lam-
mer, 5. Gueller, 6. Delaurer allen z.t.
Eindstand: 1. Bonca 32.36.26, 2. Lam-
mer op 0.05, 3. Aadnoy 2.26, 4. Styks
3.38, 5. Boden 4.02, 6. Ledanois 4.11.

" HEERS/VEULEN-Amateurs: 1. Jean
Habets, 110 km in 2.39.00; 2. S. Bottel-
berghe op 10 sec, 3. J. Masset z.t., 4.
Wim Jennen,. 7. E. Hilkens, 14. A van
Mulken, 16. T. Luyten op 50 sec, 17. W.
Nelissen z.t. In de nieuwelingenwed-
strijd in Overpelt legde Frank Vleugels

uit Voerendaal beslag op de vierde
plaats.

" PIJL VAN LIMBURG - Etappekoers
voor NWB-licentiehouders. Derde etap-
pe: 1. Van Bael; 2. Wellens; 3. Hindriks;
4. Van Laarhoven; 5. Fooy; 6. Van Deur-
sen; 7. Cokx; 8. Spaurnen; 9. J. Hen-
driks; 10. Van Kessel. Vierde etappe: 1.
J. van Kessel; 2. Van Bakel; 3. Wellens;
4. Louwers; 5. Van Bael; 6. V.d. Laar; 7.
Eggers; 8. Van Seggelen; 9. H. Schepers;
10. J. v.d. Berg. Bergklassement: 1. Van
Bavel 13 pnt; 2. Roebroek 12; 3. Van
Spauwen 10. Ploegen:l. Super Cirkel; 2.
Schoenmakers; 3. Gregor Lugan. Eind-
stand: 1. A. van Laarhoven, 10.01.13.25;
2. Johan Wellens 10.01.17.48; 3. E. van.
Bael 10.01.26.75; 4. Piet Hindriks
10.01.32.39; 5. J. van Kessel 10.01.48.56;
6. Marcel Fooy 10.02.15.14; 7. E. Jorissen
10.02.16.05; 8. J. Louwers 10.02.23.67;9.
J. Steyvers 10.02.32.69; 10. Peter v.d.
Laar 10.02.34.37; 11. Roebroek
10.02.49.22; 12. Hans van Bavel
10.02.49.45; 13. A. Schoenmakers jr.
10.02.57.81; 14. Henri Maatje 10.03.02.84;
15. R. van Dijk 10.03.12.10; 16. A. Steu-
ten 10.03.16.82; 17. J. Korsten
10.03.17.72; 18. J. v.d. Berg 10.03.20.14;
19. H. Smits 10.03.23.03; 20. J. Peeten
10.03.23.79.

" RONDE VAN ZUID-FRANKRIJK -Vierde etappe: 1. Abadie 174 km in
4.34.37, 2. Manders, 3. Aldag, 4. Garnier,
5. Pantagrou, 6. Gourmelon, 7. Eudeline,
8. Bolts, 9. Petacco, 10. Laurent.

"DAMES - Rathingen: 1. Knol 83,5 ki-
lometer in 2 uur, 7 minuten en 10 secon-
den, 2. Niehaus, 3. Paulitz beiden zelfde
tijd.
Düsseldorf: 1. Knol 72,8 kilometer in
1.49.51, 2. Hallbach 0.18, 3. Baartman
zelfde tijd.

Limburgse clubs doen het matig op eerste competitie-dag

Avon-atleet Sluypers
klopt Marti ten Kate
Van onze medewerker
MICHEL FRANSSEN

HEERLEN - Rob Sluypers van het
Heerlense Avon zorgde voor de
grootste verrassing op de eerste
competitie-dag van de KNAU. Hij
versloeg in de tweede klasse in
Vught niemand minder dan Marti
ten Ka te op de 1.500 meter. Voor
beide lopers werd 3.49.8 geklokt.
Sluypers verbeterde zijnrecord met
twee seconden.

In de hoofdklasse in Hengelo lever-
den de Unitas-atleten Patrick Ste-
vens, Bob Dielis en Paul Hagedoren
individuele goede prestaties. De
Belg Stevens lietweinig heel van de
Nederlandse topsprinters. Op de
100 meter versloeg hij Ahmed de
Kom met 10.50 tegen 10.57. Op de
dubbele afstand pakte hij met 21.12
zowel De Kom (21.56) als Rob van
de Klundert (21.70) in. Dielis haalde
op de 800 meter een prachtige zege
in 1.48.92. De nationale kampioen
van de 1.500 meter verbeterde zich
op deze afstand met een volle secon-
de.
Hagedoren maakte op de steeple
een grote sprong door niet minder
dan acht seconden van zijn beste
tijd af te halen: 8.51.02. Maf*k Borg-
hans kwam op de 1.500 meter niet
verder dan dezesde plaats ondanks
zijn tijd van 3.48.00. Paul Jaspers uit
Haarlem zegevierde in 3.45.26. Lino
Pani won het polshoog met 4.80 me-
ter en Leon Donners werd op de400
meter horden tweede in 53.2 L
Unitaskon niet over CorLambregts
en Roger Jaspers beschikken. Om-

dat de overige prestaties niet echt
meevielen kwam Unitas niet verder
dan een tiende plaats en moet de
clifb zelfs oppassen voor degradatie
omdat er dit seizoen drie clubs de-
graderen.
De Unitas-dames werden in Vught
derde achter Hera (Heerhugowaard)
en thuisclub Prins Hendrik en lij-
ken zeker van een finaleplaats die
kans biedt op promotie naar de
hoofdklasse. De dames van Achilles
Top daarentegen eindigden op de
elfde en voorlaatste plaats en zullen
moeten vechten voor lijstbehoud.
Toch was het een Kerkraadse atlete
die de beste Limburgse prestaties
leverde. Jacky Winkelman werd
fraai tweede op de 3.000 meter in
9.53.5, nadat ze al een 800 meter had
gelopen in 2.15.0. Die 3.000 meter
werd gewonnen door Wilma Rus-
man in 9.52.0 waarmee zij dus een
prima rentree op de baan maakte.
Monique van der Weide evenaarde
met 1.80 meter haar beste hoogte-
sprong van dit jaar. Liesbeth Thur-
lings scoorde voor Unitas veel pun-
ten met haar tijden op 400 (59.4) en
800 meter (2.11.6).
In Helmond kwamen de heren van
AchillesTop nietverder dan de vijf-
de plaats met een score die deKerk-
raadse ploeg landelijk eveneens op
dé voorlaatste (zestiende) plaats
bracht. Jo Hanssen (11.1 op de 100
meter) en Marcel deVeen (14.54.0 op
de 5.000 meter) waren de beste lo-
pers.
Stand hoofdklasse heren: 1. AAC 31.048; 2.
Sprint 29.417; 3. AV Rotterdam 29.048; 4.
VLTC 28.903; 5. TION 28.691; 6. Hellas
28.603; 7. Lycurgus 28.554; 8. AV Nijmegen

28.496; 9. AAC II 28.117; 10. Unitas 27.723;
1..Holland Haarlem 27.402; 12. AV Haarlem
26.815; 13. Ilion 26.679.
Dames: 1. Rotterdam 20.267; 2. Lycurgus
19.150; 3. DEM 18.790; 4. Sparta 18.355; 5.
Trias 17.405; 6. Holland Haarlem 17.396; 7.
Olympia'4B 17.316; 8. ADA 17.061; 9. PAC
16.904; 10. Hellas 16.349; 11. Sprint 14.754;
12. Impala 0.
Eerste klasse heren: 1. PSV 25-.336; 2. GAC
Hilversum 23.934; 3. PH 23.849; 4. De Keien
23.836; 5. DEM 23.697; 6. Argo'77 23.564; 7.
Hera 23.386; 8. Sparta 23.304; 9. Startbaan
22.602; 10. Holland Leiden 22.305; 11. PEC
21.976; 12. Thor 21.945; 13. AV'4O 21.846; 14.
HAC Helmond 21.764; 15. AV'56 21.378; 16.
Achilles Top 21.201; 17. Attila 20.849.
Dames: 1. Hera 16.458; 2. PH 16.359; 3. Uni-
tas 15.324; 4. Tion 15.244; 5. PSV 14.922; 6.
Sagitta 14.733; 7. Holland Leiden 14.290; 8.
AAV'36 14.159; 9. Spark 13.656; 10. Ada II
13.088; 11. Achilles Top 13.081; 12. Fortis
8.893.

Matchplay-titels
voor Tans en Wuts
BRUNSSUM - Tijdens de afgelo-
pen weekeinde gehouden kam-
pioenschappen match-play op de
golfbaan Brunssummerheide leg-
den Margreet Tans en forceerde op
de vijftiende hole de beslissing in
haar voordeel tegen de winnares
van verleden jaar, Sascha Vincent.
Roderick Wuts was zeker van de
titel na zestien holes. Uitslagen he-
ren: 1. Wuts; 2. Fidder; 3 en 4 Hoen-
jet en Garretsen. Dames: 1. Mar-
greetTans; 2. Sascha Vincent; 3 en 4
Tiny Balk en Hetty Garretsen.
Jeugd jongens. Guy Balk; 2. Mare
Jacobs; meisjes: 1. Sascha Vincent;
2. Birgit Geurts.

sport

Ockeyteam speelt concept van Ajax en PSV

Oranje werkt
rustraties weg

I van onze sportredactie

■J-BERLIJN - Bonds-
|-n Hans Jorritsma heeft
9 Collega's van de overige

toonaangevende hockey-es Hink aan het denken ge-
P de tweede dag van deiht e van de Champions'Wy in West-Berlijn pro-
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" Taco van den
Honert
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hand- en
spandiensten om
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Pex en Heber
springen eruit

ECHT - Wiel Heber en Jos Pex de-
den tijdens het concours hippique
van de landelijkerij vereniging Een-
dracht uit Echt goede zaken. Wiel
Heber won het springen klasse
zwaar I en werd derde in de klasse
midden, een rubriek die door Jos
Pex werd gewonnen. Met zijn twee-
de paard werd Pex in deze rubriek
vijfde terwijl hij met de goedge-
keurde dekhengst Guco in de
zwaar-I-klasse op de zesde plaats
eindigde.

„Mijn dag kan hier niet meer kapot",
concludeerde Jos Pex. „Jammer dat
ik met Guco zo snel naar binnen
moest maar gelukkig liep alles goed
af. Ik ben diktevreden met de 'enve-
lop' die ik in ontvangst kon nemen".

Bij de individuele dressuur verbe-
terde Guillaume van Herten met
zijn paard San Diego in de klasse
zwaar I zijn resultaat van Limbricht
op zaterdag. In schril contrast met
de sterke bezetting van deze wed-
strijd in alle rubrieken stond het

aantal deelnemers in de zwaar-ll-
klasse dressuur. Odette Aufderhei-
de, zal dit verder een zorg zijn want
met haar paard Palatijn werd zij in
Echt eerste.
Uitslagen individuele dressuur: Beginners
ring V. 1. H. Jeurissen met Devine; 2.
Schoenmakers met Dandy; 3. Verwijlen
met Abgara. Klasse licht I ring II: 1.Peters
metThorphy; 2. De Bruyn met Aconda B; 3.
Langs met Chantal. Klasse licht II ring III:
1. Van de Venne met Aaron; 2. Forschelen
met Camus; 3. Beunen met Unicko. Klasse
midden Iring IV: 1.Vaessen metPsyko Dy-
namic; 2. Steenman met Vulcano; 3. Viehoff
metRasputm J. Klasse midden II ring V: 1.
Schoonwater met C Urlandus; 2. Gefissen
met Aswin. Klasse zwaar I ring VI: 1. Van
Herten met San Diego; 2. Steenman met
Zeus; 3. Lucassen met Banier. Klasse
zwaar II ring VI: 1. Aufderheide met Pala-
tijn. Springen beginners: 1. Storms met
Cherry Evito; 2. Reuvers met Signor; 3. Os-
terop met Classiques Decision. Licht: 1.
Thijssen met Chaplin; 2. Storms met Con-
quistador; 3. Derks met Ziep. Midden: 1.
Pex met Virgina; 2. Mestrom met Saint Mar-
tin; 3. Heber met Condus Basra. Zwaar I: 1.
Heber met Wembley; 2. Kleuters met Black
Roy; 3. L. Gradussen met La Noire G.
Zwaar II: 1. Geraats met Zofarno; 2. Brou-
wers met Urbaan; 3. P. Gradussen met Za-
miro.

LIMBRICHT - Zowat de gehele
NKB-top, een sterke selectievan de
vereniging van dressuur-ruiters en
een Duits en Belgisch team hadden
zich voor de dressuurdag ingeschre-
ven. In tegenstelling tot voorgaande
jaren kwamen de Westduitsers on-
der leiding van oud-Geleendenaar
Raf Heiligers dit jaar wat sterker
voor de dag terwijl de Belgen op-
nieuw geen rol van betekenis kon-
den spelenen deed Jeanette Haazen
voor Limburg wat iedereen van
haar verwacht had. Namelijk de
kuur op muziek winnen en de klas-
se zwaar 11.
Uitslagen Zwaar I proef 27: 1. Hoeymakers
met Roemer; 2. Lucassen met Banier; 3.
Werdens met Zanyo. Zwaar I proef 28: 1.
Van Herten met San Diego; 2. Hoeymakers
metRoemer; 3. Werdens met Zanyo. Zwaar
II proef 33: 1.Teeuwen (Dld.) metLord Les-
ter; 2. Fouarge met Boudewijn; 3. Heiligers
(Dld.) met Pioneer. Zwaar II proef 34: 1.
Haazen met Bannzayir; 2. Teeuwen (Dld.)
metLord Lester; 3. Lucassen metTitel. DM
8: 1.Van Cuyk met Jackson; 2. Kuipers met"
Argon; 3. Gansewinkel met Vasco. ZZ 2: 1.
Van Cuyk met Jackson; 2. Gansewinkel
met Vasco; 3. Kuipers met Argon.

" PAPENDAL - Het Limburgse
pony-team heeft tijdens de nationa-
le jeugd-olympische dag het team-
springen gewonnen. De Limburgse
equipe bestond uit Michael Korom-
pis (Geleen), Loes Hanssen (Linne),
Yves Houtackers (Beek) en Leopold
van Asten (IJsselstein).

" ROTTERDAM - Ingrid Lammerts-
ma (Lycurgus) heeft op de Nenijto-
baan in Rotterdam het Nederlandse
record speerwerpen voor vrouwen
verbeterd. Bij de eerste wedstrijd voor
de hoofdklasse van de competitie van
de Koninklijke Nederlandse Atletiek
Unie, kwam de Noordhollandse in
haar eerste worp tot een afstand van
61,98 meter. Het oude record stond
met 61,14 meter, sedert 11 september
1988 (Amstelveen) ook op naam van
Ingrid Lammertsm'a, die voor de vier-
de maal in haar carrière het record
scherper stelde.

Sneldamtitel naar Kerkrade
EGMOND AAN ZEE - Kerkradenaar Marcel van Keeken heeft in Eg-
mond aan Zee overtuigend de Nederlandse sneldamtitel veroverd. In de
tweede klasse van de senioren stevende detalentvolle jeugdspelervan het
Heerlense Eureka relatief gemakkelijk op hetkampioenschap af. In de as-
pirantenklasse deed De Vaste Zetter Stefan Lenselink (Geleen) het lang
niet slecht. Hij eindigde in de finalegroep op een verdienstelijke achtste
plaats. Delia Verhoef (DV Schaesberg) eindigde in de damesklasse op de
zevende plaats.

tennis
Hoofdklasse
Afd. 1
Hilversum-Warande 5-3
Zuiderpark-Victoria 5-3
GTR/NIP-Metselaars 2 5-3
Unicum-Popeye GS 3 2-6
Eerste klasse
Afd. 3
PellikaanT. 2-Leeuwenb. 2 2-6
SLTC-Son 2 1-7
Overburg-Frisselstein 2-6
Popeye GS 4-Zuiderpark 2 8-0
Frisselstein kampioen
Overgangsklasse A
Afd. 4
Shot 2-Merlenhove 3-
Bastion 8.-Van Home 6-2
Beekhuizen-SLTC 2 1-7
Afd. 5
Unicum 2-SLTC 2 3-3 afg.
Zandvoort 2-Heerend. 8-0
Afd. 6
Overburg 2-BrunssuM 7-1
Oud Beyerland-ThorRW 3 5-3
ELTV3-Nijmegen Quick 3-5
Hillegom-Dash 35 5-3
Afd. 8
Leimonias 3-Bakkum 2 8-0
BLTV-Tesqua 2-€ s
Holy-Helios 5-1 afg.
Alta 2-Kimbria i-A
Overgangsklasse B
Afd. 1
CC Zeeland 2-BTCI2 5-3
Ready 2-Brunssum 2 6-2
Afd. 2
Rapiditas 2-Iduna 2 7-1
Blerick 2-Beekhuizen 2 4-i
Rapiditas kampioen
Afd. 3
Doetinchem-GTR/NIP 2 5-3

Ede-Daisy 3-1 afg.
Afd. 4
Doornakkers-Ray Prickers 5-3
Lunteren-GTR/NIP3 4-4
Stobblek-CCZeeland 3 5-3
Afd. 5
GTR/NIP4-Festina 2 4-4
Dash 35 2-Barneveld 2 5-3
Frisselstein 2-Metselaars5 7-1
Venlo-Bosheim4 2-6
Tweede klasse
Afd. 24
OranjeNassau-Maasbree 4—4
Rulec-Born 6-2
GTR-RayPrickers 2 2-6
BRZ-Ready 3 6-2
Afd. 25
Übachover Worms-Venlo 2

5-3
Nieuwenhagen-NIP 6-2
Ativu-De Mast 4—4
Kerkrade-Ace 4—4
Derde klasse
Afd. 41
De Mast 2-Lichtenberg 2 8-0
Afd. 42
Lichtenberg-Wettensend 7-1
Afd. 43
Ray Prick. 3-Eeckenrode 2 7-1
Afd. 44
Shaile 4-Van Home 2 5-3
Afd. 45
De Burght-GTR 3 8-0
Volharding-Kimbria 2 4—4
Keerweide-SLTC 4 2-6
Brunssum 3-Elsloo 3-5
Afd. 46
SLTC 5-Übach o. Worms 2 1-7
Nieuwenhagen 2-Tegelen 2 5-3
O. Nassau 2-De Burght 2 6-2
Kimbria 3-Volharding 2 2-6
Afd. 47
GTR 2-Grubbenvorst 8-0
Simpelveld-Tonido 6-2

BRZ 2-Ready 4 8-0
Kimbria 4-Kerkrade 2 4—4
Afd. 48
Tegelen-Topspin 2-6
Horn-Maasniel 8-0
Weert-0.-Blerick 3 1-7
Vierde klasse
Afd. 79
Ativu 2-Rapid 7-1
Eijsden-Oranje Nassau 4 8-0
Bom 2-GTR 4 4-4
Afd. 80
GTR 5-BRZ 3 3-5
Heerlen-Ready 5 2-6
Mixed-Ativu4 4—4
Kerkrade 3-Brunssum 5 8-0
Afd. 81
Stein-Ativu 3 5-3
Keerweide 3-Dentgenbach 7-1
SLTC 6-OranjeNassau 3 5-3
Brunssum 4-Ready 6 2-6
Afd.B2
Nieuwstadt-Bunde 1-7
Maasbree 2-U. o. Worms 3 4—4
Afd. 83
Nederweert-Ace 2 6-2
Nieuwstadt 2-Lottum 5-3
NIP2-Swalmen 7-1
Afd. 84
Blerick4-Kessel 3-5
Kaetelberg-Baexem 7-1
Apollo-Horn2 7-1
Afd. 85
Venray-Dukenburg 2 7-1
Vijfde klasse
Afd. 76
Bokt-DeHut 7-1
ELTVIO-De Horst 8-0
Venlo 3-Slotje 2 7-1
Blerick 6-Boshoven 3-5
Afd. 77
Venlo 4-Blerick 5 4-4
Gagel-Belfeld 4-4
Velden-Horst 6-2

Velden kampioen
Afd. 78
Baexem 2-Maarheeze 2 6-2
Budel3-NIP3 6-2
Ace 3-Wessem 1-7
Afd. "9
Obbicht-Ace 4 7-1
Wessem 2-Herkenbosch 2-6
Baexem 3-Wimbledonck 2-6
Afd. 8*
SLTC 7-Voerendaal 1-7
Munstergeleen-Helpoort 6-2
Brunssum 6-Keérweide 4 1-7
Ready 7-GTR 6 6-2
Afd. 81
Hoensbroek-Nieuwenh. 3 3-5
Munstergeleen 2-Munster 8-0
Volharding 3-Eijsden 2 2-6
Afd. 82
Übach o. Worms4-BRZ 4 3-5
Heerlen 2-Voerendaal 2 8-0
Kaldenborn-Nieuwenh. 4 2-6
Afd. 83
Ready 8-De Burght 3 4-4
Oirsbeek-Brunssum 7 6-2
Ativu 5-Nieuwenhagen5 0-8
Herencompetitie
Eerste klasse
Afd. 2
Nieuwenhagen-Phoenix 3-3
ThorRW-Duno 3-3
Prinsejagt-Boemerang 2-4
Ray Prickers-Warande 1-5
Overgangsklasse
Afd. 3
Topio-Krimpen 1-5
Bernisse-ATC 5-1
Presikhaaf-Apollo 4-2
Victoria-Unicum 6-0
Afd. 4
Frisselstein 2-Holy ' 6-0
Ready-BRZ 4-2
Venlo-Oudenbosch 3-3

OÜLPENER
maakt alles goed...
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U kunt nu dubbel genieten van Gulpener Pilsner.
Niet alleen omdat ons l'ilsncr. /.oals belooft!,
overal in lintburg verkrijgbaar is, maar ook
omdat Unu voor ’ 27,50 in het hezfe kunt

fg^e. konten van een gesigneerde en iny<li|su
kunstdruk van tlit schilderij van Pk-tr Ik-lnov.

m* Bovendien woroi he* origineler schilderij van*1 dezeLimburgse schilder onder di
{ÊÊmm*: * inzenders verloot.

/.o haalt l hel Mcrxellaiid dus op
4| twee manieren in huis.

J_ïlt Mwr mlormatk* \ tmit i up tl< Ih lu nek
term-m- oulpt-iuT Pifchcncr kranen.
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Jean-Paul van Poppel troefvan Post

Peter Winnen
niet naar Tour

FLORENCE - Peter Post stelt zijn
ploeg voor de Ronde van Frankrijk
af op de massasprints van Jean-
Paul van Poppel. Post noemde gis-
teren bij het eindevan de Giro d'lta-
lia Henk Lubberding, Teun van
Vliet, Eric Vanderaerden, Jean-Ma-
rie Wampers en Guy Nulens als ze-
kere deelnemers aan deTour, die op
1 juli in Luxemburg begint. Erik
Breukink is zijn man voor het klas-
sement. Voor de overige twee plaat-
sen heeft hij vier renners over: Theo

de Rooy, John Talen, Peter Winnen
en Louis'de Koning.

Uit de woorden van Post in Floren-
ce kon worden afgeleid, dat hij, on-
voorziene omstandigheden daarge-
laten, voor De Rooy en Talen zal kie-
zen. Dit zou betekenen dat Peter
Winnen thuis moet blijven. Post zei
dit niet met zo veel woorden. Wel
was hij uitgesproken ontevreden
over de prestatie van Winnen in de
voorbije Giro d'ltalia. „Dit was niet
goed. In de voorbije twee jaar reed
hij spelenderwijs bij de eerste tien".
Post zag ook niet in hoe Breukink in
het gebergte steun zou moeten krij-
gen. „Alle klassementsrijders staan
er in de bergen alleen voor".
Nederland wordt ditjaar in de Tour
door vier ploegen veregenwoor-
digd. Het aantal Nederlandse deel-
nemers wordt een nieuw record in
de geschiedenis. TVM-ploegleider
Cees Priem maakte eveneens zijn
Tour-ploeg bekend. Hij doet vooral
een beroep op renners die geen
Ronde van Italië hebben gereden.
De selectie: Anderson, Skibby, Van-
denbrande, Lammertink, Schurer,
Hanegraaf, 801, Eriksen en een nog
aan te duiden negende renner.

In de buitenlandse ploegen komen
eveneens Nederlanders aan destart.
Roger de Vlaeminck neemt Jos van
Aert, die in verschillende etappes
van Giro van zich deed spreken,
mee naar Frankrijk. Om zijn debuut
in deTour niet in gevaarte brengen,
ging Van Aert niet in op transfer-
voorstellen van andere ploegen.

Demonstranten
belagen Fignon

FLORENCE - Zelfs demonstre-
rende werknemers van een bat-
terijen-fabriek hebben de Giro
niet de sensatie kunnen geven,
waarop vooraf zo was gerekend.
Op ongeveer 35 km tussen Prato
en Florence werd de weg plotse-
ling bezet door arbeiders. Agen-
ten van de carabinieri legden
haastig een kordon aan, waar-
door de als voorlaatste gestarte
Giupponi vrij baan kon worden
verleend.
Onwetend wat er zich voor zijn
wielen afspeelde, naderde ver-
volgens Laurent Fignon. Evenals
in 1984 dreigde hy de verliezer
van de laatste kilometers te wor-
den. Fignon reed in een fuik van
mensen, maar met een slalombe-
weging wist hij ieder obstakel te
vermijden.

Girowinnaar: 'Inzinking Breukink was mijn geluk'

Fignon lapt alles
aan zijn laars

FLORENCE - Zelden heeft
Laurent Fignon meer binnen-
pretjes gehad dan op de Piazza
Michelangelo in Florence. In
de prachtige stad waar ooit
Romeo en Julia/geschiedenis
schreven nam de Franse wie-
lerstar dankzij de eindzege in
de Giro d'ltalia alle nog be-
staande twijfels omtrent zijn
kwaliteiten als begenadigd
ronderenner weg. „De journa-
listen moeten nu toch wel kun-
nen toegeven, dat ze mij veel
te vroeg hadden afgeschre-
ven", gaf Laurent Fignon zijn
gedachtengang bloot.

„Sinds mijn operaties aan de achil-
lespezen ben ik altijd blijven gelo-
ven in mijn terugkeer aan de top.
Als je zoals ik met veel klasse bent
begenadigd, zul jevroeg of laat weer
de oude worden. Mits je natuurlijk
keihard blijft werken en de hoop
niet opgeeft. Ik fiets weer zoals in
mijn beste dagen. Dat heb ik in deze
Ronde van Italië bewezen, dacht ik.
Overigens heb ik de afgelopen twee
seizoenenen dit jaarvaak genoeg la-
ten zien, dat ik nog heel snel kan
fietsen. Anders had ik niet twee
keer Milaan-Sanremo en een Tour-
etappe in La Plagne gewonnen.
Mijn enige probleem was, dat ik
vaak door ziekte werd getroffen en
mijn regelmaat zoek was. Maar ik
wist, dat ik ooit ook van die proble-
men verlost zou zijn".

Laurent Fignon kreeg in de afgelo-
pen Ronde van Italië zijn gelijk. „De
Giro heeft mijn laatste twijfels weg-
genomen. Met uitzondering van de
klimtijdrit op de Monte Generoso
heb ik geen zwakke momenten ge-
had. Een bewijs, dat mijn lichaam
elke dag goed herstelt van de in-
spanningen".

# Laurent
Fignon haalt
opgelucht
adem, als hij
zeker weet dat
hij zijn eerste
Giro-zege op
zak heeft.

ExcenCriek
Met zijn eindzege in de 72e uitgave
van de Giro schreef de excentrieke
Parijzenaar zijn derde grote etappe-
koers op zijn naam. In 1983 en 1984
won hij de Tour de France. „Het is
gemakkelijker om de Tour dan de
Giro te winnen", verklaarde Fignon
gistermiddag. „In de Ronde van Ita-
lië wordt niet echt gekoerst en is het
heel moeilijkafstand van de concur-
rentie te nemen.Bekijk maar de ere-
lijst van de Giro. Zelden heeft een
renner grote voorsprong gehad. De
tijdsverschillen waren steeds mini-
maal. Voor de Ronde van Frankrijk
geldt het tegenovergestelde".

Na drie weken en 3709 kilometer
fietsen over de Italiaanse wegen
blijkt Fignon amper één minuut en
vijftien seconden sneller gereden te
hebben dan nummer twee, Flavio
Giupponi. In de gisteren door Pia-
secki voor Greg Le Mond gewonnen
afsluitende rit tegen het uurwerk
wist Fignon de schade op zijn naas-
te belager tot zestien seconden te
beperken.

„Die Giupponi is geen groot cou-
reur. Hij beperkt zich louter tot
meerijden. Al enkele dagen
schreeuwde hij van de daken, dat
hh zou aanvallen. Daar is niets van

terecht gekomen. Ja, in de zaterda-
grit demarreerde hij een keer: op
een brug ook nog wel. Dat noem ik
geen aanvallen. Giupponi heeft
geen temperament. Hij is het proto-
type van de huidige Italiaanse ren-
nersgeneratie. In de Giro reed
slechts éénrenner mee, die me mis-
schien had kunnen verslaan: Erik
Breukink. Een heel goeie coureur.
De inzinking van Breukink in de
etappe naar Corvara is wellicht mijn
geluk geweest. De Nederlander had
me anders nog het vuur aan de sche-
nen kunnen leggen. Hij zou zich in
ieder geval niet zo laf als Giupponi
opgesteld hebben".

Afkeer
Fignon onderstreepte met die uit-
spraak zijn afkeer van de Italiaanse
wielermentaliteit. „Ik heb mijn der-
de Ronde van Italië achterderug en
weet derhalve waarover ik praat. In
1982 was de Giro mijn eerste be-
langrijke ronde als professional. In
1984 startte ik opnieuw. ledereen
zal zich nog wel kunnen herinneren
op welke onsportieve wijze me de
eindzege werd afgenomen. Ik start-
te in de slottijdrit tussen Soave en
Verona als aanvoerder van het klas-
sement. Ik kon de Giro niet meer
verliezen. Het gebeurdetoch. Moser
pakte me de trui af dankzij de hulp
van een helicopter. Er gebeurden in
die Giro nog meer onsportieve za-

Na de schandalige wijze waarop hij
in de Ronde van Italië 1984 werd be-
handeld, kondigde Fignon aan

nooit meer de Giro te zullen rijden.
Die beslissing herzag hij enkele
maanden geleden plots. „Eigenlijk
zou ik starten in Parijs-Moskou, die
voor dezelfde periode als de Giro
gepland was. Toen die nieuwe etap-

pekoers niet doorging, koos ik voor
de Ronde van Italië. Aan de hand
van het routeschema was ik tot de
conclusie gekomen, dat onregelma-
tigheden als in 1984 vrijwel uitgeslo-
ten waren. Ik heb gelijk gekregen.
Hoewel ik tot de laatste meters niet
op mijn gemak was. Het spookte me
steeds door het hoofd, dat ik op de
een of andere manier nog benadeeld
zou kunnen worden. Dat is gelukkig
niet gebeurd. Ik heb me de afgelo-
pen dagen wel geërgerd aan de wij-
ze waarop hier de journalistiek
wordt bedreven. De kranten staan
bol van leugens en fantasie. De Ita-
liaanse'journalisten zijn gek en spe-
len cinema".

Evenals het fluitconcert waarop hij
tijdens de huldiging door de 'tifosi'
getrakteerd werd, interesseerde het
Laurent Fignon helemaal niet, dat

enkele Italiaanse journalisten hun
oren te luister legden bij zijn babbel
met de pers. „Waarom zou ik mijn
mond houden? De waarheid mag
gezegd worden. Ik betwijfel alleen
of ze in hun kranten mijn uitspra-
ken correct weergeven".

in Giro
d'ltalia
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Zwak team
In zijn terugblik op de Ronde van
Italië spaarde Laurent Fignon ook
zijn eigen ploegmakkers niet. „Ik
moet eerlijk bekennen, dat ik een
zwak team heb. Niettemin heeft dat
geen enkele probleem opgeleverd,
want ik had geen hulp nodig om de
Giro te winnen", merkte de kopman
van de Système U-formatie op.
„Sinds kort hebben Guimard en ik
een nieuwe sponsor voor volgend
jaar aan de haak geslagen. In 1990
zal ik weer over een topteam be-
schikken. Misschien keert zelfs
Greg Le Mond aan mijn zijde terug".

Hoewel het einde van de Giro am-
per achter derug was, sprak Fignon
gistermiddag in het zonovergoten
Florence reeds over zijn volgende
doel: de Tour de France. Fignon:
„Over enkele weken start ik in de
Tour om te winnen. Ik weet zeker,
dat ik daartoe weer in staat ben.
Maar ik zal dan wel Pedro Delgado
moeten verslaan. De Spanjaard
wordt de te kloppen man. Voor mij
is het zaak om deze vorm vast te
houden. Daarom ga ik binnenkort
in gezelschap van enkele ploegmak-
kers een tijdje in de Pyreneeën trai-
nen. Daarna zal ik klaar zijn voor de
Tourstrijd".

het weekeinde van

Ronde van Luxembm
door wiel verheesen

DIEKIRCH - Michel Cornelisse, verrassend eindwinnaar in de Ron-
de van Luxemburg, stamt uit een sportieve familie. Vader Henk was
in de jaren zestig een van 's lands beste amateurs, die naderhand als
prof ook nog enige tijd tot deTeleVizierploeg van Kees Pellenaars be-
hoorde. Bovendien bestaat er een band tussen Michel Cornelisse en
ex-voetbalcrack Ruud Krol. „Hij is een oom van mij", verduidelijkte
eerstgenoemde gisteren aan de eindstreep in Diekirch.

Dariusj Kajzer, de Duitser van
Poolse afkomst in het door Hen-
nie Kuiper geleide Team Stutt-
gart, had geen boodschap aan de
stamboom van Krols neef. „Niet
hij, maar ik had eigenlijk als win-
naar gehuldigd moeten worden",
foeterde Kajzer. „Wat koop ik er-
voor, dat de jury twee keer tien
seconden straftijd aan Cornelisse
uitdeelt omdat hij in de laatste
etappe door zijn ploegmakkers
de hellingen opgeduwd is. Hij
heeft vaak aan het shirt van deze
of gene Panasonicrenner gehan-
gen."
„De ene keer was het bij Vander-
aerden of Wampers, een volgen-
de maal bij Teunvan Vliet of Nu-
lens. Tel zelfmaar uit. Ik kom ne-
gen seconden ten opzichte te-
kort. Als hij drie keer beboet zou
zijn geworden, was mijn achter-
stand veranderd in een voor-
sprong van een seconde. Net ge-
noeg om deeindzege te behalen.
Daar grijp ik nu naast."

Overigens, in de slotklassering
van de Ronde van Luxemburg
waren weinig of geen bekende
namen op het voorplan te vin-
den. Allemaal een gevolg van de
gebeurtenissen in de op vrijdag
verreden derde etappe Walfer-
dange-Mondorf. Tien man, waar-
bij Michel Cornelisse, Dariusz
Kajzer en de uiteindelijk in der-
de stelling geëindigde Fries
Eddy Schurer,konden zonder te-
genstand ruim twintig minuten
voorsprong nemen. Het peloton,
inclusief onder meer Sergeant,
Lilholt, Van der Poel, Hermans
en Belgisch kampioen De Wilde,
nam een snipperdag. Behalve
Cornelissec.s. prijkten zodoende
ook renners als de Belg Guy
Rooms van de ploeg Swerts, de
Joegoslaaf Cerin uit het Italiaan-
se Carrerateam en de pas 21-jari-
ge Venezolaan in Zwitserse
Eurocardienst, Leonardo Sierra,
opeens in de spits. Bepaald ge-
lukkig met deze situatie waren
de organisatoren allerminst.

" Latere eindwinnaar Michel Cornelisse wordt vóór de start van de laatste etappe
kirch-Diekirch in de Royide van Luxemburg al op het goede spoor gezet door zijn teo
noot Theo deRooy. Foto: WIM KüS'

Theo tle Roov
„Ik raakte door de vlucht van het
tiental weliswaar de leiderstrui
kwijt", aldus Theo de Rooy,
„maar het maakte verder weinig
uit omdat ploegmakker Corne-
lisse mijn plaats innam. Het feit,
dat het peloton niet reageerde

kan men ons, de Panasonics, dan
ook niet kwalijk nemen. Moesten
wij dan achter een teamgenoot
jagen?"
Theo de Rooy was niet de enige
die zo sprak. Bijna alle ploegen
(er waren twaalf teams van zeven
profs aan de rondrit door Lu-
xemburg begonnen) hadden in
de ontsnapping wel iemand ver-
tegenwoordigd. En bijna ieder-
een kwam ook met hetzelfde ver-
weer. „Het was de taak van Hita-
chi en Lotto om tempo te maken.
Uitgerekend die twee ploegen
hadden geen renner vooraan.
Waarom deden zij dan niks?",
voegde menigeen er aan toe.

Betalen
„Ik kan het nog sterker vertelien", zei Adrie van der Poel
„Toen op een gegeven moment
toch enige aktiviteit bij de Hita-
chi's te bespeuren viel wilde ik
best meewerken. Weliswaar had
ik een ploegmakker vooraan (de
latere ritwinnaar Jan Goessens,
red.), maar ik vond het geen stijl,
dat er in het peloton totaal niets
meer ondernomen werd. Toen ik
mij liet afzakken tot bij Hendrik
Redant van Lotto en hem vroeg
wanneer hij en zijn ploegmak-
kers zich ook eens lieten gelden,
antwoordde hij doodleuk: 'Hoe-
veel betaal je?'. Nou, toen was
voor mij de maat vol. Bekijk het
maar, dacht ik en ik heb me met
het'verdere verloop van de vrij-
dagrit nergens meer mee be-
moeid."
Zaterdag, toen de Fransman Ro-
land Leclercq (van de Spaanse
Caja Ruralploeg) een solo van
ruim honderd kilometer onder-
nam, behoorde Adrie van der
Poel tot deweinigen die aan een
achtervolging begon. Zijn met-
gezel naar Bertrange, in de stro-
mende regen, was ... Hendrik Re-
dant. De twee bleven uit de greep
van het pas laat in aktie gekomen
peloton, maar zij konden de ze-
gevierende Leclercq noch de als
tweede geëindigde Zwitser Kur-
mann niet meer bedreigen.

Vijfenzeventig man meldden
zich gistermorgen nog present
voor de lastige slotrit over bijna
tweehonderd kilometer, waar-
van Diekirch zowel begin- als
eindpunt was. Weer kon een
groepvan een man of tien het pc-

loton ontvluchten. Teflf'
duelleerden Theo de Rooy l
Italiaan Andrea Tafi een p* 11
conden eerder dan hun vröj
medekoplopers om de daJM».
Tafi won.
Verder naar achteren, in o' \brokkelde hoofdmacht, v-l'«
strijd om de eindzege plaaf *
De hoofdprijs van de vijf* d
koers door het Groothertol r
betekende voor Michel Cof t
se zijn eerste overwinning' I
huidige seizoen. „Mijn der 0
totaal. Als debuterend pf'w
SuperConfex in 1987 brae n
het tot welgeteld een zegel ie.
In Roeselare was dat. Vort
kon ik eveneens een keer f *bloemen zwaaien. Het betr 0

al een wedstrijd van iets
imporantie: de Omloop v|
Vlaamse Ardennen in 'gem."
Onder leiding van JanRaas
de Cornelisse de kneepje
het vak. Niettemin vond W
de ploegleider hem te weif1
nam in de selectie voor bep *
koersen. „Toen Jean-Pau' i
Poppel, met wie ik goe*
vriend was geraakt, het a*
van Peter Post accepteer*»
voor diens Panasonictean1.ft
komen kreeg ik de kans o^ete gaan. Ik heb geen secon' L
aarzeld. Jammer was allee' j<
ik in de eerste maanden bil
we werkgever bijna niets $|
dan tegenslag meemaakte- i
Cornelisse somt op: in j*|
een val toen hij met Gerrtf
temann een trainingsrit rfl' V
Resultaat: een gesch' ►,
schouder. Vervolgens een (.
operaties en langdurige ",j
deling met allerlei medic' l(
ten. Daarna voorzichtige
keer in het peloton. (,
„De periode van klassieker'
practisch aan mijnneus vo° i
zegt hij. „In de Vierdaags h
Duinkerken was het mijn " 'j
tic nog zó slecht gesteld, da' j.
de derde etappe wegens \
overschrijding de koers 'ir
verlaten. Het was om gek* j
worden. Toen de ploeg V►Ronde van Luxemburg "■,
pier werd gezet was er vo* ►weer geen plaats. Dat deed'
Echter, aan devooravond JJwedstrijd rinkelde de teljj
Aan de andere kant van'T!
klonk de stem van Ferdi Vr
Haute. De assistent van f
Post (de baas was met eet>f
tic in de Giro d'ltalia pnr
riep Cornelisse toch nog oPJ1

Luxemburg. „Als vervangt
Peter Harings", luidde de Jldeling. Na afloop van de 1
etappe was de invaller °'aanvoerder.

Van Laarhoven sterk
in Pijl door Limburg

Van onze medewerker
.JANLEYSTEN

ECHT - Na zich zaterdag in de lei-
derstrui te hebben gereden hieldAd
van Laarhoven gisteren in de konin-
ginnenrit van de Pijl van Limburg
keurig stand. De 30-jarige Braban-
der reed ook in het heuvelland
steeds in de voorste linie.
Na wat vroege schermutselingen
was de eerste serieuze ontsnapping
van Schoenmakers, Kersten en de
Belgen Tulmans, Spouwen en
Boecks. Zij hadden aan de voet van
de Slingerberg anderhalve minuut

voorsprong. Doch vooral onder im-
puls van Steyvers en Van Bakel was
de voorsprong op de Adsteeg ge-
slonken tot 25 seconden. Nadat in
Ulestraten alles bij elkaar kwam
achtte de Belg Roubrouck zijn tijd
gekomen, hij kreeg 30 seconden tot
hij in de afdaling van de Lange
Raarberg gegrepen werd, nam zijn
ploegmaat Spouwen het initiatief
over.
Over de volgende drie heuvels was
Spouwen telkens eerste boven maar
moest met een puntje aan de regel-
matige Hans van Bavel het berg-

klassement laten. Halverwen
meerde zich een kopgroepje T
ven. Van Dijk, Engelen, AkK*
bergkoning Van Bavel, Sch^kers jr. en Schoenmakd
Roubrouck. Deze had aar
van de Fromberg 200 mete'
sprong op de andere zes d>'
hadden op het peloton.
In Bunde was het pelote' 1.
compleet waarop vervolge"
wers, Steyvers, Jorissen
van Dijk aan de haal gingeJ|
die poging strandde, zodat jj
renners zjch voor de eli^meldden. Van Kessel beveSK
Echt andermaal zijn sprintn
nie

" GRAND-RECHAIN - D<
se Pijl, een van de topki
België voor amateurs, is g 1
door onze landgenoot Eddy
mans. Na 193 km verwees W|
kelkoren naar de tweede pla 1
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