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Directherstel koppeling — defensie-uitgaven omlaag

Kok stelt harde eisen aan regeringsdeelname
fSTERDAM - PvdA-fractieleider Kok heeft zaterdag
Pens een rede voor de partijraad in Amsterdam harde
Fll op tafel gelegd voor deelname van zijn partij aan de
Fring. De PvdA, aldus Kok, wil alleen regeren als haar
Nramma voldoende herkenbaar in het kabinetsbeleid
f uitdrukking komt. Als de PvdA regeert, zal de auto-
[jtische koppeling tussen lonen en uitkeringen worden
Nteld en zullen de defensie-uitgaven worden verlaagd.

J? kabinet met de PvdA zal de
treling tussen de inkomens van
i enden en al die mensen die op. AOW- of andere uitkering zijngewezen onmiddellijk herstel-
k Niet alleen in 1990, om vervol-

Per jaar te wikken en te wegen.
|,' de koppeling wordt hersteld,
»°t>peling wordt toegepast vanaf
j "toment dat wij gaan regeren.,
f
r jaar. leder jaar, zeg ik," aldus

itactieleider. Alleen in uitzonder-
i^nnstandigheden (Kok noemde
.oliecrisis van 1973 als voorbeeld)
l automatisme worden losge-

J Willen alle mensen die van een
_ering moeten leven zekerheid,en- Een zekerheid dat niet, zo-
nllJdens de kabinetten-Lubbers
|. asis van politieke willekeur, de
rur'ngen ieder jaaropnieuw ach-
i ''JVen. Eerlijk delen in goede en
.j^ade tijden, dat is de inzet vanrartij van de Arbeid."

stand
'liiu Ze uitspraken nam Kok dui-
der dan voorheen afstand van, Concept-verkiezingsprogramma, bet CDA. Het CDA wil wel her-

stel van de koppeling, maar onder
strikte voorwaarden. Volgens de
christen-democraten zou jaarlijks
moeten worden bezien ofde koppe-
ling wenselijk is.

Ook op het gebied van het defensie-
budget sprak Kok zich onomwon-
den uit. „Als de PvdA deelneemt in
het volgend kabinet, zal op defensie
worden bezuinigd. Door een streep
te halen door de voorziene stijging
van die uitgaven en door een ver-
dere verlaging. De omvang van die
verlaging hangt mede af van inter-
nationale omstandigheden."

Keerpunt
Kok hield het partijkader voor zich
niet al te krampachtig vast te klam-
pen aan een bepaald percentage van
bezuinigingen. „Een kabinet met de
PvdA zal een actieve buitenlandse
politiek voeren om ontspanning,
wapenvermindering en dus minder
defensielasten mogelijk te maken.
De ombuiging van beleid staat voor-
op." Kok sprak van een keerpunt
van groei naar verlaging van de de-
fensie-uitgaven. Minder defensie-
uitgaven, ieder jaar opnieuw, aldus
de PvdA-fractieleider.

TweeMaastrichtenaren verongelukt in Lanaken

Auto in Heerlen uit
debocht: twee doden

|k Van onze verslaggevers
iJftLEN - Een 25-jarige Heerle-
t^ en de 23-jarige bijrijder uit Am-
iwl?nri zijn zondagochtend om
i^- voor zes verongelukt toen zij
l jMnRenault Alpine op de John
O^nnedylaan in Heerlen uit de

vlogen en tegen zowel een
O als een lichtmast botsten. In

Lanaken (B.) kwamen twee Maas-
trichtenaren tijdens het weekeinde
door een verkeersongeluk om het
leven.
Een derde inzittendevan de auto in
Heerlen liep bij deze zware botsing
- de inzittenden moesten door de
brandweer uit het wrak worden be-
vrijd - lichteverwondingen op.

De politie vermoedt dat de auto met
een te hoge snelheid heeft gereden,
waardoor de verongelukte Heerle-
naar de macht over het stuur ver-
loor.
Eventuele getuigen worden ver-
zocht zich in verbinding te stellen
met de afdeling Verkeer: 731731.
Overigens verleent depolitie opver-
zoek van de nabestaanden geen na-
men van de slachtoffers.
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Fiets
In Lanaken werd de 56-jarige al-
leenstaande Maastrichtenaar Alfons
Habets vrijdagavond rond zes uur
op de fiets aangereden door een
auto op de Kiezelweg. Hij werd
daarbij zo ernstig gewond dat hij
tengevolge daarvan is overleden.

Zaterdagmorgen reed de 24-jarige
Michael Smeets, eveneens Maas-
trichtenaar, in Lanaken met zijn
auto tegen een lantaarnpaal waarbij
hij op slag werd gedood.

Reddingshelikopter ingeschakeld

Meisje bijna in
Geul verdronken

MEERSSEN - Het 13-jarige meisje
S.W. uit Heemskerk, dat met een
groep schoolvriendinnen kampeer-
de op camping Geul en Bos nabij
Meerssen, is zaterdagmiddag ter-
nauwernood van de verdrinkings-
dood gered. Alleen dank zij snel in-
grijpen van de leider van de groep
en een familielid van de camping-

houder heeft het kind het er levend
afgebracht. Haar toestand was gis-
teravond nog altijdkritiek maar sta-
biel.
Het meisje was rond kwart over een
met een vriendin gaan zwemmen in
de Geul, die achter de camping
stroomt. Overigens op een gedeelte
waar duidelijk staat aangegeven dat
dit niet is toegestaan. Het water in
de Geul wordt daar nogal opge-
stuwd door een dam. Toen het kind
op een bepaald ogenblikhaar benen
op de dam legde werd zij door de
grote stromingskracht van het wa-
ter plotseling de schuine damwand
afgesleurd.

Door de onderstroom kwam zij in
twee tot drie meter diep water te-
recht. De vriendin probeerde haar
nog boven water te krijgen maar
zonder succes. Gelukkig zag een an-
der meisje van de groep het voorval
en sloeg alarm op de camping.
Een leider van de groep haalde het
kind, dat minutenlang onder water
is geweest, aan de kant. Afwisse-
lend met het familielid van de cam-
pinghouder werd mond-op-mond
beademing en reanimatie toegepast.

De plaats waar het gebeurde bleek
tot overmaat van ramp onbereik-
baar voor de ontboden ziekenwa-
gen. Daarom werd de in het Duitse
Würselen gestationeerde reddings-
helikopter ontboden die het slacht-
offer met spoed overbracht naar het
ziekenhuis van Maastricht. Daar
wordt het kind op de intensive care-
afdeling verpleegd.
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Haelen onthaalt Frans Maassen

Van onze sportredactie
HAELEN -Kersvers Nederlands kampioen bij de prof-
wielrenners, Frans Maassen, bracht gisteravond Haelen
op de been. Gezeten in een open Cadillac maakte de Su-
perconfex-cyclist een rondrit door zijn woonplaats. Het
einde van een bewogen dag voor de 24-jarige wielrenner.
Een dag die het hoogtepunt kende in Rheden, waar
Maassen enkele kilometers voor definish van het Neder-
lands profkampioenschap de beslissende demarrage
plaatste. Teamgenoot Nico Verhoeven voelde zich 'ge-
flikt' omdat zijn solovlucht onvoldoende werd gesteund.

" Zie ook pagino 9en 16

Partijleider Grosz 'onder curatele' hervormers

Hongaarse partijtop
ingrijpend gewijzigd

Van onze correspondent
BOEDAPEST - De top van de Hon-
gaarse communistische partij is af-
gelopen weekeinde ingrijpend gere-
organiseerd. Partijleider Karoly
Grosz is daarbij min of meer onder
curatele van de hervormers gesteld.
Het Centraal Comité (CC) koos za-
terdag na twee dagen van heftige
debatten een vier man sterk presi-
dium dat de partij moet gaan leiden.

In dit nieuwe collectieve leider-
schap is Rezso Nyers 'eerste onder
zijn gelijken. Zo althans presen-
teerde het kwartet dit gisteravond
op de Hongaarse tv. Grosz blijft eer-
ste secretaris van de partij, maar
Nyers, een econoom die wel de 'va-
der van de Hongaarse hervormin-
gen' wordt genoemd, kreeg de func-
tie van partijpresident.
De andere leden van het presidium
zijn premier Miklós Nemeth en mi-
nister van staat Imre Pozsgay, die
als de leider van, de radicale hervor-
mers in de partij wordt beschouwd.
Bovendien werd het negen leden
tellende Politbureau, het dagelijks
bestuur van de partij, opgeheven en
vervangen door een 21 man sterk
'Politiek Uitvoerend Comité.
De meeste leden van dit nieuwepar-
tijmanagement komen uit de ran-
gen van de gematigde hervormers.
Dat geldt tevens voor twee nieuwe

functionarissen op sleutelposities in
het partijapparaat: de CC-secreta-
riaten voor ideologie en voor partij-
organisatie.

Compromis
Alle wijzigingen hebben het karak-
ter van een zwaarbevochten com-
promis met het doel een breuk in de
partij te voorkomen. De positie van
Grosz was onhoudbaar geworden
omdat hij de steun van het centrum
en de conservatieven verloor met te-
genstrijdige uitspraken. Zo bekeer-
de hij zich pas tot het meerpartijen-
systeem toen duidelijk was dat hij
in het Politbureau geïsoleerdkwam
te staan met zijn opvatting dat 'de-
mocratie ook binnen het eenpartij-
systeem mogelijk is.

Het CC heeft zich nu zwart op wit
uitgesproken voor een meerpartij-
ensysteem en een markteconomie.
De partijdelegatie die daarover met
de oppositie onderhandelt, wordt
niet langer geleid door Grosz, maar
door de nieuwe partijpresident
Nyers. In oppositiekringen zijn de
wijzigingen van afgelopen weekein-
de positief ontvangen, ook al wenst
men de kat nog uit de boom te kij-
ken omdat het voor 7 oktober aan-
gekondigde partijcongres wordt
geacht een nieuwe partijleiding te
kiezen.

Toestand zieke
Papandreou
gestabiliseerd

ATHENE - De toestand van de zie-
ke, 70-jarige Griekse premier An-
dreas Papandreou is gisteren ietwat
gestabiliseerd. De situatie van het
hart is 'stabiel' en de problemen met
de nieren worden behandeld met
dialyse. Dit stond in een medisch
bulletin dat gistermiddag in Athene
werd uitgegeven. Voor het staatszie-
kenhuis speelden zich hysterische
taferelen af door voornamelijk radi-
cale aanhangers van Papandreou's
Pasok-partij.
Voor de behandeling van Papand-
reou, die werd opgenomen met
longontsteking, zijn een Egyptische
hartspecialist en drie andere specia-
listen uit Groot-Brittannië overge-
vlogen naar de Griekse hoofdstad.
De. Egyptische specialist dr Maghdi
Yacoub, dievorig jaar septemberbij
de Griekse demissionaire premier
een open-hartoperatie verrichtte,
liet meedelen dat hij vollledig ak-
koord is m^J. de diagnostiek en de
behandeling die de Griekse artsen
de premier geven.
Voor het algemene staatsziekenhuis
in Athene haddenzich zondag zeker
duizend mensen verzameld, onder
wie veel radicale aanhangers van de
Pasok-partij. De situatie werd drei-
gend toen de menigte gisterochtend
naar conservatieve politici, die Pa-
pandreou wilden bezoeken, gingen
gooien met stenen, muntstukken en
lege flessen. Zondagmiddag sloe-
gen ze in met houten latten op be-
zoekers en journalisten. Volgens de
Atheense radio vielen er verschei-
dene gewonden.

GVK-direkteur Van Breemen neemt ontslag
PANHEEL - Amper een week na-
dat hij acht van de 25 medewerker-
van het grindverkoopkantoor (gvk)
in het Grindhuis te Panheel had
ontslagen wegens een dreigend te-
kort aan grond heeft gvk-direkteui
J. van Breemen (47) gisteren zeli
ontslag genomen.

„Ja, ik heb mijn funktie bij de Raad
van Commissarissen ter beschik-
king gesteld", zegt hij. „Waarom?
Ja, we kwamen steeds meer in eer
totaal afhankelijke positie van de
overheid terecht. Een overheid die
niet meer tot rede te brengen is
Overleg schijnt niet meer mogelijk
te zijn.
Bovendien ben ik nog een jonge
vent en wil niet in een situatie blij
ven waar alleen nog maar sprake i<
van afbouw. Ik wil nog ergens de
schouders onder kunnen zetten oir
iets constructiefs te doen", legt hi.
uit.
De Raad van Commissarissen, de
zeventien grindproducenten, bera
den zich nu over de te nemen stap
pen en zoeken een opvolger vooi
Van Breemen, die zegt dat zijn ach
jaar bij hét gvk „tropenjaren" wa
ren. Tot er een opvolger is zal Var
Breemen de lopende zaken afhan
delen.

Mysterieuze bus
blijkt vals

geldtransport
NIJMEGEN - De mysterieuze
bestelbus die zaterdagmorgen
om negen uur in Amsterdam
werd gevonden, blijkt gebruikt
te zijn voor een vals geld-trans-
port. Dat heeft H. de Haas,
woordvoerder van de rijkspolitie
district Nijmegen gisteravond
gezegd. In de zaak zijn nog geen
arrestaties verricht.

In het busje is door de Amster-
damse politie een plastic tas met
ongeveer een half miljoen aar.
valse bankbiljetten van duizend
gulden gevonden. Waarvoor dit
geld gebruikt zou worden, is nog
niet bekend. Bij de justitiële
dienst van de rijkspolitie district
Nijmegen kwam vrijdag in de
loopvan de dag een anonieme tip
binnen, dat in Amsterdam een
gehuurd busje met vals geld zou
staan. Die tip bleek te kloppen.

'Verdeling
subsidies

moetanders'

(ADVERTENTIE)

Ml —_-_--_----------_-__r^

Italiaanse braadworst _
/«%/%per 500 gramj&^s'4.4B / OU

per kilol4^sCr _ M " M \J
Spitskool 70
per kilo : M M
Aanbiedingen zijn geldig op maandag 26, dinsdag 27 en _
woensdag 28 juni 1989. **g^|^
Edah heeft steeds meer te bieden. MjiaS

8-26-72 ,

(ADVERTENTIE)

i " j£

| Poste. + Plaats | _f|^ Pfc^^_VV

W Deze bon >n een ope dnutTlmer 46, 640U| A*1 1" ' 'Tft .# «&

■"subsidie?...



WMC
Lilia Claessen is één van de wei-
nige leden die vanaf de oprich-
ting in 1981 actief bij de Brass-
band Limburg betrokken is ge-
weest. „Ik ben inderdaad één van
de weinige leden van het eerste

uur die nog steeds deel uitmaakt
van de Brassband. Helaas is het
verloop van de leden vrij groot."
Normaal wordt er één keer per
week gerepeteerd, maar met het
WMC in het vooruitzicht, waar
de Brassband Limburg in de
hoogste divisie zal uitkomen, is
dat in eerste instantie verhoogd
tot twee maal per week en in
deze laatste weken voor het
Kerkraadse concours zelfs tot
drie keer.

Wie de Brassband Limburg aan
het werk wil horen, krijgt daar-
voor dekans op 23 julitijdens het
Wereld Muziek Concours in
Kerkrade.kunst en cultuur

Wim Crouwel: musea
moeten front vormen

tegen kunsthandel

AMSTERDAM - De Nederland-
se musea zouden één front moe-
ten vormen tegen de kunsthan-
del. De prijzen van wat als top-
kunst wordt beschouwd, zijn
momenteel onbetaalbaar. Tege-
lijkertijd zou met kunstenaars
moeten worden afgesproken dat
zij lagere prijzen berekenen voor
musea.

Deze suggestie lanceerde Wim
Crouwel, directeur van Boymans
van Beuningen onlangs tijdens
de presentatie van 'Directies, col-
lecties en commissies. De publi-
catie is een studie van Truus
Gubbels in opdracht van de
Boekmanstichting naar het aan-
koopbeleid van vijftien musea en
de Rijksdienst Beeldende Kunst.

Gubbels constateert dat de (gro-
te) Nederlandse musea veel wil-
len doen om werk te krijgen van
een relatief kleine groep interna-
tionale topkunstenaars. Zij moe-
ten wel, als ze internationaalwil-
len blijven meetellen. De exorbi-
tant hoge prijzen, die momenteel
voor deze werken worden be-
taald (mede een gevolg van de
belangstelling van diezelfde mu-
sea, die bovendien door exposi-
ties van deze kunstenaars organi-

seren nog eens extra de prijs op-
drijven) kunnen door Neder-
landse musea met hun veelal
lage aankoopbudgetten niet
meer worden betaald. Daardoor
dreigen ze de aansluiting met de
internationale top te verliezen.

Afstemmen
Truus Gubbels pleit er onder
meer voor het aankoopbeleid
van de Nederlandse musea op el-
kaar af te stemmen. Dan zouden
de budgetten efficiënter worden
gebruikt en doublures worden
voorkomen: veel musea kopen
werken van dezelfde kunste-
naars, omdat ze daardoor status
verwerven.

Een dergelijke samenwerking is
volgens Crouwel in het geheel

niet vanzelfsprekend. ledereen is
daar in principe best toe bereid,
maar overwegingen van concur-
rentie en 'gezonde geldings-
drang' staat een dergelijk overleg
in de weg. Crouwel erkende dat
deze houding prijsverhogend
werkt, maar constateerde tegelij-
kertijd, dat kunstenaars een mu-
seale expositie van groot belang
achten voor hun erkenning. 'Als
dat zo is', aldus Crouwel, 'moe-
ten er met kunstenaars toch
prijsafspraken te maken zijn.' Hij
achtte de zaak van zodanige im-
portantie, dat hij overweegt deze
tijdens het congres in augustus
van de International Council of
Musea (ICOM) aan de orde te
stellen.

Het panel van hoogleraar/kuns-
thistoricus Evert van Uitert, Ro-

Bert de Haas (directeur van de
Rijksdienst Beeldende Kunst) en
Crouwel vond een andere con-
clusie uit het rapport - dat het
aankoopbeleid wordt bepaald
door een klein netwerk van
'smaakspecialisten' (kunste-
naars, verzamelaars, museum-
medewerkers, galeriehouders en
critici) - in het geheel niet ver-
ontrustend. Dat is in de hele sa-
menleving zo en er is bovendien
geen alternatief.

En ook wat de hoge prijzen be-
treft is er niets nieuws onder de
zon, aldus Robert de Haas. „De
Nederlandse musea hangen vol
met schilderijen van Jan van
Goyen: hij vroeg indertijd de ge-
middeld geldende prijs van 25
gulden. Maar van Gerard Dou'en
Frans van Mieris, voor wiens
werk in de zeventiende eeuw eni-
ge duizenden guldens betaald
moest worden - en in een enkel
geval zelfs 30.000 gulden, ver-
taald naar het huidig prijsniveau
enige tientallen miljoenen gul-
dens - vindt men in de Neder-
landse musea maar heel weinig
werk. Ook toen al kon men in Ne-
derland de hoge internationale
prijzen niet betalen", aldus De
Haas.

kunst

Adoptieconcert in Elsloo levert één cornet op

Instrumentenactie
Brassband Limburg

Van onze verslaggeefster
In het Maaslandcentrum
van Elsloo werd vrijdag-
avond een instrumenten-
adoptieconcert gegeven
door de Brassband Lim-
burg. Doel van dit bijzonde-
re concert, waarbij werken
van Sparke, van de Roost,
Davis en Stevie Wonder uit-
gevoerd werden, was 'adop-
tieouders' te vinden met
wiens hulp nieuwe instru-
menten aangeschaft zouden
kunnen worden.

Hoewel de opkomst vanuit het
bedrijfsleven enigzins tegenval-
lend te noemen was, noemde de
heer J. Smulders van Externe
Management Planners, hoofd-
sponsor van de Brassband Lim-
burg, de avond toch een hoop-
volle start voor een actie die er-
toe moet leiden dat alle instru-
menten nieuw aangeschaft kun-
nen worden. „Het netto resultaat
van vrijdagavond is dat we in
ieder geval de toezegging van
een bedrijf hebben dat we één
cornet kunnen aanschaffen van

’ 2800. Dat betekent dat we nog
23 instrumenten nodig hebben
voor een totale waarde van

’ 108.000."
Op dit moment is het instrumen-
tarium waarmee de Brassband
Limburg naar buiten treedt,
veelal eigendom is van de spelers
of van de harmonie of fanfare
waarin de leden actief zijn. Het
bestuur van de Brassband Lim-
burg heeft nu als doel de instru-
menten in eigen beheer te krij-
gen, wat een grotere waarborg
zou betekenen voor de specifie-
ke samenstelling van de instru-
menten onderling. Een 'geadop-
teerd' instrument wordt eigen-
dom van de Brassband Limburg,
waarbij de 'adoptieouder' op de
hoogte wordt gehouden van het
wel en wee van het instrument.
De BrassbandLimburg is in 1981

opgericht en heeft als vaste
standplaats Stem. De leden zijn
afkomstig uit Nederlands- en
Belgisch Limburg en de musici
behoren in de meeste gevallen
ook tot de leden van een fanfare
of harmonie in hun eigen woon-
plaats. Ongeveer de helft van hen
heeft een conservatoriumoplei-
ding of is daar nog mee bezig. Di-
rigent Sef Pijpers is docent di-
rectieleer aam het Maastrichtse
conservatorium en tevens diri-
gent van het harmonieorkest van
die opleiding.

Het bijzondere van een brass-
band is dat er een erg ruime re-
pertoire-keuze mogelijk is. Een
goede brassband kan zowel klas-
sieke werken spelen als ook het
lichtere genre. Door de relatief
kleine bezetting - maximaal 35
personen - is ieder instrument te
herkennen.

" De Brassband Limburg tijdens hetadoptieconcert in Elsloo. Foto: peterROOZEN

MAANDAG
ZwCHRISTOPHER STRONG

(1933-USA)

16.00-17.15 uur - 75 min - Nederland 2
Op een door zijn zuster georganiseerd
exclusief feest ontmoet Sir Christopher
Strong de mooie en doortastende pilote
Cynthia. Ze zal in het gezin van Sir
Christopher en vooral bij Strong zelf een
dominante rol gaan spelen. Overigens
niet tot iedereens vreugde...

SHARK'S TREASURE (1974-USA)

20.00-21.30 uur - 90 min - Duitsland 2
De avonturier Jim gaat samen met drie
ingehuurde mannen naar de Caribische
zee om uit een wrak een goudschat op
te halen. Het succes van de onderne-
ming wordt echter bedreigd door span-
ning tussen de deelnemers.

DIE SCHWARZFAHRER (1982-D)

23.00-00.40 uur - 100 min - Duitsland 1
Drie Berlijners slaan zich moeizaam
door het leven. Samen maken zij een
plan om een Oostduits geldtransport te
overvallen.

DINSDAG
THE SWORD AND THE ROSÉ
(1952-USA)

14.20-15.50 uur - 90 min - Duitsland 1
Film met James Robertson Justice, Mi-
chael Gough, Richard Todd en anderen.
Regie: Ken Annakin.

CHAMPIONS, A LOVE STORY (1979-USA)
16.00-17.40 uur - 100 min- Nederland 2

Carrie Harlech en Peter Scoggjng ont-
moeten elkaar voor het eerst op de Jeff-
co ijsbaan in Colorado. In de loop der ja-
ren groeien ze uit tot een succesvol ijs-
danspaar, maar hun pad gaat niet over
rozen.

Z/w CASABLANCA (1942-USA)

20.00-21.40 uur - 100 min - BRT 2
1942. Casablanca is het trefpunt van
vluchtelingen en avonturiers. Riek Blai-
ne heeft er een bar. Op een dag vraagt
zijn vroegere vriendin llsa hem om haar
en haar echtgenoot te helpen.

NIU PENG (CHINA)

23.00-00.30 uur - 90 min - Duitsland 2

Een veertienjarige jongenwordt ten tijde
van de culturele revolutie in China naar
een opvoedingsgesticht gestuurd om-
dat hij naar westerse grammofoonpla-
ten heeft geluisterd. Daar ontstaat tus-
sen hem en een oude monnik een hech-
te vriendschap.

WOENSDAG
THE WORLD'S GREATEST ATHLETE
(1972-USA)

14.05-15.35 uur - 90 min -Duitsland 1
Film met John Amos, Torn Conway,
Jan-Michael Vincent, Nancy Walker en
anderen. Regie: Robert Scheerer.

THE ROAD BACK LASSIE (1964-USA)

15.35-17.00 uur - Nederland 1
Lassie redt het leven van een meisje dat
bij een autoongeluk haar geheugen is
kwijtgeraakt.

WITNESS FOR THE PROSECUTION
(1982-USA)

20.15-21.50 uur - 95 min - Duitsland 1

De bekende advocaat Sir Wilfred Rob-
arts neemt, als hij nog maar net is her-
steld van een hartaanval, de verdedi-
ging op zich van een van moord ver-
dachte man.

DONDERDAG
HUNTERS OF THE DEEP (GB)

16.00-17.00 uur - 60 min - Nederland 1
Vlakbij een vissersdorpje in Cornwall ligt
een verlaten tinmijn. Niemand durft er
naar binnen te gaan, want er doen ge-
ruchten de ronde dat het er zou spoken.
De mensen van de Amerikaanse maat-
schappij, die er opnieuw tin willen gaan
winnen, zijn echter niet zo lichtgelovig.

Z/w NANA (1934-USA)

16.25-17.50 uur - 85 min - Nederland 2
Nana, die in het Parijs van 1868 een ar-
moedig bestaan leidt als schoonmaak-
ster, zweert dat ze er alles aan zal doen
om rijk en beroemd te worden. Onver-
wacht komt haar grote kans als ze de
beroemde regisseur Gaston Greiner
ontmoet.

MAK DUGAN RETURNS (1983-USA)

21.03-22.40 uur - 97 min - Nederland 2
Nora probeert samen met har tiener-
zoon Mike de eindjes aan elkaar te kno-
pen, wanneer plotseling, na een afwe-
zigheid van 28 jaar, haar vader Max
weer voor de deur staat. Hij vertelt dat
hij nog slechts een korte tijd te leven
heeft en wil die tijd bij Nora en Mike
doorbrengen...

CRAZY LOVE(1987-B)

21.30-22.55 uur - 85 min - BRT 2
In een drieluik wordt het emotionele le-
ven van Harry Voss geschetst.

VRIJDAG
Z/w WATCH YOUR STERN (1960-GB)

13.45-15.15 uur - 90 min - Duitsland 2
De marine gaat onder bevel van David
Foster een nieuwe torpedo testen. Na
het afvuren keert het projectiel echter
met een wijde boog terug naar het schip
van Foster.

OUTSIDER (1986-TSJECH)

15.55-17.15 uur - 80 min - Duitsland 1
De 15-jarige Jozka groeit op tussen de
renpaarden en zijn grote liefde gaat dan
ook daarnaar uit. Zijn favoriet is het
paard Palisander, waar hij ooit prijzen
mee hoopt te winnen.

GRIECHE SUCHT GRIECHIN (1966-D)

20.15-21.50 uur - 95 min - Duitsland 1
Een man leert via een huwelijksadver-
tentie een opwindende vrouw kennen
en wordt halsoverkop verliefd op haar.

BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA
(1986-USA)

20.25-22.00 uur - 95 min - BRT 1
Vrachtwagenchauffeur en branieschop-
per Jack Burton raakt betrokken bij een
complot in Chinatown als de verloofde
van zijn vriend Wang Chi wordt ont-
voerd...

DEATH OF A SON (1988-GB)

22.45-00.20 uur - 95 min - Nederland 2
Film over de strijd die een moeder voert
als haar 19-jarige zoon aan een overdo-
sis harddrugs is overleden.

MIRACLE OF THE HEART (1986-USA)

23.30-01.00 uur - 90 min - Nederland 1
Een verwaarloosde jongenkrijgt in Boys
Town, een leefgemeenschap waar ver-
waarloosde jongeren worden opgevan-
gen, een nieuwe kans.

recept
Flensjes gevuld
met garnalen
Benodigdheden voor 4 personen.
Allereerst voor de flensjes: 100 g
bloem, 2 eieren, zout, 2V_ dl melk, 30
g gesmolten boter en boter om te
bakken.
Voor de vulling: 3 eieren, 60 g boter,
200 g Hollandse garnalen, zout en
versgemalen peper.

Doe de bloem in een kom en maak
in het midden een kuiltje. Breek
daarin de eieren, strooi snufje zout
op debloem en schenkonder stevig
roeren met houten lepel met gat erin
de melk bij de bloem.
Roer een luchtig beslag.
Schenk er de gesmolten boter bij en
klop zolang tot er een gladde massa
is ontstaan zonder harde bestandde-
len.
Laat beslag met theedoek erover

een uur staan en bak er daarna 8 a 10
dunne flensjes van. Maak voor de
vulling roereiern van losgeklopte
eieren met boter.
Schep hier de garnalen door en
breng op smaak met zout en peper.
Verdeel garnalen over flensjes en
rol flensjes op. Leg ze naast elkaar
op voorverwarmde schotel. Serve-
ren als brunch of lunch met salade
en stokbrood.

hub meijer

videospoor
Maandag 26 juni tot en met
zondag 2 juli 1989 ZATERDAG

Z/w CAPTAIN BLOOD (1935-USA)
14.30-16.05 uur - 95 min - Duitslan'

De Britse arts Peter Blood helpt eet
wonde rebel en wordt dan als slaaf
kocht. Arabella, dochter van een pi'
gebezitter, koopt hem voor haar vi
maar Blood weet te ontsnappen.

BLUE GRASS - deel 1 (USA)

20.50-22.25 uur - 95 min - BRT 1
Film met Cheryl Ladd, Wayne PU.
en anderen.

CISCO PIKE (1972-USA)
22.05-23.35 uur - 90 min - Duitsland
> Ex-zanger Cisco Pike probeert

drugsdealer het hoofd boven wal*
houden.

REVENGE OF THE PINK PANTH
(1978-GB)
23.25-01.00 uur - 95 min - Duitsland

Een gangstersyndicaat doet een s
slag op Clouseau. Deze vermomt?
echter en tracht de aandacht te tre»
van Dreyfus.

GUNFIGHT AT THE O.K. COR
(1957-USA)

00.05-02.05 uur - 120 min - Nederlaf
Bordeeleigenaar Wyatt Earp en jj
arts Holiday worden partners, die e'
altijd wel op een of andere manier^
brand weten te helpen.

ZONDAG
THE STING (1973-USA) |
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland \

Filmmet Robert Redford, Paul Ne**" Il
en anderen. Regie: Goerge Roy H' (

<j|
Oplossing van zaterdag
SCHIMMEL'VORMI"1
C O-T-E-0 '!
HAARDOS-RYZER'
O-M-E-W-D-E-A-i
ROBE-SALEP-SP 1,
T-A-B-T-R-B '
-SCHOTEL-POOT J
D-H-N-R-L-D-U-
-AUTEUR-TUNESIE|
M -S-H-N-M-N-
-PARK-BOTAF-Epf
L-O-Z-E-P-Z-A-,
A-BROEK-ADELD 0
A---D-J-R-G 'I
GOEDERENKREDI E

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. wachthuisje; 4. blaasin-
strument; 8. afgemat; 10. plukje; 11. be-
slissing uit het verleden waarop men zich
kan beroepen; 14. en dergelijke (afk.); 15.
gewas; 16. lidwoord; 17. drinkgerei; 19.
daaraanvolgend (afk.); 20. houten drink-
kom; 22. leemte; 25. eerstvolgende (afk.);
27. rivier in Rusland; 28. rivier in Italië; 29.
Europese havenstad; 32. alvorens; 33.
bontgekleurde papegaai; 34. dierenverblijf;
35. voornemen tot iets.

Verticaal: 1. ternauwernood; 2. dcc (.eetservies; 3. sierlijk dier; 5. lof dj? j)
vereniging; 7. roofdier; 9. zacht; I*\ i
13. persoon die dient; 17. uitroep')
knaagdier; 21. wijnsoort; 23. stad
land; 24. verhaal van aanzienlijke of «26. lichaamsdeel; 28. vreemde m^iopen strook in een bos als afscheidif 10,

vallei.
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ok:kans op coalitie PvdA - VVD definitiefverkeken

Voorhoeve haalt uit
laar mediabeleid CDA

Van onze parlementaire redactie
"EIISFOORT - De VVD heeft zich bij het opstellen van
? verkiezingsprogramma scherp gekant tegen het me-
'teleid van CDA media-minister Brinkman. Volgens

Voorhoeve zet Brinkman 'een schutting
°ns land' door te proberen commerciële zenders als TV
j-1* Veronique te weren. De liberalen spraken zich op de
et afgelopen weekeinde in Amersfoort gehouden alge-
e ledenvergadering uit voor een drastische reorganisa-

,v&n de NOS en voor opheffing van het reclame-verbod
*ondag.

iv concept-verkiezingsprogram-«n deVVDwerd vrijwel zonder
l wijziging door de algemene
?vergadering goedgekeurd.
Jvoorzitter Ginjaar roemde die

kjtezindheid als een 'bewijs dat
L"D terug is van weggeweest;
LUrmen met vertrouwen de ver-een tegemoet zien.

ï Voorhoeve hekelde in zijn toe-r* de wens van CDA en PvdA
(F* koppeling tussen lonen enrangen te herstellen. De VVD
L &chts een aantal uitkeringen

s delen in de welvaartsgroei:
j <>et CDA programma met de
r Wordt uitgevoerd, zal het her-
kan de economie weer onge-
le Worden gemaakt. Dan mag de
1^ na een paar jaar van PvdA-
l^rteren met een dan weer tot in-

Sekomen CDA de rekening
betalen," zette Voorhoeve devoor de verkiezingscampagne.

'Deur dicht'
f* 'fractievoorzitter Kok zag metL re chtse profilering van Voor-
JL de mogelijkheden voor een

P le tussen PvdA en VVD in
,°Pgaan. Voor de NCRV-radio. «arde hij gisteren dat hiermee

-Ui! 18 °P een kabinet van libera-kj\ socialisten 'definitief is ver-
h ■ Partijvoorzitter Maijanne
|St) an de PvdA viel hem bij door
Nitp van een 'door de VVD

seslagen deur.

Verscherpt
? CnA°rzitter Bert de Vries van
'tj , constateerde dat zowel

( hh afgelopen weekein-
de,.9"1 standpunten hebben ver-

** 'te K **e* 's nu aan Voorhoeve
(Vw e.Vestigen ofte ontkennen of. iJ inderdaad de deur naar een

coalitie met de PvdA heeft dichtge-
slagen," aldus De Vries gisteren
voor de NCRV-radio.

Ondanks een stroom van 2.600 wij-
zigingsvoorstellen, liet deVVD-ach-
terban het concept-verkiezingspro-
gramma grotendeels in tact. Voor-
hoeve zette zich af tegen CDA-mi-
nister Brinkman, die de via het bui-
tenland werkende commerciële
zenders TV-10 en Veronique wil we-
ren: „U mag niet zelf de aan/uit-
knop bedienen. De zorgzame sa-
menleving trekt de stekker eruit.
Het is kinderbedtijd."

Milieu
Pogingen om de milieu-paragraaf in
het programma te veranderen,
strandden op stevig verzet van oud-
milieuminister Winsemius. Hij
weerhield de WD-ers er met succes
van de kernenergie-paragraaf aan te
scherpen. Enigszins schoorvoetend
gingen de liberalen ook akkoord
met het voorstel de groei van de de-
fensiebegroting te beperken tot een
procent per jaar.

Het verkiezingsprogramma legt te-
vens vast dat niet gemorreld mag
worden aan het reiskostenforfait
(waarover het kabinet viel) en het
huurwaardeforfait; twee fiscale
maatregelen waar de VVD van
oudsher veel belang aan hecht. De
liberalen willen daarnaast alleen-
staanden fiscaal tegemoet komen.

Conservatieve oude garde wint machtsstrijd

Partijleider Zhao
Ziyang afgezet

Van onze correspondent
PEKING - De conservatieve oude
garde in China, die verantwoorde-
lijk is voor het bloedbad op het
Plein van de Hemelse Vrede, heeft
de machtsstrijd in de top van de
communistische partij gewonnen.
Partijleider Zhao Ziyang, de archi-
tect van de economische hervor-
mingen, is afgezet, evenals zijn aan-
hangers in het Centraal Comité en
het Politburo. In zijn plaats is de 61-
-jarige, kleurloze burgemeester en
partijleider van Shanghai, Jiang Ze-
min, benoemd.
Naar buiten toe zal Jiang, een tech-
nocraat, zich waarschijnlijk gema-
tigd opstellen. Als politieke leider
van Sjanghai was hij voorstander
van economische hervormingen.
Jiang Zemin is de schoonzoon van
ex-president Li Xiannian, een pro-
minent lid van de conservatieve
oude garde, die het besluit van
Deng Xiaoping om het leger in te
zetten tegen de studenten op het
Plein van de Hemelse Vrede, had
gesteund. Jiang is ook benoemd in
het Politburo, samen met de 72-jari-
ge Song Ping en de 55-jarige burge-
meester en partijchef van Tianjin,
Lui Ruihuan. Van dit beleidsli-
chaam maken verder deel uit: pre-
mier Li Peng, de chefvan de staats-
veiligheidsdienst, Qiao Shi, en Yao
Yilin. Met Zhao Ziyang zijn ook het
hoofd van de propaganda-afdeling
en lid van het Politburo, Hu Xili, en
twee andere hervormers Rui Xing-

wen en Van Mingfu uit de top van
de partij verdwenen.
Zhao, die ervan werd beschuldigd
de door studenten geleide pro-de-
mocratische beweging te steunen, is
van al zijn functies ontheven. Hij is
niet alleen als secretaris-generaal
van de partij ontslagen, maar ook
uit hetPolitburo en het Centrale Co-
mité gezet en is verder zijn functie
van vice-voorzttter van de centrale
militaire commissie kwijtgeraakt.
Daarmee heeft hij zijn greep op het
leger verloren. Het staatspersbu-
reau Xinhua meldde niet of Zhao,
die van 1980 tot 1988 premier was en
sinds 1987 partijleider, zijn lidmaat-
schap van de partij is kwijtgeraakt.
Het Volksdagblad, de spreekbuis
van de partij, plaatste gisteren de
foto van de nieuwe leider naast die
van China's sterke man Deng Xiao-
ping. Hoewel Deng formeel geen lid
is van het Centraal Comité noch van
het Politburo, liet het Volksdagblad
er geen twijfel &ver bestaan dat de
84-jarige Deng, als voorzitter van de
centrale militaire commissie, nog al-
tijd de dienst uitmaakt in China.

Direct na de verschuivingen in de
top werd ook bekendgemaakt, dat
China zijn 'economische hervor-
mingen zal voortzetten en de deur
naar de buitenwereld open zal hou-
den. Daaraan werd toegevoegd dat
de één miljard Chinezen 'kunnen
werken voor een betere levingsstan-
daard, maar geen politieke en intel-
lectuele vrijheden kunnen krijgen.

Ergste milieuramp sinds catastrofe in Alaska

Drie ongelukken met
olietankers in VS

INe 0^GTON - Bij drie verschil-
|^evs gelukken met olietankers
I taal

IS et afgelopen weekeinde
i^en £es miljoen liter olie vrijge-
Vtternii et gaat bi-i elkaar om de
!tr, >titn^ UramP in Amerika sinds
N i^ Valdez in Alaska aan de

i mlet°^ ie kwam Vl'J biJeen on-
\% tLi ln Uruguay geregis-
C^erd Presidente RiveraCel'Jke g m een baai in de noord-
'K^ liß^

Staat Delaware aan de'V^rJl en lek sloeS- Daarbij
W°lie [A.r^hatting drie miljoen li-
Vi ten ~] water terecht. Kust-
V' van d fn later vast. dat eenVilden £ e is aangespoeld opC' Mili2 sngs5ngs de baai van Dela-
Vh hierovprdeskundigen maakten

1 <te ha g!steren grote zorgen,uaai bekend staat vanwe-

ge zijn rijkdom aan dieren- en plan
tenleven.

Giftig
Enkele honderden kilometers ten
noorden van de ramp met de Presi-
dente Rivera, voor de kust van de
staat Rhode Island, liep vrijdag-
avond de Griekse tanker World Pro-
digy op een rif. Aanvankelijk liet

deze ramp zich zeer ernstig aanzien.
De eerste schattingen hielden het
erop, dat meer dan vier miljoen liter
lichte, maar zeer giftige stookolie in
zee was terechtgekomen. Maar later
bleek het om hooguit twee miljoen
literte gaan. De olie is bovendien, zo
bleek gisteren, door een draaiende
wind grotendeels zeewaarts ge-
spoeld waar zij naar verwachting
spoedig zal worden afgebroken.

Een derde ongeluk vond vrijdag-
avond plaats in de Galveston Baai,
in de staat Texas, toen een tanker
botste met een duwboot met drie
duwbakken vol olie. Daarbij ont-
stond in een van de bakken een gat,
waaruit een miljoen liter zware
ruwe olie ontsnapte.

Rampen-centra
De drie ongelukken komen op een
slecht moment voor de Amerikaan-
se olie-industrie, die net vorige
week probeerde iets van de sinds de
ramp met de Exxon Valdez verloren
gegane populariteit terug te winnen
door aan te kondigen vijf regionale
rampen-eentra te zullen oprichten.
Die centra zullen het vermogen
moeten hebben snel te reageren op
rampen zoals die met de Exxon Val-
dez.

binnen/buitenland

Gijzelingszaak kolonel Van der Kieft
Verdachte wilde vriendin
uit gevangenis bevrijden

I'an onze correspondent
P.NHEM - De 33-jarige
(utser die donderdag ko-M Van der Kieft gijzel-
* met voor laatstgenoem-
* fatale gevolgen, hoopte

deze actie zijn vrien-
Jb vrij te krijgen, die in
'est-Duitsland gevangen

heeft justitie gister-hddag bekend gemaakt.

I? vrouw was betrokken
*i een van deroofoverval-
fl. die de man in West-

heeft gepleegd.
3 de overval, 31 mei van

11 jaar, verloor een 70-jari-
f 6 man beide benen. De

ontvoerder vluchtte de
grens over en hield zich
drie maanden schuil nabij
Arnhem.

De verdachte heeft dit na
urenlange verhoren tegen-
over de politie verklaard.

Hij vertelde bovendien be-
wust een militair te heb-
ben gegijzeld zonder voor-
af de kolonel als slachtof-
fer te hebben gekozen.
Waarom hij juist een mili-
tair op het oog had, is nog
niet duidelijk. De man liet

ook weten niet verslaafd te
zijn aan verdovende mid-
delen. De drugs die hij
mede als losgeld had
geëist, waren bedoeld als
pepmiddel om tijdens de
gijzelingsactie niet in slaap
te vallen. Het Arnhemse

rechercheteam zet deze
week het onderzoek voort.
In politiekringen is kri-
tisch gereageerd op het op-
treden van het arrestatie-
team afgelopen donder-
dag, bij de mislukte poging
kolonel Van der Kieft te
bevrijden. Woordvoerder
Geelof van de politie toon-
de zich ontstemd dat zij de
Duitser schopten, toen hij
al ontwapend op de grond
lag. „Het is begrijpelijk,
maar niet goed te keuren.
Zij reageerden zich af na
een uur onder hoogspan-
ning te hebben gestaan.
Toen zij de kolonel zwaar-

gewond aantroffen, heb-
ben zij zich op de ontvoer-
der afgereageerd." Geelof
beklemtoonde overigens
dat de leden van de arres-
tatieteams toch getraind
worden om de kalmte te
bewaren in dergelijke si-
tuaties.

De i-ijksrecherche zal een
onderzoek instellen naar
het gedrag van het arresta-
tieteams. Daarnaast zal de
bevrijdingsactie worden
gereconstrueerd, waarbij
wordt getracht te achterha- "len waarom de verkeerde
man is neergeschoten.

Foto van Chinees
voor tanks wint
Italiaanse prijs

CHIA - Een Italiaanse jury heeft
gisteren de prijs voor de 'Foto
van het Jaar' toegekend aan de
Amerikaanse fotograaf Jeff Wi-
dener van Associated Press. Hij
kreeg de prijs voor zijn foto van
een Chinees die op het Tianan-
men-plein in Peking in zijn
eentje een kolonne tanks pro-
beerde tegen te houden. Ge-
woonlijk gaat de Chia Sardina-
prijs naar Italiaanse journalisten,
maar de jury besloot een uitzon-
dering te maken.

Protest tegen stierengevechten

" Aan de vooravond van de
topconferentie van de Europe-
se Gemeenschap in Madrid
hebben betogers buiten de are-
na in de Spaanse hoofdstad ge-
protesteerd tegen stierenge-
vechten. De EG-delegaties zijn
uitgenodigd om vandaag een
van de beste stierengevechten
van het seizoen bij te wonen.
De rond 300 demonstranten,
die zwaaiden met Franse, Brit-
se, Italiaanse, Westduitse en
Nederlandse vlaggen, hadden
spandoeken waarop stond 'stie-
renvechten - Spanje's nationa-
le schande' en 'marteling is
kunst noch cultuur. Betogers
beeldden het stierengevecht
uit, waarvan er de hele zomer
talloze in het hele land worden
gehouden.

Ook in het Europese parlement
zijn stemmen opgegaan voor
een verbod op stierenvechten,
dat na voetbal het populairste
Spaanse spektakel is.

FOTO: 'Stop de pijn in Spanje'
staat in het Engels op het span-
doek waarmee deze vrouw in
Madrid protesteert tegen stie-
rengevechten.

Sikhs richten
slachting aan
CHANDIGARH - Extremistische
Sikhs hebben gisterochtend 18 le-
den van een fundamentalistische
hindoe-groep doodgeschoten in een
park in Moga in het noorden van de
Indiase deelstaat Punjab. Bij de
aanslag kwamen ook twee politie-
agenten om. Dit heeft de politie van
Punjab meegedeeld.

De Sikh-extremisten kwamen met
een busje bij het park aanrijden en
openden met automatische gewe-
ren het vuur op een groep hindoes
die bezig waren met gymnastiekoe-
feningen. De schietpartij, die tien
minuten duurde, kostte aan 18 men-
sen het leven. Nog eens 16 mensen
raakten gewond.
Het was een van de bloedigste aan-
slagen van dit jaar in Punjab. De
deelstaat wordt al jaren geteisterd
door terreuraanslagen van militante
sikhs, die van Punjab een onafhan-
kelijke Sikh-staat willen maken.

D66 wil Hans van Mierlo als lijsttrekker
DEN HAAG - D66 wil Hans van
Mierlo als lijsttrekker bij de komen-
de Kamerverkiezingen. Bij een in-
terne partijstemming kreeg de hui-
dige fractielieder van de Democra-
ten in deTweedeKamer ruim 28.000
punten. De Kamerleden Wolffen-
sperger en Kohnstamm kwamen te-
recht op plaaten twee en drie. Zij
kregen respectievelijk 7000 en 8000
punten minder dan Van Mierlo. Het
D66-congres van komend weekein-
de zal Van Mierlo formeel als lijst-
trekker aanwijzen.

Na Kohnstamm kwamen deKamer-
leden Groenman, Tommei, Nuis en
Eisma uit op de plaatsen vier tot en
met zeven. Op de achtste plaats
kwam mevrouw Scheltema, vice-
voorzitster van de partij. Zij wordt
gevolgd door mevrouw Schimmel,
D66-lid van Provinciale Staten in
Zuid-Holland. Op een tiende plaats
kwam Pieter ter Veer, tussen mei
1981 en september 1982 al eens lid
van de TweedeKamerfractie.
Zoals bekend bedankten de huidige
D66-Kamerleden Engwirda en Ny-
pels voor een plaats op de lijst voor
de verkiezingen.

Ministers Ruding
en Van den Broek
verantwoordelijk
in Koeweit-zaak

DEN HAAG -De ministers Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) en ftu-
ding (Financiën) nemen de verant-
woordelijkheid voor alle stappen
die vanuit ons land tegen Koeweit
zijn genomen in een geschil over de
betaling van een order van Hollan-
dia Kloos, het familiebedrij f-Lub-
bers. Dit blijkt uit een brief die bei-
de ministers het afgelopen weekein-
de aan deKamer hebben gezonden.

In het schrijven erkennen beide mi-
nisters dat premier Lubbers sinds
1984 zich vijfmaal met de zaak heeft
bemoeid. Het betrof steeds het ver-
zenden van brieven aan zijn ambt-
genoot in Koeweit. Het schrijven
gebeurde steeds in nauw overleg
met Van den Broek en Ruding. Aan-
leiding vormde een eind 1984 tussen
Lubbers en zijn ambtgenoot in Koe-
weit gemaakte afspraak dat de hele
affaire op regeringsniveau tot een
oplossing gebracht zou worden.
De kamerleden Gualthérie van Wee-
zel (CDA) en Weisglas (VVD) wilden
gisteren niet op de inhoud van de
brief reageren. Beide fracties zullen
de zaak morgen in het reguliere be-
raad bespreken. Engwirda (D66)
reageerde terughoudend. Volgens
hem heeft het kabinet in de hele
zaak 'redelijk' gehandeld. Kom-
brink (PvdA) wilde inhoudelijk ook
niet reageren omdat hij niet wilde
vooruitlopen op het overleg met zijn
fractie. Hij hield echter welvast aan
een Kamerdebat over de zaak dat
nog deze week gehouden zou moe-
ten worden.

punt uit
Kritiek

De jongerenorganisatie van de
WD, de JOVD, is het aller-
minst eens met de lijn van
WD-fractieleider Voorhoeve.
Op een JOVD-congres in Veld-
hoven- verweet JOVD-voorman
Rutte dat Voorhoeve met het
oppoetsen van tegenstellingen
tussen VVD en PvdA 'een con-
cept uit de jaren zeventig, een
concept van gisteren', hanteert.
Rutte hield zijn gehoor voor dat
liberalen en socialistenjuist sa-
men uit allemacht moeten pro-
beren de macht van het CDA te
doorbreken. Hij noemde de
PvdA op basis van het verkie-
zingsprogramma in ieder geval
weer acceptabel als partner.

Sandalen
Enkele duizenden militante
moslims hebben gisteren bij
Dacca, de hoofdstad van Bang-
ladesh, een fabriek van de
schoenen-multinational Bata
aangevallen. De schoenenfabri-
kant wordt er van beschuldigd
sandalen te maken die beledi-
gend zijn voor de islam. Zeker
tweehonderd mensen werden
gewond bij politieoptreden.

Vermoord
In de Noordierse plaats Lis-
burn hebben drie gewapende
mannen zaterdag een katholie-
ke barman doodgeschoten, na-
dat zij zich met een moker toe-
gang hadden verschaft tot
diens huis. Een politieman zei
dat de vier er vandoor gingen in
een gestolen auto die later is te-
ruggevonden. Volgens hem is
de aanslag nog niet opgeëist,
maar wijst alles op een sectari-
sche moord.

Asiel
Een attaché van deChinese am-
bassade in de DDR heeft asiel
in de Bondsrepubliek Duits-
land gevraagd. Dit is in Ameri-
kaanse bron in West-Berlijn,
vernomen. De 29-jarige Ding
Ding wendde zich enkele da-
gen geleden tot de Amerikaan-
se autoriteiten in West-Berlijn,
die hem adviseerdenzich tot de
Westduitse Overheid te wen-
den. Als argument voor zijn
stap gaf Ding aan, dat hij sym-
pathiseert met de studenten die
in Peking betoogd hebben voor
meer democratie, maar wier be-
weging enkele weken geleden
in bloed gesmoord werd.

Verijdeld
Plannen om de Belgische mi-
nister van justitie Melchior Wa-
thelet te ontvoeren, zijn op het
allerlaatste moment verijdeld.
De politie verrichtte 15 arresta-
ties. De arrestanten stonden in
nauw contact met de bende die
eerder dit jaar oud-premier
Paul Vanden Boeynants ont-
voerde. Dit meldt zaterdag de
Belgische krant Het Volk. De
verdachten, die van Joegoslavi-
sche, Albanese of Turkse kom-
af zijn, hadden Wathelet willen
ruilen tegen Basri Bajrami. Dat
is de Joegosalvische handlan-
ger van Patrick Haemers, de
beruchte Belgische gangster
die onlangs kort na zijn aan-
houding in Brazilië bekende de
dader te zijn van de ontvoering
van Vanden Boeynants.

Fraude
De belastingdienst heeft recen-
telijk een onderzoek ingesteld
naar vermeende fraude met be-
lastingvrij gekochte auto's door
buitenlandse werknemers van
het Europees Octrooibureau
(EOB) in Rijswijk. Dit heeft een
woordvoerder van het ministe-
rie van Financiën zaterdag be-
vestigd. Volgens de woordvoer-
der kwam tijdens een routine-
controle aan het licht dat er
'vermoedelijk is gerommeld
met vergunningen.

CPN
Het CPN-kader heeft zich giste-
ren in Amsterdam met over-
weldigende meerderheid uitge-
sproken voor gezamenlijke
deelnamevan PPR, PSP, CPN,
EVP en niet partijgebondenen
onder de naam Groen Links
aan de Tweede-Kamerverkie-
zingen van 6 september.
Slechts 15 tot 20 van de ruim
250 communistische afgevaar-
digden verzetten zich op de ver-
kiezingsconferentie tegen het
unanieme voorstel van het par-
tijbestuur om 'ja' te zeggen te-
gen het binnen klein ünks be-
reikte akkoord over een geza-
menlijk program en gemeen-
schappelijkekandidatenlijst.

Busongeluk
In de deelstaat Sergipe, in het
noordoosten van Brazilië, zijn
bij een ongeluk met twee passa-
giersbussen zaterdag zeker 31
doden en 50 gewonden geval-
len. De twee bussen vielen zon
30 meter de diepte in toen de .
weg plotseling instortte als ge-
volg van een aardverschuiving.

Spion
De Amerikaanse sergeant Mi-
chael Peri is wegens spionage
voor de DDR tot 30 jaar gevan-
genisstraf veroordeeld door
een militair tribunaal in de
Westduitse stad Fulda.

Limburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

ma t/m vrvan 14.00 tot22.00uur... een gesprek van hart tothart.

Een hypotheek van het Bouwfonds...

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

O^ EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR!
■tij kan u alles vertellen over de gunstige hypotheekmogelijkheden

van het Bouwfonds. Dét is gemakkelijk én vertrouwd!

Bouwfonds Limburgse Gemeenten
0s Khjnenlaan 288, 04490-88588. Roermond, St. Christoffelstraat 10, 04750-16555

*v Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenier) 077 -541945

(ADVERTENTIE)
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Roemenië sluit ook
grens Joegoslavië

af met prikkeldraad
ÏVRSAC - Roemenië bouwt niet al-
>leen aan een hek langs de grens met

het heeft ook langs de
Jgrens met Joegoslavië maatregelen

genomen om te voorkomen dat zijn
burgers de wijk nemen voor het be-
wind van partijleider en president
Nicolae Ceausescu. Volgens Joego-
slavische reizigers uit Roemenië
zijn langs de hele grens tussen de
twee landen prikkeldraadversper-
ringen verrezen.

Op 'gevoelige' plaatsen, zoals langs
de oevers van de Donau, hebben de
Roemeense autoriteiten een waar-
schuwingssysteem aangelegd. Het
bestaat uit een vrijwel onzichtbare
draad die bij de geringste aanraking
een lichtkogel activeert, zo vertelt
een grenswachter die vaak op fami-
liebezoek in Roemenië gaat.

Vorige week werd bekend dat Roe-
menië aan een hek langs de grens
met Hongarije bouwt. Dat kleine ij-
zeren gordijn moet een einde ma-

ken aan de golf van ontsnappingen
naar Hongarije. De afgelopen jaren
zijn tienduizenden Roemenen naar
het veel vrijere buurland gevlucht.
Daarbij gaat het vooral om Roeme-
nen van Hongaarse afkomst, die
zich in hun taal en cultuur bedreigd
voelen.

Demonstratie
verhinderd

'WARSCHAU - De Poolse politie
«heeft gisteren in de stad Lublin een
.; demonstratie verhinderd tegen de
ïmogelijke kandidatuur van de Pool-
jse leider Jaruzelski voor het presi-
jdentschap. De betoging was vooraf
'door de autoriteiten verboden. De
'politie arresteerde 16 leden van de
'verboden Confederatie voor een
'Onafhankelijk Polen (KPN), die de
demonstratie had georganiseerd.

Terughoudend
De Hongaarse regering maakt al-
lang geen geheim meer van haar ge-
schillen met het socialistische zus-
terland onder leiding van Ceauses-
cu. Maar de Joegoslavischeregering
is wat terughoudender en wil niets
zeggen over de prikkeldraadver-
sperringen langs de grens. Een Joe-
goslavische regeringswoordvoerder
zei desgevraagd over 'geen enkele
informatie' te beschikken.

Belgrado wil zijn toch al uiterst deli-
cate betrekkingen met Roemenië
niet op het spel zetten door Buka-
rest aan de schandpaal te nagelen.
Maar op die voorzichtige houding
komt steeds meer kritiek in eigen
land. Veel Joegoslaven vinden dat
hun regering veel te weinig doet
voor de Joegoslavische minderhe-
den in Roemenië. In het land wonen
50.000 Serviërs, 10.000 Kroaten en
zon 1.000 Slovenen.

'Soepeler standpunt
van Thatcher aan

vooravond EG-top'
LONDEN - De Britse premier Mar-
garet Thatcher heeft haar opstelling
tegenover de Europese Gemeensa-
chap versoepeld. Zij is nu bereid de
eerste fase van het rapport-Delors
over een Europese monetaire unie
te aanvaarden op de komende EG-
top in Madrid. Dit melden zaterdag
twee conservatieve Britse bladen,
The Times en The Daily Telegraph.

Deze concessie van de premier zou
een overwinning betekenenvan mi-
nister van Financiën Nigel Lawson
en minister van Buitenlandse Za-
ken Geoffrey Howe. Beiden willen
dat Groot-Brittannië zo snel moge-
lijk toetreedt tot het Europese Mo-
netaire Stelsel (EMS), dat de stabili-
teit van de verschillende Europese
munten moet bevorderen.
Thatcher weigert echter nog wel
zich vast te leggen op een toetre-

dingsdatum, zolang de inflatie niet
is teruggebracht. Toch wil zij, aldus
The Times, ook al besprekingen be-
ginnen over fase 2 en 3 van het rap-
port-Delors. Deze onderdelen van
het plan van de voorzitter van de
Europese Commissie, Jacques De-
lors, behelzen deoprichting van een
centrale Europese bank en de in-
voering van een gemeenschappe-
lijke munt.

Na de zware verkiezingsnederlaag
in de Europese verkiezingenvan vo-
rige week is de druk op Thatcher
toegenomen om haar Europese be-
leid aan te passen. Met haarradicale
afwijzing van een grotere monetaire
samenwerking leek zij af te steve-
nen op een harde confrontatie met
vooral de Bondsrepubliek en
Frankrijk op de Europese topconfe-
rentie dievandaag in Madrid begint.

Biljet van 250
gulden op grote
schaal vervalt

DEN HAAG - De
vuurtoren, het
paarse biljet van
250 gulden, wordt
op grote schaal ver-
valst. Banken en
justitie beschikken
inmiddels over een
honderdtal verval-
ste biljetten. Vol-
gens justitie wor-
den de biljetten via
een speciaal procé-
dé nagemaakt op
een kleuren-fotoco-
pieermachine.

Hoe dat precies
gaat, wil justitie
niet zeggen. Wel
stelt zij dat de ver-
valsers over perfec-
te apparatuur be-
schikken. De Cen-
trale Recherche In-
formatiedienst
spreektvan een 'be-
driegelijke verval-
sing. Politie en jus-

titie hebben nog
geen spoor van de
daders.

Volgens justitie
krijgen alle filialen
van grootwinkelbe-
drijven deze week
het verzoek goed op
te letten als klanten
willen betalen met
biljetten van 250
gulden. Bankfilia-
len zijn al eerder op
de hoogte gesteld
van het in omloop
zijn van vervalsin-
gen. Op de nep-

d>_
vuurtorens oflj

ken de ingebo» etveiligheidsken'
ken, zoals he f
termerk en WJ
dicht van »' #
hoff. Ook {g^
kleur licht »&£,
van het origin

Bij de intr^V
van het 250-gV
biljet, ruim
half jaar ë*^
werden de & J
gelen om ,_J
sing tegen jed l
nog uitgebre
roemd. j

t
Er komt een dag, en 't zal mijn laatste zijn,
waarop 'k voorgoed mijn moede ogen sluit;
dat is de dag waarop i/c U, Heer,
zal ontmoeten, de laatste dag,
het allerlaatste uur, 't is uit.

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, ge-, ven wij u met grote droefheid kennis dat hedenvan
[ ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgza-
i me moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-

( zuster, tante en nicht

Maria Johanna
van der Salm

echtgenote van

Andries Adrianus Bongers
« Zij overleed op 79-jarige leeftijd.

Geleen: A.A. Bongers
kinderen,klein- en
achterkleinkinderen
Familie Van der Salm
Familie Bongers

6163 CT Geleen, 24 juni 1989
I Rozenlaan 18

' De oecumenische uitvaartdienst zal plaatshebben
J woensdag 28 juni as. om 14.00 uur in de parochie-

' kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te

' Lindenheuvel-Geleen, waarna de begrafenis op de; algemene begraafplaats te Lindenheuvel.
; Bijeenkomst in de kerk.
; Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
i geen condoleren.

' De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
■ pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar
! gelegenheid tot bezoek dagelijksvan 17.30tot 19.00

" uur.
j Liever geen bezoek aan huis.

Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-

■ vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Ritst nu maar uit; je strijd is gestreden.
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Dankbaar voor alle fijne en mooie herinneringen
die hij ons achterliet, geven wij u bedroefd kennis
van het heengaan van onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer en oom

Sietse Klein
weduwnaar van

Anneke Cruts
Hij is zacht en kalm ingeslapen, voorzien van de
h.h. sacramenten, na een liefdevolle verpleging in
de verpleegkliniek te Heerlen, in de leeftijd van 65
jaar.

Vijlen: P. Klein
A. Klein-Ritterbecks
Sandra, Torn

Mechelen: E. Vandebergh-Klein
H. Vandebergh
Daniel, Monique
Familie Klein
Familie Cruts

6294 AH Vijlen, 25 juni 1989
V. Renessestraat 19
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 29 juni om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te
Vijlen.
Samenkomst in de kerk.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, woens-
dag om 18.45 uur in voornoemde kerk.

f
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
62 jaar, onze dierbare broer, zwager, oom en neef

Harry
Van Den Booren

Hoensbroek: Sjir Van Den Booren (pastoor)
Ransdaal: Isabelle en Jac

Baars-Van Den Booren
Henk en Mirian, Ria, Fons
Jacques en Ellen

Bunde: Alfons Van Den Booren
Maastricht: Maria Van Den Booren

Amby: Annette en Gerard
Cuylits-Van Den Booren
Familie Van Den Booren

Meerssen, 24 juni 1989
Montfortanenplein 60
Corr.adres: Larixhoven 2
6225 GS Amby-Maastricht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal worden gehouden op woensdag 28 juni
om 14.00 uur in debasiliek van het H. Sacrament te
Meerssen.
Op maandagavondom 19.00 uur gedenken wij hem
in een avondmis in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in derouwka-
pel Volderstraat 22 te Meerssen, dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur.
Zij die de gewone aanzegging niet hebben ontvan-
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen
aanvaarden.

Enige en algemene kennisgeving

t
In alle rust heeft, in de voor haar inmiddels ver-
trouwd geworden omgeving van het bejaardente-
huisHeereveld, op 90-jarige leeftijd, afscheid geno-
menvan dit aardse leven,

Helena Maessen
weduwe van

Fritz Damrow
God geve haar de rust diezij verdient en waar ze zo
naar verlangde.

Uit aller naam:
Familie Maessen
Familie Damrow

Landgraaf, 25 juni 1989
Kloosterstraat 25
Corr.adres: Maastrichterweg 86
6374 RZ Landgraaf
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
woensdag 28 juni as. om 11.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 11.15 uur.
Geen condoleren.
Avondwake, mede tot intentie van onze dierbare
overledene, dinsdag 27 juni om 16.30 uur in het be-
jaardentehuisHeereveld.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.

t I
Liefde is als het universum:
tijd- en grenzenloos.
Zo ook de onze voor jou.

Na een moedigen waardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
onze goede zoon, broer, zwager en oom

Hans Sligchers
op de leeftijd van 27 jaar.

In dankbare herinnering:
Guus en Annie
Sligchers-Gijbels
Sophie en Math
Mia en Hein
Peter en Nelly
Truus en Broer
Hilde en Jos
Carla en Harrie
zijn neefjes en nichtjes

24 juni 1989
Smalstraat 10, 6432 CG Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 28 juni om 11.00 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Maagd der Armen te Mariagewan-
den-Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis op de
centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Dinsdag as. om 18.30 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Hans is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele. Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gelegen-
heid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t I
Tot ons groot verdriet moesten wij vandaag af-
scheid nemen van mijn lieve man, vader, schoon-
vader, onze opa, schoonbroer, oom en neef

Piet Schiffeler
* 17-1-1916 t 23-6-1989

echtgenoot van

Elisa Creuwels
Kerkrade: E. Schiffeler-Creuwels
Kerkrade: Arno Schiffeler

José Schiffeler-Dahlmans
Laura
Chiel
Familie Schiffeler
Familie Creuwels

6464 BK Kerkrade, 23 juni 1989
Pieter de Hooghstraat 4
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 28 juniom 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Hart van Jezus te Haanrade-Kerkrade,
waarna om 12.30 uur de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Avondmis, mede tot intentie, dinsdag om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Chevremont, St.-Pieterstraat 145; da-
gelijks is er van 18.00 tot 19.30 uur gelegenheid tot
afscheid nemen.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
In diepe dankbaarheid voor alles wat zij ons gaf, geven wij u kennis van
het overlijden van onze lievemoeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht .
Johanna Maria Habets

weduwe van
i

Johan Hubert Stalman
Zij overleed op de leeftijd van 93 jaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken.

Vero-Beach (USA): Maria Roberts-Stalman
Oosterhout: Annette Tissot van Patot-Stalman

Heerlen: Barbara Schmidt-Stalman
Norbert Schmidt

Heerlen: Mathieu Stalman
Anny Stalman-Leufkens
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Habets
Familie Stalman

23 juni 1989
Prof. Lambertstraat 26, 6419 BP Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 28 juni
1989 om 11.00 uur in de parochiekerk H. Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum, waarna aansluitend begrafenis op hetkerkhof bij de kerk.
Avondmis op dinsdag 27 juni as. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg; gele-
genheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.

f I
Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Op 24 juni is mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en overgroot-
vader, zwager, oom en neef overleden.
Hij verliet ons in zijn eigen stijl: stil, onopvallend.
Zijn ziekbed was gelukkig kortstondig. Wij hebben hem mogen begelei-
den tot het einde. Hij werd voorzien van het sacrament der stervenden.
Moge hij rusten in vrede.

Sjaak Heijmann
geboren 15 augustus 1906

begiftigd met de eremedaille in zilver
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Marieke Meulenberg
Merkelbeek: Marieke Heijmann-Meulenberg
Merkelbeek: Wiel en Mariet Heijmann-de Zeeuw

Anja en Jan,Remco, Bart
Henri en Ilona
Marlou en Noël

Merkelbeek: Anny en Lou Schiffelers-Heijmann
Marjolein en Fred
Familie Heijmann
Familie Meulenberg

6447 AN Merkelbeek, 24 juni 1989
Haagdoornweg7
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatsvinden
op woensdag 28 juni om 11.00 uur in de parochiekerk H. Clemens te Mer-
kelbeek.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene, dinsdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van de dierbare overledene in de rouw-
kapel van het St.-Gregoriusziekenhuis in Brunssum, dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Met leedwezen en verslagenheid hebben wij ken-
nis genomen van het overlijdenvan ons verdienste-
lijk oud-bestuurslid en oud-officier, de heer

Sjaak Heijmann
Hij was gedurende 50 jaar lid van onze vereniging.
De heer Heijmann zal met schutterseer worden be-
graven.

Erebestuur, bestuur en leden
van de schutterij
St.-Johannes en Clemens
uit Merkelbeek

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons gaf, delen
wij u mede dat, op 68-jarige leeftijd, van ons is
heengegaan

zuster Juliana
Johanna Petronella Litjens

Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij op 24 juni 1989.

Familie Litjens
Zusters Arme Dienstmaagden
van Jezus Christus

6162 XJ Geleen, De Vaart 40
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op woensdag 28 junias. om 14.00uur in dekerk van
de paters Karmelieten aan de Rijksweg te Geleen,
waarna begrafenis op ons kloosterkerkhof aan De
Vaart.
Zuster Juliana ligt opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekennuis, Barbarastraat 1 te Ge-
leen; mogelijkheid tot afscheid nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.

t Maria Joosten, 71
jaar, weduwe van

Cornelus Alers. St.-An-
toniusstraat 4, 6071 VN
Swalmen. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op dins-
dag27 junias. om 10.30
uur in de St.-Lamber-
tuskerk te Swalmen.
Corr.adres: Graaf Rei-
naldstraat 23, 6071 XE
Swalmen.

Jr
/

laat ze leren
voor één tientje

per maand!

t
Geheel onverwacht hebben wij heden afscheid moeten nemen van miÜI
lievezus, onze dierbare schoonzus, tante en nicht

Liesje Wetzels \
weduwe van

Paul Colion
Zij overleed, voorzien van de laatste h.h. sacramenten, in de gezegend^
leeftijd van 87 jaar, in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade.

De diepbedroefde familie:
Hulsberg: M. Driessen-Wetzels

Wijnandsrade: M. Ritzen-Collon
Heerlen: C. Collon-Frijns

Waubach, 23 juni 1989
Bejaardencentrum Heereveld
Corr.adres: M. Bollen, Op de Nobel 24, 6411 GD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, wordt opgedr*
gen op woensdag 28 juni om 10.30 uur in de H. Drievuldigheidskerk <*
Rimburg.
Samenkomst in de kerk. Aldaar is vanaf 10.00 uur gelegenheid tot schril'
telijke condoleance.
Dinsdagavond wordt de overledene bijzonder herdacht in een euchari*
tieviering om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledeneis opgebaard in de chapelle ardente van de Lü''
kerheidekliniek, St.-Pieterstraat 145, Kerkrade; bezoektijd dagelijks tus-
sen 18.00 en 19.30 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven de#
annonce als zodanig te willen beschouwen.

t
Na een leven vol liefde en intense zorgzaamheid voor ons, diehaar zo diejj
baar waren, nam heden, vrij onverwacht, van ons afscheid, in de haar JJvertrouwde huiselijkekring, mijn lieveechtgenote, onze goede moeder*
schoonmoeder

Johanna Catharina
Kuhnen

★ 18-8-1899 t 24-6-1989
echtgenote van

Jan Gerard Kleinjans
Sittard: J.G. Kleinjans
Sittard: H.C.J.M. Vroemen-Kleinjans

P.M.M. Vroemen
Familie Kuhnen
Familie Kleinjans

6131 CM Sittard, 24 juni 1989
Rijksweg-Noord 60
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben in de dekenale kerk S*!
Petrus' Stoel van Antiochië te Sittard, op woensdag 28 juniom 11.00 u*
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Aansluitend is de teraardebestelling op de algemene begraafplaats te S^tard.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avono^mis van dinsdag 27 juni om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Liever geen bezoek aan huis.

t
Heden overleed, toch nog vrij plotseling, in de leeftijd van 79 jaar, o^K
goede moeder, schoonmoeder, grootmoeder, schoonzus, tante en nicM i

Maria Josephina
Hubertina Strolenberg

weduwe van

Wemerus Hubertus Berger
De diepbedroefde familie:

Nederweert: J. de Kan-Berger
Ch. de Kan
Pascale en Raoul

Valkenburg a.d. Geul: J. Berger
H. Berger-Peters
Chantal en Jos

Voerendaal: A. Royen-Berger
F. Royen
George, Alexander en Sybille

Voerendaal: M.L. Delahaye-Berger
G. Delahaye
Denise en Eline
Familie Strolenberg
Familie Berger

Vaals, 24 juni 1989'
Corr.adres: Broekhem 119, 6301 HG Valkenburg aan de Geul
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsheb" s
op woensdag 28 juniom 11.30 uur in deparochiekerk van de H. Remie
te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren. „

t*G*Dinsdagavond om 19.00 uur zal, mede ter intentie van de overledene,
h. mis worden opgedragen in voornoemde parochiekerk. ~Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce
zodanig te beschouwen.

Steenhouwerij
MOONEN-WANDERS B.V. f AflWijngaardsweg 10 - Hoensbroek mPTW
Telefoon 045-227700 >fj//_Jü_.
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Hetverzoek om verzet te stoppen tegen overname Plem

Deputé Pleumeekers praat met OR Limagas
Van onze redactie economie

HEERLEN - Gedeputeerde Pleumeekers praat morgen, dins-
dag met de ondernemingsraad (OR) van Limagas in Landgraaf.
Pleumeekers wil de OR laten stoppen met het verzet tegen de
overname van het gasdistributiebedrijf door de Plem.
De voorzitter van de OR van Lima-
gas, L. Deumens, zei gisteren 'zeer
benieuwd' te zijn naar de verklaring
van Pleumeekers voor de rol die hij
en zijn collega Riem spelen in de
overnamekwestie. De OR over-
weegt nog steeds juridische stappen
te ondernementegen de heren Pleu-
meekers, Riem en Van derVoort die
commissaris zijn bij zowel Limagas
als Plem. In de overname-kwestie
dienen zij volgens deskundigen met
hun commissariaten tegenstrijdige
belangen.
De OR verklaarde vrijdag „vastbe-
raden te zijn in haar strijd om alsnog
een fusie op basis van gelijkwaar-
digheid op tafel te krijgen". Kritiek

had de OR op debrief van de CDA-
statenfraktie aan de Limburgse ge-
meenten met het advies op het aan-
bod van Plem in te gaan.

Deumens: „Waar haalt de CDA-sta-
tenfraktie het recht vandaan om de
vrije mening van CDA-gemeente-
frakties op zulk een eenzijdig poli-
tiek gekleurde manier te beïnvloe-
den? Een aantal CDA-statenfraktie-
leden (Pleumeekers, Drummen,
Van der Voort) is immers medever-
oorzaker van de overval daarzij ook
lid zijn van de Raad van Commissa-
rissen van Plem. Op deze manier
maken ze er een prestigezaak van
over de hoofden van 1800 medewer-
kers en ruim 260.000 verbruikers."
Deumens wees erop dat bij een ge-
lijkwaardige fusie geen 225 miljoen
gulden op tafel gelegd hoeft te wor-
den. „Dat is de beste manier om
voordeel voor de burger te beha-
len."

" Drs JefPleumeekers

'Thema-avond in Schramcentrum
SfJCENBURG - In het Henk

Centrum in Valkenburg-
!Uthem wordt donderdag 29 juni
Samenwerking met de stichting
s°s opnieuw een thema-avond ge-■'Jden in de reeks „De wereld

Ditmaal staat het Carai-
"^ne gebied in de schijnwerpers.ayond begint om 18 uur met een
Libische maaltijd, gevolgd door? Zang- en dansdemonstratie van

Antilliaans/Arubaans gezel-

deelnamekosten bedragen 7,50
J*<jn (inclusief maaltijd). Dege-ne die mee willen eten, dienen dat
ij 27 juni kenbaar te maken: 043--i "32 of 04406-41619.

Wim Ververs en zoon oppermachtig vanafBourges

Duo Van Hoesel-Frederix wint vlucht vanaf Vierzon
Van onze medewerker

FONS VAN OPHUIZEN,,t - Wim Ververs en zoon
k tvrae'en z'Jn dit jaar oppermach-
\{J*^ de vele eerste prijzen in het
<tj

erispel en de talrijke kopprijzen
i^^bondsconcoursen schreven ze
'''im. a 6 de provinciale wedvlucht
t^j^it het Franse Bourges over
'w 500 kilometer op hun naam.
L'tweede werd André Menge-
£ urt Jabeekvoor H. Geerlings uit
S- V?' Uitblinkers op Bourges wa-
f|Wd Franssen uit Amstenrade
\] k

n ''L-eon Janssenenzoon uitUitberg met 5 en 8 en Thei Bours, met 9 en 10.
I W van Hoesel-Frederix uit

üj- rd won het provinciale Vier-
van de CLBvP. J.

II v°or t>ns uit Itteren werd tweede
Kw 'et en Jan Frolichs uit Nieu-

"jd^gen. Meerdere kopduivenvan gebroeders Bastiaans uit
/tf, er. J. Gelissen uit Beek en

Wers en zoon uit Grevenbicht.
16. zege van Hof ging naar
I 5-29 man uit Klazinaveen om
I«n üur 0p 429 kilometer. Janssen

'43 2 n utVenray dieom 15.38 uur
Ve„.kilometer) klokten werden
Vjjj ac in rayon zuid. Vroege dvi-
J5.34verder hier van J. Slabbers■ -t' u Usters ' Valkenburg 15.44 en

Kerkrade 15.31.

Vv!.g Pr°vinciaal Bourges: 1. W.

If■2n,eS en zoon (Haelen) 15.10 uurilSi'. , 2°: 2- A. Mengelers (Jabeek)
?" eJ,' 6- H. Geerlings(Reuver) 15.19;
'149 '■ J- Franssen (Amstenrade)

I SnrS 1449;5- en 8- L- Janssen en

' _l«r s ftulsberg) 14.42 en 14.43; 6. C.

' °Hh r e,Walmen>1516; 9- en 10- T-
(Elsloo) 14.46 en 14.46.

IJi*
Ij^st? Provinciaal Vierzon: 1. Van
°I l9n rederix (Sittard) 13.55 uurSsrA°meter) s- 20.86.03; 2. J. Win--IHs 7^eren) 13.48; 3. P. en J. Fro-(% euwenhagen); 14.01; 3. J., cha« u tard) 1403; 5- F- Ledoux

Ss Rere> 13.59; 6. en 11. Gebroe-
■tM4.,astiaans (Mheer) 13.44 en
r _hti 'Gebroeders Kusters (Maas-
-58.J 13.44; 8. G. Postma (Heerlen)
l0 2: *■ H. Hofman (Waubach)
3.57' 10- en 17. J. Gelissen (Beek)
Ml ,„13-58; 12. Stevens (Eijsden)
3: \d- L. en H. Martens (Geleen)

en 16. Brouwers en zoon
S^st? " ht) 1404; 15' J" keurissen
n°ste;i!,cht) 13.46; 18. M. EssersSC?*) H.19; 19. M. JongenN f^> 13.51; 20. H. Muller (Heer-

St.-Vincent
h ? le swrgs,e melkers hebben een??le w!?^1 gedrukt op de natio-°ooo Hdvlucht St.-Vincent met_ w<W ên- Het concours werd
C*s Uit ÏÏldoor de gebroeders Kuil-
enr§ers ÜPïPer met liefst zeven Lim-
0Ü? S (Heen6 V?p.-10- V'Jfde Thei Dc-
vfhUizen le/heide); zesde F. van

' e Pst6"' (LandgraaO; ze-
ken-Bi?shlangen; negende Ode-"leeser (Valkenburg); tien.

de H. Wijnands (Maastricht). Anton
Gooren (Broekhuizenvorst) won na-
tionaal St.-Vincent in rayon mid-
den. Maar ook als serie-spelers heb-
ben de Limburgers uitgeblonken.
De snelste twee duiven klokten de
gebroeders Kuijpers met een serie
van negen prijzen. Een grote uit-
blinker was echter zonder twijfel
Thei Degens uit Heerlerheide die
met zijn compagnon Jo Nuy vijftien
prijzen scoorde van 27 gezette dui-
ven en verder de snelste drie had-
den hun achtste duif reeds aan de
270ste prijs van het provinciale con-
cours met 8.000 duiven. De snelste
vier duiven klokte het duo Hen-
driks-Meijberg uit Heerlen en Stru-
ver uit Kerkrade klokten eveneens
twee vroege duiven.
Tot een schitterende prestatie
kwam het duo Straat-Gulpen uit
Vaals met tien prijzen van elf gezet-
te duiven. Crack Lei Kurvers uit
Hulsberg manifesteerde zich van
St.-Vincent met liefst 23 prijzen van
33 gezette duiven. J. Willems uit
Kessel klokte er 12 in de prijzen van
14 gezette duiven. H. Wijnands en
zoon uit Maastricht bracht 11 prij-
zen op de uitslag van 13 gezette dui-
ven. Tot de opvallende serie-spelers
van St.-Vincent behoorde ook J.
Hausoul uit Epen, Hermans Berin-
gen, Hub Smeets Mechelen, J. Bes-
sems Borgharen, R. Stevens, Jans-
sen-Dreessen Hulsberg, Smulders
Ulestraten, gebroeders V.d. Weerdt
en Vrösch-Meyers Heerlen.

Uitslag Marche op zaterdag:
Beek: 1. M. Offermans 12.14, s.
23.95.90; 2. Dieteren-Vonken.
BUG: 1. 2. en 3. Zeegers en zoon
12.12, s. 23.64.36.
Maastricht: 1. J. Medenbach 12.05,
s. 23.85.30; 2. en 3. Ummels en zoon.
Middenrif: 1. Bruls-de Raay 12.16, s.
23.52.53; 2. H. Jacobs.
Geleen: 1. en 2. C. Halman 12.17, s.
23.77.15; 3. N. Corvers.
Sittard: 1. J. Haas en zoon 12.05, s.
23.58.61; 2. M. Brands.
Echt: 1. en 2. Mevrouw Moors 12.12,
s. 23.20.54.
Roermond: 1. H. Wolters 12.18, s.
22.82.50; 2. L. Claessen.
Eijsden: 1. H. Caelen 12.02, s.
24.17.61; 2. Doijen.
Marche zondag:
Zuidoosthoek: 1. J. Souren 9.53, s.
23.52.35; 2. Lafleur; 3. J. Deliege.
Vaals: 1. A. Geelen 9.55, s. 22.75.95;
2. en 3. J. Jaspers.
't Zuiden: 1. A. Vluggen 9.52; 2. T.
Hacking.
Waubach: 1. J. Hoekstra 10.05, s.
22.98.70; 2. M. Heijnen; 3. P. Hoek-
stra.
Nieuwenhagen: 1. H. Voorpijl 10.05;
2. H. Terhaar; 3. Gebroeders Elzin-
ga.
Heerlen: 1. Gebroeders Vermeer
10.00, s. 23.19.87; 2. H. Pasmans; 3.
Polstra en zoon.
Valkenburg: 1. M. Willems 10.13, s.
22.37.23; 2. Gebroeders Simons.
Roderland: 1. P. Bellen en zoon
9.59, s. 23.52.25; 2. M. Rouschen en
zoon; 3. Gebroeders Schlechriem.

Phoenix Mettet:
Maaskant: 1. Vaassen-Claassen
10.07,; s. 21.71.15; 2. G. Conyour; 3. J.
Paulissen.
CC Zuid: 1. en 2. Leon Janssen en
zoon (Hulsberg) 9.50, s. 22.24.80; 3.
T. Selder (Wijnandsrade); 4. Bijle-
Bijl (Schinveld); 5. N. Heijnen
(Hulsberg).
Leudalkwartier: 1. Souren 9.34; 2.
en 3. L. Boonen.

Studiedag vrouwen
TILBURG - Het Feministisch Net-
werk Vrouw Geloof Maatschappij
Zuid-Nederland houdt op 9 septem-
ber een studiedag in wijkcentrum 't
Sant in Tilburg. Bij het netwerk zijn
vrouwen aangesloten uit Limburg,
Noord-Brabant en Zeeland.
Het thema van de studiedag is 'ban-
den met de vrouw' en wordt uitge-
werkt aan de hand van workshops
over onder meer vriendschap, bij-
standsvrouwen en blanke en zwarte
vrouwen. De studiedag begint om
9.30 uur en duurt tot 16 uur. Voor
meer inlichtingen: Anc Burggraaf
(040-121955 werk 04242-17474 privé).

Opleiding
Arme van Grevenstein is de drijven
de kracht geweest achter de koms
van een opleiding schilderijenres-
tauratie in Kerkrade. „Maar het is
niet mijn werk alleen geweest,"
haast ze zich te zeggen. „Een nadeel
van zon prijs is dat deze zo op de
persoon is gericht. Het zou me liever

geweest zijn als de prijs aan een glo-
baal initiatiefwas gegeven. Maar uit
de bestemming en het doel van het
geld zal duidelijk zijn, waaraan ik
belang hecht."

In Nederland is op dit moment nog
geen opleiding voor de restauratie
van schilderijen. „Wil je inhoud ge-
ven aan de schilderijenrestauratie
in dit land dan heeft zon opleiding

prioriteit," vindt Arme van Greven-
stein. Ze heeft geijverd voor een
echte nationale opleiding en ze is er
trots op dat die mede dank zij haar
inspanningen tot stand komt. Ze wil
haar ervaring daaraan ten dienste
stellen in de toekomst. Naar de res-
tauratie van een meesterwerk taalt
ze niet. „Er zullen ongetwijfeld top-
restauraties gebeuren. Maar dan wel
door anderen." Zelf heeft ze be-

kendheid verworven met haar ge-
slaagderestauratie van de schutter-
stukken van Frans Hals.

Voor Arme van Grevenstein is cul-
tuur een grote hap van het dagelijks
brood. Haar eigen vak maar ook dat
van haar man, hij is museumdirec-
teur van het Bonnefantenmuseum
in Maastricht, maken kunst tot een
dagvullende activiteit. De overstap

van kunstmekka Amsterdam n&ar
Maastricht is hen niet moeilijk ge-
vallen. „Een uurtje van Antwerpen
en Brussel, op korte afstand van de
grote Europese kunstcentra. Fan-
tastische mogelijkheden voor rrJSjn
man en mij. Het is heel euforisch,"
zegt Arme.

t

provincie

Vriendenkring
in de bres voor

schuttersmuseum

Van onze verslaggever
STRAMPROY - Na de zomerva-

-1"antie zou een stichting worden
die onder de naam

vrienden van het Museum' de
e*ploitatie van het nieuwe schut-
krsmuseum in Stramproy wil, j*kerstellen. Er zou per jaar een
huur van f20.000- moeten wor-
den opgebracht. In het eerste
tar verleent de gemeente Stram-
l*oy een huursubsidie van 50
Procent, in het tweede jaar een
subsidie van 25 procent, zo deel-
jeburgemeester drs Frans Bec-

kers gisteren tijdens een pers-
conferentie mede. Hij heeft het
Voorzitterschap van de op te
[jchten stichting 'Vrienden van
"tet Museum' aanvaard.

Vanaf 3 juli - daags na het Oud
Limburgs Schuttersfeest - zou
het schuttersmuseum voor pu-
bliek worden opengesteld. De of-
ficiële opening vindt op een nog

nader te bepalen datum in okto-
ber plaats.

Geheel belangenloos zullen
schutters uit Stramproy surveil-

lance in het museum uitvoeren.
Zij ook belastten zich met dever-
bouwing en inrichting van de
klaslokalen. Dagen hebben zij
gepoetst om het koningszilver
weer blinkend te krijgen. Op kas-
teel Hoensbroek was het 'oud
roest' geworden.

Ook zijn de schutters van Stram-
proy begonnen met de ordening
van de documentatie die,naar nu
blijkt, nimmer toegankelijk is ge-
weest. Uit ergernis over het wan-
beheer waren reeds in bruikleen
gegeven attributen terug ge-
vraagd. De Stichting Steun aan
het Schutters- en gildewezenvan
de beide Limburgen (SAS) heeft
inmiddels beterschap beloofd.

Affiches en stickers al gereed

Heiligdomsvaart
kost zeven ton

MAASTRICHT - De organisato-
ren van de Maastrichtse Heilig-
domsvaart, die volgend jaar van
23 augustus tot en met 2 septem-
ber wordt gehouden, pakken de
zaken voortvarend aan. Dat is
nodig om dezeven ton diehet re-
ligieus evenement gaat kosten,
op tijd bijeen te hebben. Vanaf
september, dus een jaarvan te-
voren, wordt de 51ste editie van
de Heiligdomsvaart al op affi-
ches aangekondigd. De eerste
exemplaren van de artistiek
ogende raambiljetten zijn dezer
dagen van de persen gerold.

Ook de folders en stickers zijn al
gereed. In vier talen staat het
woord Heiligdomsvaart , afge-
drukt. Het is van origine een pel-
grimsfeest waarvoor ook in het
omringende buitenland veel be-
langstelling bestaat. De traditie
is al heel oud en gaat terug naar
de late Middeleeuwen waarin
pelgrimstochten ondernomen
werden naar het heiligdom van
Sint Servaas uit dankbaarheid

voor het wijken van epidemieën.
Het tonen van de relieken (over-
blijfselen van heiligverklaarde
personen) vormde de geëigende
plechtigheid van een Heilig-
domsvaart. Dat element krijgt
nog steeds gestalte in de twee
ommegangen die op de zonda-
gen tijdens de Heiligdomsvaart
worden gemaakt door debinnen-
stad. Ook zal op het Vrijthof weer
een religieus massaspel worden
opgevoerd.

" Organisatoren Willy Hageman en Jacques Vijgen tonen
het artistieke raambiljet dat de Heiligdomsvaart aankon-
digt. Foto: WIDDERSHOVEN

Subsidie
De stichting Het Graf van Sint
Servaas heeft de organisatie in
handen. Er zijn ongeveer 400 per-
sonen bij betrokken. Van de ze-
ven ton die nodig zijn voor de
kosten van de diverse program-
ma-onderdelen, heeft de over-
heid inmiddels drie ton als subsi-
die toegezegd. Er zullen acties
worden gevoerd om het resteren-
de bedrag tijdig bijeen te heb-
ben^

Monumentenprijs 1989 voor Anne van Grevenstein
'De perfecte
restauratie
bestaat niet'

MAASTRICHT - Vernielin-
gen aan schilderijen, zoals in
Dordrecht, ervaart ze als bijna
fysiek pijnlijk, want er is een
zekere identificatie tussen res-
taurateur en object. Ze streeft
naar perfectie, in de weten-
schap dat dat punt nooit meer
kan worden bereikt. Voor haar
is een ideaal museum, het mv-
seum waar ze niet aan restau-
ratie hoeft te denken. Daar
waar het werk goed is gedaan.

Arme van Grevenstein (40). Hoofd
van het restauratie-atelier Limburg
in Rolduc-Kerkrade. Deze week
werd de Monumentenprijs 1989 van
hetPrins Bernhard Fonds aan Arme
van Grevenstein toegekend voor
haar grote inzet en verdiensten voor
de restauratie van schilderijen. Het
is de eerste keer dat dezorg voor be-
wegende monumenten wordt be-
kroond met deze prijs. Tot nu toe
ging de prijs naar onroerende mo-
numenten, 'bakstenen. In het na-
jaar zal de onderscheiding worden
uitgereikt.

De villa. Zo noemen ze het huis in
de Maastrichtse buurt waarin Arme
van Grevenstein met haar man en
twee kinderen woont. Het oude sta-
tige huis met de wilde tuin ligt niet
in een wijk op stand, maar in de na-
bijheid van een industrieterrein. In
de rustige ouderwetse studeerka-
mer, met sofaen haard, vertelt Arme
van Grevenstein wat ze wil doen
met het bedrag van 100.000 gulden
dat aan de prijs is verbonden.

„Het moet nog overlegd worden
met het Prins Bernhard Fonds maar
ik hebvoorgesteld het geldte beste-
den aan de opleiding schilderijen-
restauratie die in het najaarvan 1990
in het restauratie-atelier Limburg
van start gaat. Drie dingen heb ik op
het oog: gespecialiseerde appara-
tuur, studiereizen voor de studen-
ten en gastdocentschappen."

" Arme van
Grevenstein werd als
kind al iedere week met
kunst geconfronteerd.
Zij wil het geld van de
prijs besteden aan de
opleiding
schilderijenrestauratie
die in het najaar van
1990 inRolduc van start
gaat.

Foto: WIDDERSHOVEN

Stankprobleem

compostbereiding
opgelost

Van onze verslaggever
rIORST - Na vier jaar is het de on-
derzoekers van het Proefstation
/oor de Champignoncultuur in
riorst-America gelukt om in tunnels
*oede en productieve compost te
aereiden. Dat betekent dat het prb-
Dleem van de stankoverlast, die <ie
.ompostbereiding tot nu toe verocfr-
jaakte, is opgelost. Het is aan de po-
itiek om het bedrijfsleven de invoe-
"ing van deze methode op te leggen

Uitvoering hoeft noch op techiii-
sche noch op economische probte-
nen te stuiten. Zo stelde gisteren
:ijdenseen symposium over innovfc-
:ie in Horst prof. dr ir Leo van
jriensven, directeur van het Proef-
station voor de Champignoncultuur
;n buitengewoon hoogleraar in ac *Mycologie aan de universiteit te Njj-
megen.

3ok benadrukte Van Griensven cfat
iet milieu meer nog dan. de markt
ie gang van zaken in de land- èn
tuinbouw zal gaan betalen. Hij
waarschuwde evenwel voor onge-
nuanceerde veranderingen in de lse-
irijfsvoeringen de sociale structuur
/an de landbouw, waardoor ons
goedkoop en goed voedingsmidde-
lenpakket wel eens verloren zeu
kunnen gaan.

'Potenrammers'
slaan in op auto
Roermondenaar
HORN - Vermoedelijk een vosm
van 'potenrammen' heeft zich zater-dag voorgedaan rond half een in de
bossen vlakbij de ME-opleidinfcs-
school tussen Hom en Baexem. De
bossen in de buurt staan bekend als
een plek waar homofiele mannenel-kaar ontmoeten.

"De 33-jarige Roermondenaar A*F.
stopt er rond die tijd met de auto
omdat hij last heeft van maag- £n
darmstoornissen. In het bos wo»dt
hij aangesproken door enkele man-
nen. Bovendien versperren twjee
personenauto's hem de terugwegi

Een van de mannen pakt een honk-
balknuppel en slaat een koplashp
van de auto stuk. De Roermon^e-
naar probeert daarop weg te rijden
maar rijdt zich vast langs de weg^ln
totaal vier man slaan daarna op zijn
auto in en beschadigen het voertuig
behoorlijk.

De Roermondenaar vlucht daarna
de auto uit en komt na circa een
kwartier weer terug. Een waarde-
volle zonnebril bleek uit de auto', te
zijn weggehaald.

Aan de hand van een kenteken dat
hij zich genoteerd hadkon de pojjtie
later vier jongeluiuit Hom aanhou-
den die snel bekenden. Het gaat. om
de 18-jarige E. van D., de 20-jarj[ge
L.K., de 16-jarige R. van T. en de 17-
-jarige R.B. Als reden gaven zij .op
dat ze zich ergerden aan het feit dat
op die plek homofiele mannen .el-
kaar ontmoeten.

Wortels
Ze komt ook uit een kunstminnen-
de familie. Als enig kind wen
elke zondagochtend door haar j/a-

-der meegenomen naar het museum
van Antwerpen, haar geboortestad.
„Wat je doet heeft toch vaak worfels
uit het verleden. Als ik in mijn jeijgd
nooit naar een museum was ge-
weest, dan was het misschien tye\
anders gelopen."

"Haar oom was restaurateur. Jlij
heeft haar op haar twintigste in*de
leer genomen op het Kunstpatrimo-
nium in Brussel. Na haar basisStu-
die heeft Arme een jaar in Romelen
anderhalf jaar in West-Duitslanddoorgebracht. Terug in België ging
ze werken en studeerde daarnaast
kunstgeschiedenis. Na haar verhui-
zing naar Nederland heeft ze ge-
werkt als docente aan het Janvan
Eijk-college in Maastricht en als res-
taurateur bij het Centraal Laborato-
rium in Amsterdam en het Frans
Halsmuseum.

Straks kunnen leerling-restaura-
teurs onder leiding van Arme het
vak leren. Is restaureren geen be-
angstigendezaak? Arme knikt. „Dat
moeten we de mensen in de oplei-
ding ook voorzichtig bijbrengen. Ze
moeten bekend raken met de fru-
straties van het restaureren. Je
werkt op iets wat een kunstenaar
heeft gemaakt. Die is dood en je
kunt niet meer met hem in coritact
treden. Bovendien heeft zon werk
vaak een ongelooflijke culturele en
geldwaarde. Een fout is onherstel-
baar. De druk^om het goed te doen
is groot."

Fysica
Daarbij komt dat in dit vak kennis
van de kunstgeschiedenis moet
worden gepaard aan kennis vah de
fysica. „Een schilderij is zoals,een
mens: een ziel en een lichaam. Voor
de ziel heb jeeen psychiater en voor
het zieke lichaam een chirurg. Een
schilderij is een stukje kunstge-
schiedenis maar ook gemaakt;van
doek en hout."
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Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber.Toeristische

tips. Vandaag: 1. Speciale familierei-
zen. 2. Reisbezwaarschriften. 3. Toe-
ristisch nieuws. Presentatie: Ulrich
Eitel.

10.00 Heute.
10.03 Freiheit, die ich meine. (Herh.)
10.40 BEin Kerl zum Verlieben.

Amerikaanse speelfilm.
12.10 Vorsicht, Falie! Herh.
12.25 Jetzt sterben auch die Eichen.
(Herh.)

12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.55 Teletekst-overzicht.
14.15 Tagesschau.
14.20 (TTjCondorman. Amerikaanse

speelfilm uit 1981 van Charles Jarrott
met Michael Crawford, Oliver Reed,
Barbara Carrera e.a.

15.50 Sinha Moca - die Tochter des
Sklavenhalters. Braziliaanse serie
naar de roman van Naria Dezonne
Pacheco Fernandes.

16.15 Die Sendung mit der Maus.
Kinderprogramma.

16.45 Allein durch die Wildnis.
Australische jeugdserie Afl. 1: Ein
verzweifelter Entschluss. Met Andre
Jansen, Tina Kemp, Erni Dingo e.a.
(herh.)

17.15 Tagesschau.
17.25 Auf Achse. Serie. Afl.: Aus-

sichtsloses Rennen.
18.15 Engel in Weiss.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 Der Fuchs. Serie. Afl.: Geknick-

te Rosen und gefalschte Bütten.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Liebe ist starker als der Tod.
Tv-spel naar motieven van het boek
van Heinz G. Konsalik met Luigi
Proietti, Eleonore Klarwein, Helen
Vita e.a.

21.45 Frauen dieser Welt. Een ge-
filmde hommage aan de Afrikaanse
vrouw.

22.15 Hurra Deutschland. Die Gero-
von-Storch-Show. Sketches met pro-
minente poppen.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Schwarzfahrer. Duitse tv-

film van Manfred Stelzer en Gerd
Weiss met Rolf Zacher, George
Meyer-Goll, Iris Berben e.a.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
13.15-13.45 Elf La nder, ein Land -

die Bundesrepublik. Documentaire.
Afl. 10:Rheinland-Pfalz - Doppeltwer-
tigkeiten - Zwischen Rheinland und
Pfalz.

14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

Glückstelefon. Spelprogramma.
15.25 Heute.
15.28 Die Muppet-Show. Gast: Flo-
rence Henderson.

15.50 Der Stem des Marco Polo.
Jeugdserie. Afl.: Der Fremde. Met Ni-
cola di Pol, Chiara Dorado, Giuseppe
Tonini e.a.

16.15 Gogomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Dirk Chatelain.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie. Afl.: Die Befreiung derAus-
tern.

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

17.10 Mem Name ist Hase. Teken-
filmserie.

17.15 ■(TT)Schwejks Flegeljahre.
Oostenrijkse speelfilm uit 1963 van
Wolfgang Liebeneier met Peter Ale-
xander, Rudolf Prack, Gunther Phi-

lipp e.a.
18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 WISO. Sommertriff. Econo-

misch magazine.
20.00 Mörderhaie greifen an. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1974 van Cornel
Wilde met Cornel Wilde, Yaphet Kot-
to, John Neilson e.a.

21.30 Heute-journal. Aansl.: Politba-
rometer.

22.10 Von der Trümmerzeit zur
Postmoderne. Documentaire. Van-
daag: lm Land der grossen Mirte -
Kultur im Widerspruch.

22.55 ««ZDF JazzClub. Live jazz-
programma met the Ritz, The Swin-
ging Crew en Etta Cameron. Presen-
tatie: Silva Droste.

00.15-00.20 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie scnema exploitant

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.

teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29. 46. 51 53 en 5

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
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

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-
rie. Afl.: In zee. Het ziet er allesbehal-
ve rooskluerig uit voor Sandy en Flip-
per als hun vliegtuig op weg naar de
Bahamas in zee terechtkomt.

17.25 Juke Box.
17.30 Arnold. Amerikaanse jeugdse-
rie met Conrad Bain, Gary Coleman,
Todd Bridges e.a. Afl.: Misdaadstory.
Wilklis wordt aangepakt door twee
boefjes en wordt door Arnold gered.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Kinderserie. Afl.: Plons

en de kleine beer.
18.10 Jong Tenuto. Een selectie van

Vlaams muzikaal talent jongerdan 15
jaar. M.m.v. het Kamerorkest van de
Stedelijke Academie van Knokke.
Met: Deirdre De Bock, Annick Sauva-
naud, Astrid Eibers e.a. Presentatie:
Fred Brouwers, (herti.)

18.35 Avonturenbaai. Canadese
jeugdserie. Afl.: Een briljant rekruut.
Met Donnelly Rhodes, Christopher
Crabb, Ocean Hellman e.a. De jonge
research-assistent Mark maakt grote
indruk op Grant. Wanneer ze samen
aan een nieuw procédé werken blij-
ken Marks ambities zijn talenten dui-
delijk te overtreffen.p

19.05 Juke Box.
19.10 Uitzending door derden. Licht-
punt, een programma van de Vrijzin-
nige Verenigingen.

19.25 Medededelingen. Programma-

overzicht en paardenkoersen.
19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Max heeft onaangenaam nieuws voor
Jim. Paul en Terry keren terug van
hun huwelijksreis.

20.25 Na de oorlog. Britse serie van
John Glenister en J. Madden met
Adrian Lukis, Anton Rodgers, Clare
Higgens e.a. Afl. 7: Women and child-
ren - 1963. Michael ontmoet Annie
Rosé en vertrekt met haar naar Grie-
kenland. Het aanlokkelijke aanbod
om één van zijn toneelstukken te ver-
filmen brengt hem terug naar Londen.
Dit betekent het einde van zijn Griek-
se idylle.

21.15 Zomerrock. Tweede deel van
een verslag van het 20e Pinkpopfesti-
val in Landgraaf met interviews en
concertopnamen van o.a. Rory Block,
Fishbone, The Pixies, The Nits, Jeff
Healey, John Hiatt, Mark Almond, El-
vis Costello en R.E.M. Presentatie:
Walter Grootaers.

21.55 Leven zonder George. Engel-
se komische serie met Carol Royle en
Simon Cadell. Jenny maakt een plan
om het huwelijkvan George in de war
te schopppen. Kunnen Larry en Ama-
da haar tegenhouden?

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Kijk uit! Vandaag: Vakantie, rij-

den op de autosnelweg.
22.50 Huizen kijken. Serie over bou-

wen, verbouwen en wonen. Afl.: 13.
Presentatie: Paul De Bolle.

23.15-23.20 Coda. Ode aan Satie van
Roland Jooris.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.00 «Christopher Strong. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1933 van Doro-
thy Arzner met Katherine Hepburn,
Colin Clive, Billie Burke e.a. Op een
feestje ontmoet sir Christopher
Strong lady Cynthia Durrington. Ze is
pilote en met haar doortastende op-
treden brengt ze heel wat te weeg.

17.20 " «Ontdek jepiekje: Goes.
17.30 Bluffers: Afl.: Omhooggevallen

dromen, (herh.)
17.55 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Kiki de kip/Eindelijk alleen, schatje.
(herh.)

18.17 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie. Afl.: De wraak van Mur-
ray.

18.45 Teufels Grossmutter. Duitse
jeugdserie. Afl. 4: Spel, set en over-
winning.

19.10 Sportpanorama. Rechtstreeks
vanuit Almere.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 North and South. 12-delige

Amerikaanse serie naar de roman
van John Jakes. George Hazard
wordt tijdens een convooi aangeval-
len en gevangen genomen. Madeline
leeft teruggetrokken in Charleston
met haar kindje en Virgilia werkt in het

militaire hospitaal, (herh.)
22.08 Televizier. Actualiteitenrubriek

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

22.50 North Sea Jazz Festival. Hoog-
tepunten van de afgelopen jaren met
o.a. Sarah Vaughan en Stan Getz.

23.40 European Business Weekly.
wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen.

00.10-00.15 Journaal.

# JennyDohnison en Aiden Murphy in 'De Bobbies'. (Neder-
land 1 - 19.18 uur)

Duitsland 3 WEST
15.20 Teletekstoverzicht.
15.40 Die letzten Tage von Pompeji.

Italiaans/Spaanse speelfilm uit 1959
van Mario Bonnard met Steve Ree-
ves, Christine Kaufmann, Fernando
Rey e.a.

17.15 Australien-Express. Western-
serie. Afl.: Mannerjagd.

18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Chris Howland prasentiert.

Höchstleistungen aus dem Guinness
Buch der Rekorde.

20.30 Bonner Köpfe. Horst Telt-
schick. Filmportret van de raadsman
van Helmut Kohl.

21.00 Applaus, Applaus. Sterne am
Himmel des Variétés. 8-delige docu-
mentaire serie over de geschiedenis
van de variété.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Kirchen unterm Hakenkreuz.

4-delige documentaire serie. Afl. 1:
Das Konkordat.

22.15 Tatort. Duitse politieserie. Afl.:
Der Mann aus Zimmer 22.

22.35 Endstation Badehaus. Japan-
se documentaire over de ouderen in
Japan, die door hun kinderen worden
gedwongen hun laatste levensjaren
in een badhuis door te brengen.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

" Eva Bader in 'Liebe ist starker als der Tod. (Duitsland 1
20.15 uur)

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz|
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Fiona
heeft het even moeilijk. Wayne deinst
voor niets terug om Susan's liefde te
herwinnen.

19.23 Superkat & supermuis. Teken-
filmserie.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Ten. Amerikaanse speelfilm uit

1979 van Blake Edwards met Dudiey
Moore, Julie Andrews, Bo Derek e.a.
(Originele versie met Nederlandse
ondertiteling). George Webber is een
succesvol componist en gelukkig ge-
trouwd. Hij kan echter zijn ogen niet
afhouden van de jonge meisjes en
heeft de gewoonte aangenomen ze
per cijfers tussen de 1 en 10 te waar-
deren. Op een dag ontmoet hij num-
mer 10... Hij heeft zelf een aantrekke-
lijke vrouw maar voelt zich toch
steeds meer aangetrokken tot de
mooie Californische meisjes. Een van
hen is Jenny, beeldschoon en pas ge-
huwd. George vergeet zijn werk en
zijn gezin.

22.00-22.50 Uitzending door der-
den. Programma van de Katholieke
Televisie- en Radio-Omroep.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La botte

aux images. Tekenfilms met o.a. Ma- ;
memo en Alice in Wonderland. 19.00 j
Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse actua- j
liteiten. 19.25 Paardenkoersen. 19.30 |
Journaal en Weerbericht. 20.00 Actua- j
lités a la une. (herh.) 20.05 Pinot, sim- j
ple flic. Franse speelfilm uit 1984 van ;
Gerard Jugnot. 21.35 Dites-moi. Serie ;
gesprekken. Vanavond ontvangt Mi- j
chèle Cédric de politica Antoinette j
Spaak. 22.35-23.10 Laatste nieuws en i
weerbericht.

TV5
16.10 La porteuse de pain. Franse se-
rie. 16.30 Terroir en bouche. Culinair
magazine. 16.45 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. Spel. 18.00
Un, deux, trois soleils. Franse tv-film.
19.30 Papier Glacé. 20.00 Beau et
Chaud. Zomeramusement. 21.00 Nou-
veau monde. 22.00 Journal Télévisé.
22.35 Alfred Laliberté. Beeldhouwer.
23.25 La Route des vacances. Touris-
tisch magazine. 00.20-01.05 Actuel. In-
formatief programma.

programma's maandag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.55 Neighbours. Australische serie.
Shane ontdekt iets over Linda Fiel-
dingen Terry is bang dat Gordon haar
zal vinden.

16.20 Hensons Place. Kijkje achter
de schermen bij producer Jim Hen-
son.

17.16 Algemene Loterij Nederland.
Bekendmaking van de derde trekking
van de girorekeninghouders.

17.30 Journaal.
17.44 Professor Poopsnagle. Jeugd-
serie. Afl. 4: Dingle bevrijdt alleen
Mart uit de mijn, maar de andere kin-
deren weten ook te ontsnappen en ze
vinden de tweede salamander.

18.10 Feesten uit de hele wereld.
Serie over feestelijke gebeurtenissen.
Afl. 5: Marokko.

18.35 Tekenfilmfestival.
19.00 Journaal.
19.18 De Bobbies. Engelse politiese-

rie. Afl. 8: Huis in tuin. Inspecteur
Christing en sergeant Peters zijn met
tuinieren bezig en ze krijgen met een
rare zaak te doen.

19.45 Muppetshow. Poppenserie.
Gast: Arlo Guthrie.

20.17 My Fair Lady. Mini-serie van de
Amerikaanse verfilming uit 1964 door
George Cukor van de musical van
Lerner & Loewe, gebaseerd op het to-
neelstuk Pygmalion van Bernard
Shaw. Met Rex Harrison en Audrey
Hepburn. Prof. Higgins heeft gewed
dat hij van het bloemenmeisje een
echte dame kan maken. Hij heeft ech-
ter over het hoofd gezien dat hij zich
aan haar zou kunnen hechten.

21.05 Terug naar Egypte met Omar
Sharif. Omar Sharif toont de bescha-
ving van zijn geboorteland.

21.55 Politiek Café. Feiten en menin-
gen over de actuele politieke situatie.

22.30 Journaal.
22.40-23.35 De blik in de spiegel.

Franse serie. Dora bezoekt de man
die gefascineerd was door het dub-
belportret van haar en Elisabeth. De
ontmoeting met Laura levert nieuws
op.

" Sarah Vaughan in 'North Sea Jazz Festival. (Nederland
2 - 22.50 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Medelanders Nederlanders.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 Woef. Jeugdserie. Eric veran-

dert in een hond zodra hij een kriebel
in zn neus heeft.

19.20 Het waanland. Kinderprogram-
ma over theater en boeken.

19.30 Verhalen vertellers. Serie over
de ontwikkeling van de vertelkunst.

19.32 Zet ze nietbuitenspel. Film van
het Nationaal Epilepsie Fonds/De
macht van het kleine.

19.41 Uitzending van het CDA.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 De stem. Documentaire over de

vele mogelijkheden van de menselij-
ke stem.

21.25 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.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits

(herh.)
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits

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

magazine. Afl.: Het geheim in het wa-
ter, (herh.)

18.53 Philipp. Jeugdserie. Afl.: Fröhli-
che Eiszeit. (herh.)

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander-Menschen-Abenteuer.

Documentaireserie. Afl: Die Letzten
ihrer Stamme - Pueblo-lndianer in
Neu-Mexiko.

20.15 Pioniere der Luftfahrt. Hans
Grade - Seine 'Olsardine' und
Deutschlands erster Pilotenpreis. Do-
cumentaire over de Duitse pionier in
de luchtvaart, Hans Grade.

21.00 Südwest aktuell.
21.15 Nach Ladenschluss. Consu-

mentenmagazine.
22.45-22.50 Laatste nieuws.

België/Tele 21
12.30Liège midi trente. Regionaal ma-
gazine. 18.30 Schooltelevisie. Engels.
19.30-20.00 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaalen weerbericht.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nieuws. 7.33
Hier en nu. 8.30 Nieuwsoverzicht
Hier en Nu. 8.32 Maandagmorgen
magazine. (9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverzicht Hier en Nu). 12.06
Boer en tuinder. 12.30Nieuwsover-
zicht Hier en Nu. 12.32Over kopen
gesproken. 12.49 Moment. 12.55
Meded. t.b.v. Land- en Tuinbouw.
13.09 Hier en nu 14.06 Veronica
Nieuwsradio. 19.03 Veronica
nieuwsradio extra. 20.03 Club Ve-
ronica trend. 21.03 Jazz Connec-
tlon 22.03 Op de eerste rang.
22 50 In het teken van de regen-
boog. 23 06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Easy listening. 2.02
nachtdienst. 6.02-7.00 Auto in?
Avro aan!

Radio 2
j(Elk heel uur nieuws.) 704 Een

■ goede morgen met Ron Brandste-
■ der (8.04-8.15 TROS-Aktua). 9.04: Gouden Uren. 11.04Op Volle Toe-
; ren. 12.04 Dierenbingo 13.04 Ak-
I tua. 13.15 Tijd voor Tetske. 14.04
: Muziek uit duizenden. 15.04 Met
I muziek het hele land door. 16.04
■ Rendez-vous in Peru. 16.57 Met-
■ terdaad hulpverlening. 17.04
iRonduit Radiokrant. 18.04Tijdsein.
i 18.25Kom er es uit. 18.50 De wol-
| kenwagen. 19.03Residentie pauze
: dienst. 19.30 Hemelsbreed. 19.45
i Begrijpt u wat u leest? 20.00-7.00
i Zie radio1.

Radio 3
| (Elk heel uur nieuws.) 6.02 De
! Baas van de week. 9 04 Arbeidsvi-: taminen. 12.04 Hollands Glorie.

14.04 Toppop Radio 16.04 Top-
pop twintig. 18.04 Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-24.00 Droomgeheimen.

SAT 1
I 06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
| SAT.I bliek. 09.05 Der nachste bitte.
IAmerikaanse serie. Afl.: Ferieninsel.
I 09.35 The Real Ghostbusters. Afl.: Das
I Tor zur Unterwelt. 10.00 SAT 1 Bliek.
j10.05 General Hospital. Afl.: Alles nur
I Tarnung. 10.50 Teletip Koehen. 11.00
■ Programma-overzicht. 11.05 Sheriff wi-
I der willen. Britse western uit 1955 van
IRaoul Walsh met Henry Huil, Kenneth
| More, Jayne Mansfield e.a.. Aansl.: Te-
| kenfilms. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr: Horoskop. Afl.: Programma-overzicht.
Ê 14.05 Pixi im Wolkenkuckucksheim.
| Afl.: Der standhafte Zinnsoldat. 14.30
[ ■ Lassie. Afl.: Der kleine Jerry. 14.55
| Der Goldene Schuss. 15.05 General
I Hospital. Afl.: Die grosse Versöhnung.; 15.50 Teletip Haushalt. 16.00 ■ Pat
I und Patachon. Afl.: Gestörtes Fe-
Irienglück. VT16.25 Der Goldene
ISchuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Ein She-
[ riff auf Zeit. Aansl.: tekenfilm. 17.35
I SAT. 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
I zicht. 17.50 Matt Houston. Afl.: Das
jMadehen des Monats. 18.45 SAT 1

Ê Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-Show.
I 19.30 Max Headroom. Amerikaanse
Ë SF-serie. Deel 1. van Todd Holland,
[ met Matt Fewer, Amanda Pays, Geor-: ge Coc, Chris Young e.a. Afl.: Gehirn-
I Spenden. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30
| Hunter. Afl.: Ruffys Tauben. Ameri-
| kaanse politiefilm van Michael Preece,
I metFred Dryer, Stephanie Kramer, An-: thony Charnota, Claude Earl Jones en
1Marissa Mendenhall. 21.25 SAT.I
IBliek. 21.30 Davon traurnen alle
| Mdchen. Duitse muziekfilm uit 1961
ï van Thomas Engel met Marion Mi-
-1 chael, Harald Juhnke, Ursula Herking,
I Hubert von Meyerinck, Hans Richter,
| Walter Gross.ae.a. 23.05 SAT 1 Bliek.
ï 23.15 News & Stories. Magazine. 23.50
I So gesehen. (herh.) 00.00-00.10 Pro-
| gramma-overzicht.

SSVC
12.30 For schools: Stop, look and

listen. Afl.: Materials: Bricks.
12.40 For schools: Landmarks. Out

in the country.
13.00 Children's SSVC. Stoppit and

Tidyup.
13.10 Playbus. The Why Bird Stop.

13.30 Vintage. Afl.: The Grape f
West.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Wimbledon'B9. Verslag van

vandaag gespeelde tennisweds
den.

15.10 Cartoon Time. Tekenfilms.
15.25 The Country Boy. Dramas^
17.50 The Chart Show. Videos.
18.40 News and Weather.
18.55 That's Showbusiness. °gepresenteerd door Mike Smitf

Teamcaptains Gloria Hunniford
Kenny Everett.

19.25 Coronation Street. Serie «
de dagelijks gebeurtenissen in 'volkswijk.

19.50 Dallas. Afl.: And Away We«
20.40 The Bill. Afl.: No Shelter.
21.05 Murderers among us. Ni^serie. The Story of Simon Wiesen'

met in de hoofdrol Ben Kingsley-
-22.00 News and weather.
22.30 Murderers among us. ('

volg.)
23.10-12.10 Wimbldon '89 Mate"

the day. Hoogtepunten van de *daag gespeelde wedstrijden.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Aubade (8.00
NieuwsL 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 Rondom de revolutie (4).
11.00 Klassiek op maandagmor-
gen. Radio symfonie Orkest Stutt-
gart. 11.50 Over muziek. 12.00 Le
jugementde Midas, opera van Gré-
try. 13.00 nieuws. 13.02 Klassiek
op maandagmiddag: Fragmenten
uitzrzuelas. 14.00 Radio Symfonie
Orkest Frankfurt met tenor en trom-
pet. 11. Kantate. 15.50Literair: Over
poëzie. 16.00 In antwoord op uw
schrijven - klassiek. 17.00Klassiek
muziek. 18.00 Nieuws. 18.02 Bla-
zers Magazine. 18.30 De klassie-
ken. 20.00 Nieuws. 20.02 Holland
Festival Journaal. 20.10 Das
Rheingold, opera van Wagner. Ra-
dio Filharmonisch Orkest 0.1.v. Edo
de Waart, m.m.v. vocale solisten.
22.30 Jazz-op-vier. 23.30-24.00
Het zout in de pap.

Radio 5
-6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 NOS-Spor-
tief 9.25 Waterstanden. 9.30 Ont-
wikkelingssamenwerking. 10.00
Factor 5: 11.00 Berichten van en
over ouderen. 12.00Nieuws. 12.05
Het voordeel van de twijfel: Pere-
strojka. 13.00Nieuws. 13.10Faktor
5: 13.10 Bericht van buiten. 14.00

Faktor 5. (vervolg). 15.00 Bericht
uit het koninkrijk. 16.30 Kinderma-
gazine. 17.00 Wat een taal. 17.30
Broken arrows, ongelukken met
kernwapens. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nieuws.
18.10 Faktor 5. (vervolg). 18.20Uit-
zending van D'66. 18.30 Progr.
voor blinden en slechtzienden.
18.40 De Vrije Gedachte. 18.55
BZN. 19 00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. 20.30 Het
voordeel van de twijfel. 2135-
-22.00 Hobbyscoop

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Limburg en de
Wereld, Agenda en Muziek. 13.05,
14.02, 15.02en 16 02 Kort nieuws.
17.02 Regionaal weerbericht.
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nieuws.
18 05-18.07 Aankondigingen.

BRT2
06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws, en R.V A-berichten). 8.00
Nieuws. 8.10 De Groote Magazij-
nen. 10.00 Nieuws. 10.03 Kwistig
met muziek. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00
Nieuws. 13.10 Joekebokssouvenir.
14.00 De eerste dag. 16.00Vooruit
Achteruit. 17.00 Focus. 17.10 Hi-
trevue. 18 00 Nieuws. 20.00 Slowti-

me. 21 00 Een plaat voor MJJ2200 Nieuws. 22.05 Mane^Jhet donker. 23 30-6 00 NaP"T
(om 5.00 en 5.30 uur Nieu**'

satelliet
RTL Plus

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

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse familieserie.

10.00 California Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

10.45 Tekenfilm.
11.00 Baretta. Amerikaanse serie.

Afl.: Der Feuerteufel.
11.45 Polizeibericht. Amerikaanse

serie, (herh.)
12.05 Gutgeht's. (Herh.)
12.30 Klassik am Mittag. Met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns
13.05 Dennis. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: The price of stardom.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Serie,

(herh.)
15.00 Wimbledon -Live. Presentatie:

Ulli Potofski. Commentaar: Gerd Sze-
panski, Petra van Oyen en Burkhard
Weber.

18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen - Der RTLümmel

vom Dienst.
19.12 Weerbericht.
19.20 Captain Power. Sf-serie.
19.50 Der Hammer. Amerikaanse ac-

tie-serie met Davis Rasche, Arme
Marie Martin, Harrison Page e.a.. Afl.:
Besuch aus alten Tagen.

20.15 Wir, die Trottel vom 12. Re-
vier. Italiaans-spaanse speelfilm uit
1966 van Giorgio Simonelli met Fran-
co Franchi, Ciccio Ingrassia, José
Calvo e.a.

21.50 Wimbledon. Samenvatting van
de internationale tenniskampioen-
schappen in Engeland.

22.30 RTL aktuell - Die Bilder des
Tages.

22.40 Kulturmagazin 10 vor 11. Met
Alexander Kluge.

23.05 Mannermagazin 'M.
23.40 Stippvisite. Rainer Holbe in ge-

sprek met Hanne Haller.
00.25-00.30 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Chan"

Zakennieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontsf

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spel?

gramma.
11.00 The Sullivans. Familieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendma?

ne.
12.30 A Problem Shared. Pesoo"

advies.
13.00 Another World. Dramaserie,
13.55 Landscape Channel. s'

beelden met muziek.
14.50 As the World Turns. Dram 3"

he.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Kornis"

feuilleton.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosport-overzicht.
19.00 International Motorsport-
-20.00 Tennis.
21.00 Eurosport what a week!
22.00 Motorrennen.
23.00 Boksen.
24.00 Basketbal.
01.00 Eurosport-overzicht.
01.30 Arts Channel.
04.30 Landscape Channel. s

beelden met muziek.

Super Channel
07.00 World news and busi'

hour.
08.00 The mix. Videoclips.
15.30 Chart Attack. Hitmuziek.
16.30 Hot Line. Show.
18.30 Off the Wall. Pop.
19.30 Richard Diamond. Dete'

serie.
20.00 Big Valley. Westernserie.
21.00 Die Powell Theatre. Korte
21.45 World News.
22.00 Life on earth. Natuurdoel

taire.
23.00 Wild world. Natuurdokum«'

re.
00.00-03.00 Worldnews. Aansl

Mix.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Videos.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 Week In Rock.
13.00 MTV! Popmuziek.
15.00 Yo! Mix. Rapmuziek.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report.
17.15 3 from 1 At 5.15. Wet We»
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek-
-19.00 MTV At The Movies. W

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 MTV Playback. Les Girls
20.30 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 XPO. (Vervolg.)
01.00 Night Videos.

Belg. Rundfunk
6.30 Radio Frühstuck^Wunschkasten. 7.45 »e„
tungskalender. 8.30 tw^jl
Worte. 9.10 MusikexpreSf" „
12.00 Gut aufgelegt. 12-^j
bei Tisch. 12.15 Veransta"^
lender. 13.00 Frischauf- i*^sikzeit heute: Operette & )
15.00 Nachmittagsstudio- fj
Spotlight: US-Charts. I-"* 1
kiste. 18.10 BRF-Aktuf»; }
Jazz: Swing und Ballade'" 5
Nachrichten. 20.05-21 .4»
bummel.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9-°!Lff jjj
wie kein anderer. 11C!0 o^ i
elf. 12.00 Is janDingM"pfr
16.00 Entenjagd. 17.00 *sikduell. 17.50 Sportsno^
RTL-Musikduell. 19-00S f.
Vierundzwanzig: P'n'w, faXRückspiel. 21.00 £"*22.00-0.00 Musik Non-»1"'

WDR4
4.05 Radiowecker. «>■%,„. _J
melodie. 9.05 Musikpav"' tf
Gut aufgelegt. 13.00Gutn \?
14.05 Aul der Prornena" ijjj
Café-Konzert. 16.05 He' V.
die. 17.00 Musik-Exprfj^dA
Zwischen Broadway un°e<\. *21.00 Musik zum Traun'
405Nach,express: „muil
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Rustig
Het al wat oudere Nijmeegs kop-
pel dat Eikhold reeds ceder met
een bezoek vereerde, verpoost
zich onder een van de lommerrij-
ke bomen. Zij vinden het huis in
Heerlen een van de mooiste in
het NIVON-bestand. Vooral de
centrale ligging spreekt hen wel
aan. „Je zit in een wip midden in
het centrum. Bij goed weer wan-
delen we veel in de omgeving.
Het is hier precies zo als wij het
willen hebben. Lekker rustig zo.
En de televisie missen wij niet."

Want er is genoeg te .doen bij het
NIVON. En niet alleen tijdens de
vakantiesperiodes. Het hele jaar
bruist het van activiteiten. Varië-
rend van schilderen en tekenen
tot talencursussen en het wande-
len in de natuur. Bekend is de
jaarlijkse tocht van het Gro-
ningse Pieterburen naar de
Maastrichtse Sint Pietersberg.
Hét is dan ook niet verwonder-
lijk dat een student recreatie-so-
ciologie onlangs zijn onderzoek

afsloot waarbij hij concludeerde
dat de bezoekers van de NlVON-
huizen de sfeer omschrijven als
vriendelijk en gezellig en dat ze
vaak een gevoel krijgen van sa-
menhorigheid.
„Vergeet er niet bij te zetten dat
we nog een vrijwilliger/ster kun-
nen gebruiken voor onze tuin",
haast Wil Münstermann zich te
zeggen bij het afscheid.

peter heusschen

vluchtelingenwerk Heerlen schrikt van 'kwalijke klachten'

Buurt verdeeld over verbannen Somaliërs
door hans toonen

HEERLEN - In Morgenhof, een 34 gezinnen tellen-
de wijk in Heerlen-Zuid, is grote beroering over de
uitzetting van vier Somaliërs uit een speciaal voor
asielzoekers bestemd huis. Zowel de gemeente, af-
deling welzijn, als de woningbouwvereniging Heer-
lerbaan wordt verweten dat zij bij hun snelle beslis-
sing tot uitzetting alleen geluisterd hebben naar
„discriminerende argumenten van de directe buren.
De rest van de wijk is Uit pure willekeur niet ge-
hoord."

Ook Vluchtelingenwerk afdeling
Heerlen is allerminst te spreken
over het serieus nemen van 'kwalij-
ke klachten', uiteenlopend van het
ontbreken van vitrage, geluidsover-
last tot 'liever geen zwarten.
„Nog nooit hebben wij in Heerlen
zon extreme vorm van vreemdelin-
genhaat meegemaakt," verzucht
Vluchtelingenwerk. „Nu de verant-
woordelijke instanties zo gemakke-
lijk overstag gaan voor intolerantie
maken wij ons bovendien zorgen
over de gevolgen hiervan voor het
voortbestaan en/of uitbreiden van
zogeheten asielhuizen in andere
stadswijken."

Overigens is de verbanning van de
vier asielzoekende Somaliërs on-
herroepelijk. Per 15 juli vertrekken
zij naar een asielflataan deLimbur-
giastraat in Schaesbergerveld. Hoe-
wel de vier Somaliërs zelf opgelucht
zijn over de verhuizing (Vluchten-
lingenwerk: „Ontbreken van res-
pect is het ergste wat je een Afri-
kaan kunt aandoen.") zijn de ge-
moederen in Morgenhof verhit.

Vandaar ook dat de gemeente het
asielhuis Morgenhof 25 zeker een
maand leeg laat staan. Pas als de ge-
moederen bedaard zijn, is het de be-
doeling er een vluchtelingengezin
uit Oost-Europa onderdak te bie-
den.

"De vier
fomalièrs die niet
hnger welkom zijn
lr* het huis in
Worgenhof, met
*nks Peter

en
'tweede van rechts)
Resi Odekerken.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Hoensbroekenaar op debres voor mensenrechten
Van onze correspondent

HOENSBROEK - De Hoensbroe-
kenaar Frank van Krevel (21) zal in
juli tijdens het dertiende wereld-
jeugdfestival in Noord-Korea na-
drukkelijk de mensenrechtenkwes-
tie aan de orde stellen. Dit doet hij
in de functie van Nederlandse vice-
delegatieleider van de Jonge Euro-

pese Federalisten. Aan het wereld
jeugdfestival in de plaats Pyon
gyang nemen 130 landen deel.

Het wereldjeugdfestival is het
grootste evenement uit het interna-
tionale jongerenwerk.Tot voor kort
bepaalden Oosteuropese organisa-
ties het gezicht van defestivals. Dat
veranderde tijdens het twaalfde fes-
tival in 1985 te Moskou, toen Wes-
terse jeugdorganisaties tijdes het
voorbereidingsproces mede-verant-
woordelijk werden voor de organi-
satie

Neutraal
Frank van Krevel studeert momen-
teel rechten en slavistiek aan de
Rijksuniversiteit van Leiden en is
lid van het hoofdbestuur van de
JongeEuropese Federalisten.

Dit is overigens een politiek neutra-
le organisatie die voor de deelname
aan de bijeenkomst te Pyongyang
het aan de orde stellen van de men-
senrechtenkwestie als voorwaarde
gesteld heeft.

Pijnlijk
De buurttwist is extra pijnlijk, om-dat het asielhuis twee jaar geleden
nog het NOS-Journaal haalde als
pronkstuk van integratie van vluch-
telingen in Heerlen.

Resi Odekerken en Peter Crom-
bach, twee bewoners van Morgen-
hof en nu diep teleurgesteld over de
gerezen onverdraagzaamheid, her-
inneren zich: „Het was het eerste,
ingerichte Tamil-huis van Neder-
land in een wijk die vooraf volledig
was geïnformeerd over de achter-
grondenen problemen van asielzoe-
kers. Tenminste, zo werd het ver-
kocht. Terwijl de werkelijkheid an-
ders was. De buurt was en is niet
naar behoren ingelicht. Dat leidde
van meet af aan tot problemen. Ook
de huisuitzetting van nu is een ge-
volg van gebrekkige informatie."

Al na dik een jaar moesten de Ta-
mils wegens geluidsoverlast weg
naar Landgraaf. En de vier Soma-
liërs die in mei van dit jaar vanuit
het opvangcentrum in Spaubeek
naar Morgenhof 25 verhuisden, kre-
gen onderling problemen. „Twee
behoorden niet t<|£ de Isaaq-stam.
En werden verdacht in de burger-
oorlog in Somalië aan de verkeerde

kant te hebben gestaan," legt Vluch-
telingenwerk uit.

Kaal
Nadat de twee 'verkeerde' Soma-
liërs naar Weert waren vertrokken
en er twee van de Isaaq-stam op
Morgenhof 25 introkken, nam de
wrevel met de directe buurt toe. Bij
Woningbouwvereniging Heerler-
baan en afdeling welzijn van de ge-
meente werd vooral geklaagd over
geluidsoverlast.

Resi Odekerken: „Geen wonder: de
op het NOS-journaal zo geroemde
inrichting van het asielhuis beperkt
zich toch tot keukenstoelen, een ta-
fel, vier zitkuipjes, twee kookplaten
in een voor de rest kaal huis, inclu-
sief de trap. Dat maakt het huis in-
derdaad gehorig. Maar als je een
hond wil slaan, is een stok snel ge-
vonden

Juistover het ontvankelijkzijn door
de woningbouwvereniging en de
gemeente voor dit soort klachten
windt de buurt zich op. „Nederlan-
ders mogen wel 's nachts om twee
uur luid toeterend afscheid nemen
van hun gastheren. Maar als een
asielzoeker iets te vaak zucht dan
kan hij zijn koffers pakken," moet
Resi Odekerken van het hart. Voor-
al zij trekt zich het lot van de Soma-
liërs erg aan. „Met ons gezin hadden
we net een goed contact met ze op-
gebouwd. Wij leerden ze fietsen re-
pareren en onze kinderen kregen les
in basketbal. Nu is dit moeizaam op-
gebouwde contact ineens verbro-
ken, omdat twee, hooguitvier buren
van de 34 gezinnen in Morgenhof
vooral letterlijk zwart-wit denken
over asielzoekers."Drie korpsen in

de weer voor
één autobrand

Van onze verslaggever
SCHINVELD - Door een com-
municatiefoutje zijn drie brand-
weerkorpsen afgelopen zater-
dagnacht om half twee op een
auto afgestoven die in brand
stond op de neutrale weg tussen
Schinveld en Koningsbosch. De
bestuurder was in geen velden of
wegen te zien. Behalve een Duits
korps was ook de brandweer uit
Echt en Schinveld gealarmeerd.
Of de eigenaar van de uitgebran-
de Alfa, de heer L. uit Echt, ook
de auto bestuurd heeft, is nog
niet bekend. Het vermoeden be-
staat namelijk dat de auto is ge-
stolen is.

Bekrompen
Over het definitieve besluit tot huis-
uitzetting is volgens Vluchtelingen-
werk geen overleg gevoerd, noch
met de afdeling noch met de gehele
buurt. Wel is er door de werkgroep
Kerk en Samenleving van de An-
dreas-parochie een informatie-
avond belegd, waarop met name de
Somaliërs hun situatie konden ver-
duidelijken. De directe buren waren
hier echter niet aanwezig.

De gespleten buurt, die van de ge-
meente ook nog te horen kreeg dat
het 'te kneuterig' is voor asielzoe-
kers, wil binnenkort toch rond de
tafel. Resi Odekerken: „Het be-
krompen gedrag van een enkeling
mag geen stempel gaan drukken op
de hele buurt."
De directe buren noch de gemeente
waren gisteren voor commentaar
bereikbaar.

Met auto
tegen boom

SCHINVELD - Twee inwoners van
Brunssum zijn zaterdagnacht in
Schinveld bij een ongeluk gewond
geraakt. Op de Emmastraat verloor
de 19-jarige Schinveldenaar de
macht over het stuur en botste ver-
volgens tegen een boom. Samen
met zijn plaatsgenoot werd hij over-
gebracht naar het ziekenhuis. Bei-
den konden na behandeling weer
naar huis. Tegen de bestuurder is
proces verbaal opgemaakt. Hij had
volgens een woordvoerder van de
politie geen rijbewijs.

oostelijke mijnstreek

Wil Münstermann van Stichting Natuurvriendenhuis Eikhold:

'Geen voorgekauwde vakantie'
Van onze correspondent

'ERLEN - „Wij bieden geen
Pmerciële, voorgekauwde en
"ledig geprogrammeerde va-
"ües. Hier komen uitsluitend

die alles zelf organise-
f. zegt Wil Münstermann van

I l Stichting Natuurvrienden-
"* Eikhold. Uit de keuken van.kapitale villa aan de Valken-
*gerweg te Heerlen komt een
piskenbare geur van gebak-
je vis. De huiswacht, zoals de
willig werkende beheerder
' het vakantiehuis genoemd
frdt, is in de centralekeuken in
*eer met zijn eigen maaltijd.
J^t niemand anders zal hem
Fkarweitje uit handennemen.

«Werkzaamheid staat hoog in
geschreven van het"jjerlands Instituut voor

en ' Natuur-den (NIVON). Deze vereni-N> beheert in Nederland zes-
P natuurvriendenhuizen en
PjPeerterreinen. Waaronderfhold.
Jprijs voor zon vakantie is bil-
p-Daar staat wel tegenover datt'Jdens het verblijf in het huis
z 1 handje meegeholpen moet
j,r<len. De corveelijst in de cor-
<* van Eikhold is er getuige
r- Zelf de kamer schoonhou-
?>, bestek afwassen, keuken
£Uimen en eten koken. Ompr een paar voorbeelden te

noemen. NIVON-leden malen er
niet om. Bijna vijftigduizend zijn
er momenteel in ons land.
Wil Münstermann regelt het alle-

maal op Eikhold. Samen met nog
zeven andere idealisten die het
bestuur vormen. Officieel staatzij te boek als secretaresse. In de

vier jaar datzij zich nu inzet voor
de stichting is het niet gebleven
bij de correspondentie en het no-
tuleren tijdens vergaderingen.

Veel meer is zij verworden tot
een duizendpoot, die ook nog de
zorg heeft voor de één hectare
grote tuin. Vol statige bomen
met stammen die drie volwasse-
nen nauwelijkskunnen omspan-
nen. „Toen ik de taak voor de
tuin op me nam, waarschuwde
iedereen mij ervoor. In mijn en-
thousiasme dacht ik die wel aan
te kunnen." De voortwoekeren-
de brandnetels achter de villa be-
vestigt haar nederlaag. Daar kan
zelfs tuinman Leo, die door het
Rotterdams huiswacht-echtpaar
steevast met Theo wordt aange-
sproken, niets aan veranderen.

Hij moet zich door de grootte
noodgedwongen beperken tot de
(zichtbare) voorkant van het
huis.

" Wil Münstermann op het balkon van de vakantievilla, die overigens eigendom is van de
vereniging NIVON. Foto: DRIES LINSSEN

baan vrij
HEERLEN - In het kader van
haar campagne Natuur en Mi-
lieu, waarvan de NIVON (zie bij-
gaand artikel) deel uitmaakt, vra-
gen de Vrijwilligerscentrales in
de Oostelijke Mijnstreek vrijwil-
ligers voor de volgende activitei-
ten:

OphaaldienstEmmaus: voor het
op afspraak ophalen van 'wel-
vaartsresten' (kleding, papier,
meubels etc.) bij de mensen
thuis zoekt een Derde Wereldor-
ganisatie vrijwilligers die zwaar-
dere dingen kunnen tillen.

Wereld Natuurfonds: voor het
bemannen van de stand -bij bra-
derieën en manifestaties zoekt
het WNF vrijwilligers die nauw-
keurig zijn en afspraken nako-
men en tevens geïnteresseerd
zijn in het WNF.

Natuur-studiegroepen: het Na-
tuur Historisch Genootschap
kan nog deelnemers gebruiken
voor haar studiegroepen. Men-
sen met interesse in kevers, vlin-
ders, planten, paddestoelen,
zoogdieren of spinnen kunnen

deelnemen aan de maandelijkse
studiegroep. Er worden onder-
zoeken gedaan, excursies geor-
ganiseerd en gastsprekers uitge-
nodigd.

Opzetten wandelingen: voor het
organiseren en begeleiden van
wandelingen ten behoeve van
leerlingen in het basisonderwijs
en het begeleiden van excursies
voor onder andere bejaarden
worden vrijwilligers gezocht met
kennis van en interesse in de na-
tuur.
Proeftuin: voor het opzetten en
inrichten van een proeftuin (spit-
ten, beplanten, onderhoud) en
het verzorgen van de planten in
een kweekkas, worden natuur-
vriendelijke vrijwilligers gezocht
die graag met de handen willen
werken.
Vogelwerkgroep: vogelnestkas-
ten worden vier keer per jaar ge-
controleerd, schoongemaakt en
waar nodig gerepareerd. Verder
moeten er ook nieuwe nestkas-
ten gemaakt worden. Dit is veel
werk. Welke vogelliefhebbers
willen meehelpen met dit vrijwil-
ligerswerk?

Voor meer informatie bellen
met: 045-713971.

Oostenrijks lintje

Van onze correspondent
BOCHOLTZ - 'Muziek kent
geen grenzen' luidde het motto
van de besloten bijeenkomstvan
fanfare St.-Cecilia in zaal Kaubo
te Bocholtz, waarmee een suc-
cesvolle concertrit naar Oosten-
rijk werd afgesloten. Vrolijke
marsmuziek ging aan de begroe-
ting door voorzitter Math
Schlechtriem vooraf.
Grote verrassing was de komst
van een Oostenrijkse delegatie
van vier personen van gastvere-
niging Flaurling, dievoor St.-Ce-
cilia-dirigent Jos Stoffels een
hoge onderscheiding in petto
bleek te hebben. Flaurling-voor-

zitter Richard Hold overhandig-
de hem namens het regiover-
band Telfs een gekaligrafeerde
oorkonde en voor burgemeester
Teheux van Simpelveld was er
later op de avond een fraai boek-
werk.

De terugblik op de onvergetelij-
ke concertreis werd nog eens be-
leefd aan de hand van een dia-se-
rie van Jack Smeets. Het vier-
manschap uit Flaurling, bestaan-
de uit Louis en Sigfried Dusch,
Seppel Waltmans en Richard
Hold kwam handen te kort om
de op volle sterkte musiciseren-
de St.-Cecilia-familie te begroe-
ten.

" Flaurlingvoorzitter Richard Hold (midden) heeft Sint
Ceacilia-dirigent Jos Stoffels zo juist de oorkonde aangebo-
den. Foto: CHRISTAHALBESMA

Koninklijk lintje

BOCHOLTZ - Het 60-jarig be-
staansfeest van de gymnastiek-
vereniging Werk Naar Krach-
ten, dat vanaf vrijdag tot en met
vandaag in het feestpaviljoen op
het Bongerdplein te Bocholtz
plaatsvindt, kon na zaterdag-
avond al niet meer stuk. Want de
climax was toen de aan de robij-
nen jubilarisPierre Vanhomme-
rig toegekende Koninklijke on-
derscheiding in de orde van
Oranje Nassau in zilver.
Naast het diamanten WNK-be-
stuur stonden tijdens de druk
bezochte receptie ook de andere
vier jubilarissen Nic Wings, 40
jaar lid en de drie 'zilverlingen'
Hubert Hartmans, Wiel Dackus

en Jo Janssen in het middelpunt
van de belangstelling. De heer
Consten vertegenwoordigde de
KNGB-regio en verraste alle vyf
jubilarissen met het bondsinsig-
ne. Een ere-comite onder voor-
zitterschap van burgemeester
Teheux overhandigde een enve-
lop met ruim 1.000 gulden. Na-
mens de carnavalsvereniging
eerde Lucas Vaessen vier van de
vijf jubilarissen (Wiel Dackus
had bij een eerdere gelegenheid
al een insigne ontvangen) en de
heren Jo Hartmans, Piet Van-
hommerig en Joep Wings met
het Klaverblad van de carna-
valsvereniging 'Kalk an de
Books'.

" Burgemeester Teheux speldt de heer Vanhommerig de
Koninklijke onderscheiding op. Foto: christa HALBESMA
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Tijdelijk
Nadat het gezin Salden zich had
aangemeld, kregen ze bezoek
van een KNGF-vertegenwoordi-
ger voor een 'test. De selectie die
het fonds toepast, is wel streng.
„Het fonds vindt het heel belang-
rijk dat je goed doordrongen
bent van de voor- en nadelen.
Daarbij willen ze het liefst een
gezin met kinderen (niet te jong)
dat in een bebouwde kom woont.
Verder moet er altijd een van de
gezinsleden thuis zijn. Ook moet
je bereid zijn om zon hond over-
al mee naartoe te nemen zodat hij
socialiseert. En verder drukken
ze je op het hart dat de hond
slechts tijdelijk bij jou is.".
Juist dat laatste roept volgens El-
lemien bij mensen steeds weer

de vraag op of ze niet tegen het
afscheid opzien. „Dat is het eer-
ste wat ze vragen. Natuurlijk zal
het moeilijk zijn om Toine af te
staan, maar daar zijn we ons heel
goed van bewust. Niemand
merkt echter op dat we voor een
heel goed doel bezig zijn, dat wij
er uiteindelijk voor moeten zor-
gen dat de basis van Toine - om
straks een goede geleidehond
voor blinden te kunnen zijn - bij
ons wordt gelegd."
Toine heeft het bij defamilie Sal-
den enorm getroffen. Westley, de
Golden Retriever, is een prima
speelkameraadje die geduldig
alle streken van de jonge hond
over zich heen laat gaan. „Toine
is nog heel onstuimig en moet
nog veel afleren," vertelt Elle-
mien. „Bij Westley zien we nog
weleens iets door de vingers,
maar bij hem mag dat absoluut
niet. Hij mag niet op de bank of
op de bedden, niet uit enthou-
siasme tegen iemand opsprin-

gen; als we hem uitlaten moet hij
aan de lijn blijvenen zijn behoef-
te in de goot doen. Daarbij moet
Toine naar de korte commando's
zoals 'voor, staan, zit, blijf, af en
foei', luisteren."

Ellemien vertelt dat de opvoe-
ding van Toine ook voor Westley
zijn vruchten afwerpt. „Omdat
Toine bij ons zou komen ben ik
een gehoorzaamheidscursus
voor honden gaan volgen. We
hebben de honden altijd gehoor-
zaamheid geleerd, maar toch kun
je op die cursussen ook zelf nog
veel leren. Automatisch wordt
nu de lijn van de opvoeding ook
naar Westley doorgetrokken."

" Ellemien en haar'pleegkind'. Foto: dries linssen

Puppy-pleeggezin
HetKoninklijk Nederlands Geleidehondenfonds (KNGF) in Amstel-
veen is een fonds dat Labradors, Golden Retrievers en in mindere
mate Duitse herders opleidt tot geleidehondenvoor visueel gehandi-
capten. Een hond die bestemd is om hiervoor te worden opgeleid
moet als puppy grootgebracht worden in huiselijke omstandigheden
en zo jong mogelijk goed gedrag en gehoorzaamheid bijgebrachtkrij-
gen. De hond moet van jongsafaan gewend raken aan het huiselijke
en stadsleven, aan demenselijke stem en aan bepaalde gedragsregels.
Ellemien Salden en haar gezin in Kerkrade/Gracht besloten begin dit
jaareen puppy, de Labrador Toine, in huis op te nemen. Op deze ma-
nier wilden ze medewerking verlenen aan het goede doel van het
fonds. Daarmee maken zij deel uit Van zon zestig puppy-pleeggezin-
nen in Nederland, waarvan er zich slechts enkele in Limburg bevin-
den.
Meer informatie: Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds, Post-
bus 544, 1180 AM Amstelveen, « 02963-4551.

HEERLEN - De RK gymnas-
tiekvereniging 'Coriovallum'
heeft een mijlpaal in haar be-
staan behaald. Zowel de dames-
als de meisjesgroep werden on-
langs Nederlands kampioen
Jazz-dans, in de B klasse. De
twintig jongedamesin de leeftijd
van 11 tot 20 jaar werden vorige
week vrijdag tijdens een receptie
dan ook uitbundig in de bloe-
metjes gezet.

„En dan te bedenken dat we tij-
dens de regio-wedstrijden hele-
maal niet zo goed uit de bus kwa-
men. Waarschijnlijk heeft juist
dat de groepen tijdens het trai-
nen voor de kampioenschappen
extra gestimuleerd," vertelt Die-
ni Grooten, een van de leidsters
van de Jazz-dansgroepen.
Dieni geeft al 23 jaarop vrijwilli-
ge basis les in bewegen en mu-
ziek.

" Dieni Grooten met de door haar getrainde Jazz-danseressen. Foto: CHRISTAHALBESMA

Gelukt
„De meisjes werden door onze
stagiaire Linda Scholten voorbe-
reid. Zij had als opdracht voor
het examen een wedstrijd-dans
samen te stellen. En dat is haar
goed gelukt. Haar groep die uit
twaalf meisjes bestaat van elf tot
veertien jaar werd kampioen
Jazz-dans," aldus Dieni.

Samen met José Bouwels heeft
Dieni de voorbereidingen getrof-
fen. „De danspassen moeten na-
melijk aangepast worden aan de
mu?iek. Dat kost veel denkwerk.
En dat niet alleen, ook de knop-
pen van mijn cassetterecorder

moesten er aan geloven. Ze zijn
inmiddels behoorlijk versleten."

Aan de kleding waarin de dames
hun wedstrijd dansten werden
eveneens eisen gesteld. Er moch-
ten absoluut geen wijde broeken
of pakjes gedragen worden; het
moest allemaal strak om het li-
chaam zitten, zodat de jury ook
de allerkleinste fout die er even-
tueel tijdens de beweging ge-
maakt werd, kon waarnemen.

Dieni geeft niet alleen jazz-gym-
nastiek aan de leden van de ver-
eniging 'Coriovallum' in Heer-
len. Ook de kinderen van Huize
Gabriël in Simpelveld verheu-
gen zich iedere week op haar
komst. „Ik doe alles voor het ver-
enigingsleven. De contacten die
ik daardoor heb zou ik voor geen
geld willen missen, om maar te
zwijgen over die geweldige kam
pioenstitel," aldus Dieni Groo
ten.

Socialiseren
Naast het feit dat Toine straks
een mens-vriendelijke hond met
goede eigenschappen moet zijn,
wordt ook van hem verlangd dat
hij vrij in de huidigewereld staat.
„Toine moet over een aantal
maanden volledig gewend zijn
aan alles wat hij straks als gelei-
dehond kan tegenkomen. En dat
betekent dat wij hem met alles
moeten confronteren zoals: druk
verkeer, geluiden en knallen,
hollende en schreeuwende kin-
deren, andere dieren, winkels
bussen, treinen en noem maar
op. Het fonds noemt dat sociali-
seren."
Ellemien neemt Toine dan ook
overal mee naartoe. „Er zijn win-
kels waar honden niet mogeh'ko-
men. Van de stichting hebben
wij een pas gekregen waarop
staat waarom Toine wél de wik-
kel in moet. En dan geeft ieder-
een ook direct allemedewerking.
Nu wordt Toine nog iets nerveus
als ik met hem door het winkel-
centrum van Heerlen loop, voor-
al als het erg drukis. Dat moet hij
dus nog afleren."
Het gezin Salden krijgt van het
KNGF alleen de dierenarts ver-
goed, de rest moetenze zelf beta-
len. „Maar waar één hond eet,
kunnen er ook twee eten," stelt
Ellemien kort vast.
Hoe gek Ellemien en haar man
met de honden zijn, blijkt uit het
feit dat ze niet met vakantie gaan.
„Je weet vantevoren waar je aan
begint. Het is óf vakantie, of een
jonge hond opvoeden. Trou-
wens, ik zou niet op vakantie

kunnen gaan. Laatst moesten we
een weekend weg. Toine werd
bij een mevrouw in Sittard on-
dergebracht, maar ik had geen
rust en belde toch even naar
huis. Zegt mijn dochter: „Mam,
je vraagt niet eens hoe het met
ons gaat."
Achteraf had Ellemien zich voor
niets zorgen gemaakt. „Toen Toi-
ne thuis werd gebracht, zag hij
ons niet eens staan. Hij rende in
volle vaart door naar Westley."

Twee titels jazzdans B-klasse bij Coriovallum

Dieni Grooten: 'We
hebben fors getraind'

Ze is altijd erg actief geweest in
het verenigingsleven. En dan
met name bij 'Coriovallum'. Ze
startte haar 'carrière' als leidster
en volgde de nodige cursussen
om les te mogen geven in gym-
nastiek, ritmische sportgymnas-
tiek en later een cursus jazz-gym.

„Zelf heb ik het altijd fijn gevon-
den om me uit te leven .op mu-
ziek. Met het les geven in Jazz-
dans ben ik veertien jaargeleden
begonnen. Het betekende dan
ook erg veel voor mij toen de da-
mes tijdens de voorrondes uit-
verkoren werden om mee te
doen aan de Nederlandse kam-
pioenschappen."

„In de op één na hoogste klasse
was de concurrentie erg groot.
We moesten twee oefeningen
dansen. Het eerste onderdeel
heb ik met de groep samenge-
steld. De vrije oefening mocht

drie tot vijf minuten duren. De
tweede oefening van anderhalve
minuut moest vijf speciale jazz-
technieken bevatten. We hebben
vanaf vorig jaar september ge-
traind."

vrouw
Familie Salden uit Kerkrade voedt Toine met plezier op

Wie geleidehond opvoedt mag
niets door de vingers zien

KERKRADE/GRACHT - „We kregen Toine in huis toen hij
pas 7 weken oud was. Dat betekende, net zoals bij een baby,
dag en nacht bezig zijn. Want juist als ze nog zo jong zijn
hebben ze veel aandacht nodig en leren ze het meeste. Daar-
bij is het opvoeden van Toine anders dan we met andere
honden gehad hebben. We mogen totaal niets door de vin-
gers zien. Dus volledig consequent zijn - wat soms echt veel
moeite kost -, niet met stemverheffing bestraffen of hard
aanpakken."
Als Ellemien over 'we' spreekt,
bedoelt ze daarmee haar man
Martin, dochter Miriam en zoon
Raymond. Het gezin, waar naast
Toine ook nog de prachtige Gol-
den Retriever Westley ronddar-
telt, heeft veel ervaring met hon-
den. Pleeggezin worden van een
jonge hond die uiteindelijk be-
stemd isvoor de opleiding als ge-
leidehond, is geen peuleschil.
„Eind vorig jaarzagen we op te-
levisie een dierenprogramma
waarin het KNGF (Koninklijk
Nederlands Geleidehonden-
fonds) een oproep deed voor
puppy-pleeggezinnen. Omdat
we allemaal honden-gek zijn,
leek ons dat wel wat. Toch heb-
ben we eerst met zn allen over-
legd. Mijn man werkt in wissel-
diensten en omdat ik de hele dag
thuis ben, komt de opvoeding
grotendeels op mijn schouders
terecht. Daarbij vonden wij dat

de kinderen ook achter onze
plannen moesten staan."

Foto-albums
Puppy-pleeggezin Salden wordt
volledig begeleid door het
KNGF. „In het begin moesten
we wekelijks de vorderingen van
Toine rapporteren, nu maande-
lijks. En als er problemen zijn
kunnen we altijd contact opne-
men. De begeleiding die wij krij-
ger, is werkelijk uitstekend."
Als Toine ongeveer veertien
maanden is, gaat hij terug naar
Amstelveen. Dan blijven alleen
de videofilms en foto-albums als
herinnering. „We zijn aan Toine
gehecht, maar het zal ons ook
goed doen als blijkt dat hij ge-
schikt is als geleidehond."

Ellemien zou graag in contact
komen met blinden dieeen gelei-
dehond hebben. „We willen
graag deervaringen van een blin-
de man of vrouw horen. Mis-
schien zijn er specifieke dingen
waar we bij Toine nog beter op
kunnen letten."

annemie smeets

Gouden pink
" Het assortiment 'versierders' van nagels is sinds ko^
uitgebreid met 'een opvallend produkt uit, hoe kan het o°.
anders, Amerika. Een gouden pinknagel van 9 kt die - ®
dan niet versierd met een diamant - de hand van e&
vrouw nog meer moet verfraaien. Volgens 'Sahe OriginaP'
de importeur van deze nieuwe trend, hebben alle nagels e&
maat, maar zijn ze speciaal ontworpen zodat ze op e"
pink passen.
En naar gelang de inhoud van de beurs kunt u een keu?
maken uit een gladde, bewerkte of met diamanten bezsv
nagel variërend van f 49,- tot maar liefst f 3.600,-. D°'
laatste bedrag staat dan wel garant voor een zeer buit^'
sporige diamantbezetting.

'Het is dom om thuis te
wachten op een baantje'

SCHIPPERSKERK - Nicole
Hubens uit Schipperskerk/Pa-
penhoven is niet gewend om stil
te zitten. leder rustig moment is
ze op zoek naar werk. Thuis in
het huishouden om haar moeder
te ontlasten of bij de een of ande-
re baas omdat dat ook nog wat
extra's in de beurs oplevert. Mo-
menteel brengt ze haar vakantie
dagelijks van vier uur 's middags
tot één uur s' nachts doorbij Ma-
zon, een bedrijf in Sittard dat
hoofdzakelijk veiligheidsmarke-
ringen voor voertuigen vervaar-
digt.
Nicole heeft tot taak om in de
produktiehal reflecterende folie
op markeringsborden aan te
brengen. Een werkje dat heel
precies moet gebeuren. „Maar
dat ben ik wel gewend," vertelt
Nicole, een pientere en bijzonder
vlotte jongedame.Ze vertelt over
de baantjes die ze inmiddels alle-
maal - overigens sinds haar 16e-
heeft 'versleten.
„Ik ben begonnen als serveer-
ster. Dat kan eigenlijk ook niet
anders, want dat werk zit een
beetje in de familie. In ieder ge-
val vond ik het hardstikke leuk
om te doen. Daarna ben ik bij een
schoonmaakbedrijf gaan wer-
ken. Eerst heb ik detrappenhui-
zen in flats gepoetst en daarna de
afdelingen van een ziekenhuis.
Vooral dat laatste is heel leer-
zaam geweest. Jemoet enorm se-
cuur werken; er mag geen stof-
vlokje blijven liggen. Zeker niet
op de polikliniek van de long-
arts. Het voordeel van dit werk
was het contact met de patiën-
ten."
Nicole vindt het dom als jonge-
ren thuis gaan zitten wachten op
een vakantiebaantje dat, mis-
schien, wel zal bevallen. „Niets

voor mij, hoor. Ik pak alles aan
wat mij voor mijn voeten komt.
Als je gaat zitten wachten krijg je
gewoon geen werk, zo simpel is
dat. Zeker als je, zoals ik, in een
gehucht woont."
De 18-jarige jongedame uit
Schipperskerk wilde dit jaar iets
anders gaan doen dan serveren
of poetsen. „Via uitzendbureau

Randstad in Sittard heb ik dit
baantje gekregen. Ik kon ook in
Maastricht beginnen, maar dan
gaan de afstanden meespelen.
En in een winkel wil ik niet wer-
ken omdat ik dan debakker niet
meer op zaterdagmorgen kan
helpen."
Bij Mazon komt de ervaring van
Nicole goed van pas. Vooral het
feit dat er bijzonder secuur ge-
werkt moet worden. „Momenteel
plakken we met een leuke ploeg
vakantiewerkers reflecterende,
oranje folie op markeringsbor-
den voor vrachtwagens. De ba-
nen folie moeten op ieder bord
op exact dezelfde plaats geplakt
worden. De plaat gaat vervol-
gens door een wals waarna deze
op luchtblaasjes wordt gecontro-
leerd. Maar ik sta echt niet alleen
maar folie te plakken. Zo moet ik
af en toe folie snijden of naar de
inpakafdeling. Maar wat je hier
ook doet, alles moet heel secuur
gebeuren."

" 'Bij ditwerk moetje heel secuurzijn. " Foto: PETERROOZ^

Zuid-Frankrijk
Met het HAVO-diploma op zak
en het vooruitzicht dat ze straks
de MEAO-opleiding directie-se-
cretaresse gaat volgen, vertrekt

Nicole volgende week dlPj^
met haar vriend en zijn oüA
voor een welverdiendekartVP jj|i
vakantie naar Zuid-Fran^il„Het geeft een rustig gevoe»
via een uitzendbureau te W^JJe weet dat je aan het einde Jjjl
de rit geld krijgt. Want van lJ
studiebeurs kan ik beslist t>

vakantie vieren."

vakanticwerkj
t wEenmaal weer terug in hei j

wil deze 'bezige bij' opnieuw. j>
beren of ze een baantje Wj
Volvo in Bom te bemach^jjl
„Ik zou daar zo graag »n _#
vrije tijd op de produktie- <)
ling willen werken, zeker ojf
vrijdagavond. Maar tot n
zijn al mijn pogingen op J
uitgelopen omdat ze eveLa^
nen aannemen. Maar ik vra^af waarom een vrouw,
schroeven kan indraaien- " ,

(ADVERTENTIE)

Praktijk voor

borstprothesen,
aanverwante _
corsetterie en t> >S^ ** 'Ab
badgoed. S, *
ziekenfondsen, p
Op afspraak ma. | A ySÊ

(045) 257848

Jocelyne After Care
Schumanstraat 12, BRUNSSUM
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Limburgs Dagblad sport Spaan zorgt voor TT-koorts na heroïsch gevecht

Koning van Assen
door huub paulissen

ASSEN - De Nederlandse motorsportwereld heeft een nieuwe vorst.
Hans Spaan maakte in deTTvan Assen een einde aan een pijnlijke pe-
riode, waarin de motorfans jarenlang met lede ogen moesten toezien
hoe de nationale favorieten in de soloklassen tot figuranten werden
gedegradeerd. Miljoenen kreeg de 30-jarige Castricummer zaterdag-
middag op het puntje van de stoel, tijdens het angstaanjagende duel
in de 125cc-klasse met de Spaanse waaghals Alex Crivillé. Tweetien-
den van een seconden voorsprong waren voldoende, om motormin-
nend Nederland eindelijk weer eens een TT-zege bij demotoren te be-
zorgen. En bijna had Assen een unieke Nederlandse dubbel gevierd.
Ware het niet, dat Egbert Streuer zich in de zijspanklasse de kaas van
het brood lieten eten door de Engelsman Webster.

De vreugdetaferelen rond Hans
Spaan op het door 150.000 motor-
fans omzoomde Drentse circuit de-
den de gouden jarenvan Wil Hartog
(1977) en Jack Middelburg (1980)
herleven. Na het ererondje met de

rood-wit-blauwe vlag viel de sympa-
thieke Spaan huilend van emotie
van de motor in de armen van zijn
vriendin Marieke en teammanager
Jan Hubers. De enorme spanning
waarin Spaan zijn fans had gehou-

den, ontlaadde zich in een massale
bestorming van de baan, om het
nieuwe idool op de schouders te ne-
men en met zang en dans te fêteren.
Daarbij fungeerden de ex-kampioe-
nen Hartog en Van Duimen voor de
hoofdtribune als 'cheerleaders'.

Spaan was na zijn tweede GP-zege
in successie - drie weken geleden
won hij in Oostenrijk - een beetje
beduusd van de doldwaze taferelen.
Even maar, want toen begon hij op
het podium een vreugdedans, luis-
terde snikkend naar het Wilhelmus
en bedankte vervolgens de toe-
schouwers van de morele steun.
„Dit is de mooiste dag uit mijn le-
ven", een cliché, dat echter uit de
grond van zijn hart kwam. „Ik rijd
negen jaar GP's en won nog nooit.
Nu pak in er twee op rij. Het is even
wennen, maar het bevalt me uitste-
kend".

Hordenrecord Olijslager
VILLENEUVE dASQ - Marjan
Olijslager (AV Rotterdam) heeft
bij internationale atletiekwed-
strijden in Villeneuve dAsq nabij
Lille het nationale record op de
100 meter horden verbeterd en
gebracht op 12,77 seconden. Het
oude record stond sedert 19
augustus van het vorig jaar met
12,83 seconden (Brussel) ook op
naam van de atlete uit Capelle
aan den IJssel. Olijslager won de
wedstrijd voor onder meer de
Bulgaarse wereldkampioene
Ginka Zagortsjeva.
Zesvoudig Olympisch kampioen
Carl Lewis, die door de speaker
werd aangekondigd als „ zijne

majesteit" won de 100 meter in
10,05 voor de Jamaicaan Ray-
mond Stewart en de Amerikaan-
se kampioenLeroy Burrel .Bij de
vrouwen moest de nieuwe Ame-
rikaanse sprintsensatie Dawn
Sowell, dit seizoen goed voor
10,78 seconden, buigen voor de
Jamaicaanse Merlene Ottey., die
in 10,95 seconden zegevierde. So-
well finishte eenhonderdste la-
ter. Op de 200 meter leed de
Olympisch kampioen Joe De-
Loach (20,41) verrassend een ne-
derlaag tegen de Fransman Da-
niel Sangouma (20,32). Floyd
Heard werd derde. Larry My-
ricks sprong 8.46 meterver.

Stuurfout
In zijn analyse van de sensationele
race kwam Hans Spaan tot de op-
zienbarende conclusie dat een
stuurfout hem het grootste succes
uit zijn carrière had opgeleverd. „Ik
maakte vijf ronden voor het einde
een foutje in de Timmer-bocht
waardoor Crivillé de kop kon pak-
ken. Achteraf was dat mijn geluk,
want toen hij voor mij reed kon ik
precies zien waar hij sneller was en
waar voor mij de passeermogelijk-
heden lagen. Zo kwam ik erachter
dat hij vroeg in de remmen ging
voor de Stekkenwal-bocht, waar hij
er tijdens de training twee keer uit
was gevlogen. Op dat punt zat er bij
hem de schrik in. Toen hij mrj in de

laatste ronde weer op de snelle
Veenslang stukvoorbij ging, wist ik
dat ik nog één kans had. Er was een
piepklein gaatje en daar dook ik vol
in".
Dat zowel Spaan als Crivillé spra-
ken over hun zwaarste wedstrijd,
was gezien de niet van risico's ge-
speendecapriolen op het smalle TT-
circuit (volgend jaar wordt het ver-
breed, red.) niet verwonderlijk. „Ik
probeerde na een zwakke start mijn
eigen race te rijden, maar dat lukte
niet helemaal. Crivillé gunde mij
geen moment rust en daardoor
werd het heel moeiüjk. Toen ik
knullig de leiding uit handen gaf,
dacht ik dat ik de zege had ver-
speeld. Achteraf is het mijn geluk
geweest, anders zou ik niet hebben
geweten waar ik Crivillé in de slot-
ronde nog terug zou kunnen pak-
ken".
Als doekje voor het bloeden mocht
de moedige Crivillé de WK-leiding
overnemen van Ezio Gianola, die in
de poging om bij hetrazende duo te
blijven van zijn fiets tuimelde. Hans
Spaan is daarin inmiddels opgerukt
naar een derde plaats, veertien pun-
ten achter zijn Spaanse rivaal. Ech-
ter in de winning-mood. „Crivillé
staat er goed voor, maar de strijd
kan nog spannend worden. Na een
seizoensbegin waarin alles mis ging,
dacht ik dat het een slecht jaarzou
worden. Nu ik twee keer heb ge-
wonnen, ziet het heel anders uit.
Ruim een uur na de race, toen hij de
plichtplegingen achter zich had,
sleepte Marieke, waarmee Spaan in
november in het huwelijk treedt, de
nieuwekampioen eindelijk naar de
plekwaar hij na de finish al zo graag
naartoe had willen stormen. Naar
telefooncel nummer dertien (!) om
zijn ouders („wat zullen blij zijn") in
geuren en kleuren van het hoogte-
punt uit zijn carrière te verhalen.

" Zie verder pagina 13

" Het ontkurken van de champagnefles, Hans Spaan heeft na
de TT-zege de smaak te pakken. Foto: marcelvan hoorn

BlessuresRooks en Van derPoel vallen mee
.Wn ÏÏ ~ De verwondingen van
%1 n Rooks en Adrie van deroPgelopen na circa 80km in de

aD°m het Nederlands kampioen-en £' alien mee. Hun deelname
fcvaa

e *°ur de France komt niet in

fe -? bJoedde uit beenwonden, die
aMu p tijdens de Ronde van
K^iev and' De hoofdwonde van
Hilt ï-, an der Poel zag er aanvanke-
Nbl uit Nadat het bloed was
h -■ v eegd was een enkele hech-

elri 3n de eerste-hulppost vol-
K. ue om het gat te dichten.

Nico Verhoeven:
'Ik ben geflikt'

w onze verslaggever
de ~DEN - Tegenover de vreug-
haj an Frans Maassen na het be-
1-rtit1iVan de Nederlandse wie-
*vn i stond de verbittering van
ver> Ploegmakker Nico Verhoe-
VerraH e raDander voelde zich
tejy door de rest van het
vWh* " vo^ëens hem zrjn solo-
de v!}I. ln de slotfase onvoldoen-
briest fresteund- „Sterker nog",
6eflikt jICO Vei-hoeven. „Ik ben
n°ten k ??r miJn PJoeg. Teamge-
kij0 l "ebben mij in de laatste 15
rug '^ter van de wedstrijd te-
gein i?akt Weet je waarom ik
tk had 100en mocht worden?
s,^ mijn contract voor vol-

gend jaar nog niet verlengd, om-
dat ik nog even bedenktijd had
gevraagd. Nu weet ik zeker wat
ik doe."

Net als ploegleider Jan Raas
weerlegde Frans Maassen de be-
schuldigingen van Nico Verhoe-

ven. „Ik kan", aldus de nieuwe
kampioen, „zijn teleurstelling
begrijpen, maar wij hebben hem
beslist niet geflikt. Als de situatie
anders was geweest, had niet ik,
maar hij wellicht op de titel be-
slag gelegd. In de finale waren
wij, de renners van SuperCon-

fex, numeriek het sterkst voor-
aan vertegenwoordigd. Wij had-
den de opdracht om vooral de
sprinters Van Poppel en Pieters
(respectievelijk van Panasonic
en TVM, red.) te elimineren.
Toen zijn we om beurten gaan
demarreren en hebben de voor-
ste groepvan tweeëntwintig man
uit elkaar gekregen."

Commentaar van Verhoevens
chef d'equipe Raas: „Het is niet
zo, dat ik Verhoeven het kam-
pioenschap heb willen ontne-
men. Het was de situatie van de
wedstrijd, die me tot die beslis-sing noopte. Natuurlijk, ik had

liever gehad, dat hij zijn contract
wèl had aanvaard, al heb ik er be-
grip voor dat hij mijn aanbieding
naast dievan anderen wil leggen.
Maar als het niet Verhoeven,
maar bijvoorbeeld Solleveld was
geweest, die wèl heeft getekend,
dan had ik op Solleveld ook laten
rijden. Mijn renners moesten het
tempo hoog houden omdat ze nu
eindelijk Pieters en Van Poppel
kwijtwaren. Je zou gek zijn om
ze nog de kans te geven terug te
komen."

" Zie verder pagina 16

Na 31 jaar heeft Limburg weer een profkampioen op de weg

Maassen: 'Met dank aan Raas'
door wiel verheesen

- Het heeft na JefLahaye eenendertig jaargeduurd,
Jj ar sinds gisteren is weer een Limburgse wielerprof kam-H^ïi van Nederland op de weg. Frans Maassen rekende op de
l sbank in Rheden af met de verzamelde concurrentie. In deijlste kilometers liet hij zijn medevluchters Johan Lammerts«-.Maarten Ducrot met een splijtende demarrage achter zich.
J^Jn eerste zege in dit seizoen, maar tegelijk de mooiste uitjr"}hele loopbaan", aldus de 24-jarige SuperConfexrenner uit

Zijn geslaagde greep naar het
k~~wit-blauwe eretricot snoerde
VjSser» degenen de mond, die
(j? 8 hadden laten horen dat hij na
ta verbazingwekkend optreden in
(L^i-Sanremo (tweede achter

op de weg terug zou zijn.
Chad", benadrukte de nieuwe
ty_?'oen' "geêarandeerd ook in de
1^ 3e van Vlaanderen meegedaan
iL,ae hoofdprijs, maar een val in de

ders in de rij stonden. Niet alleen
had Maassen kwaliteit. Hij had, in
tegenstelling tot menig ander wie-
lertalent uit Limburg, ook lef. Vast-
beraden ging hrj zijn weg. Het optre-
den in grote wedstrijden dwongres-
pect af en in een Antwerps hotel
sloot JanRaas tijdens de zomer van
1986 de onderhandelingen met het
ontluikendtalent af. Met ingangvan
1987 was de wielerbelofte uit Hae-
len prof in het team van de vroegere
koning der klassiekers.

Ussende fase dwong mij tot op-
*" Naderhand kreeg ik eveneens
;°dige tegenslag. Automatisch

°P den duur twijfelen, temeer
L^t ik vorig jaarvoordat het NK
v «Vond al zes keer had kunnen
«Tt "" Ploegleider JanRaas heeft
°üu In'n B&en moment zijn ver-
H Wen in my opgezegd. Zon hou-
Jj Werkt stimulerend. Ik ben hemr dankbaar voor."

Vorig jaar, het tweede van Maassen
als beroepsrenner, vond Raas hem
rijp genoeg voor deTour de France.
Het resultaat was de rode trui in het
klassement van de tussensprints.
Naderhand werd naast een handvol
andere zegepralen ook nog beslag
gelegd op de eindzege in de Ronde
van België en toen een paar maan-
den geleden niemand anders dan
Laurent Fignon er aan te pas moest
komen om Maassen op de Poggio
van Sanremo achter zich te laten,
werd de internationale erkenning
alleen nog maar groter.

s Maassen maakte in betrekkeorte tijd naam als wielrenner
«ss ankelijk ging zijn meeste inte

fy. haar de voetbalsport uit. In het
Mf8* elftal van Haelen deedhij het
Kfdu° Soed, dat de toenmalige
s. Re^asser uit et amateurvoet"
Vh Roermond, bij hem op de
\P stond. „Jullie zijn net te laat",
Ht^ .an*woord van de toen bijna
<Wlenjarige Maassen. „Ik heb bij
Vaderlandse Wielren Bond NWB
j, centie aangevraagd."

„Daarom deed het toch wel pijn, dat
ik enige tijd uit beeldverdween", al-
dus de Nederlandsekampioen. „In
de Dauphiné Libéré vond ik weer
het goeieritme. Ik legde op een paar
ereplaatsen beslag. Daarna trok ik
in gezelschap van mijn ploegmak-
kers Gölz, Van Hooydonck, Solle-
veld en Fuchs gedurende ruim een
week op hoogtestage naar Sankt
Moritz. In alle rust, tussen de gem-
zen en steenbokken, hebben wij
kunnen trainen. De Ronde van de
Spaanse Mijnvalleien, waarin ik
vrijdag tijdens de laatste etappe op-
gaf, rondde de voorbereiding op het
NK af."

31^ aar ater was mJ a* een
ür voor wie diverse ploeglei-

„Na de Tour kies ik voor een be-
perkt criteriumprogramma. Ik wil
mij laten zien in de wereldbeker-
wedstrijden, die zowel in New Cas-
tle als Montreal plaatsvinden. De
Ronde van Nederland moet tenslot-
te mijn aanloop naar het WK in
Chambéry afsluiten. In ieder geval,
ik heb als Nederlands kampioen
verplichtingen, zowel tegenover
mijn sponsoren ploeg, maar ook ten
opzichte van mezelf. Ik mag niet
blyven stilstaan by het succes."

" Zie verder pagina 16 Frans Maassen, onstuitbaar naar titel

Nerveus NEC
struikelend

naar eredivisie
NIJMEGEN - NEC is de eredi-
visie binnengeslopen. De ploeg
is daarbij een woord van dank
verschuldigd aan zijn suppor-
ters, niet de besten van Neder-
land en scheidsrechter Frans
Houben. De overwinning (2-1)
in de redelijk gevulde Goffert
werd namelijk bereikt door een
ontoelaatbare steun van het pu-
bliek, dat acht minuten voor
tijd over de hekken klom. Hou-
ben staakte, voor twee minu-
ten, maar liet toch weer door-
spelen toen het veld weer voor
de spelers was.
Excelsior was op dat moment
in een onmogelijke positie ge-
plaatst. De ploeg kon het zich
in de slotfase gewoonweg niet
veroorloven voor een tweede
treffer te gaan en de agressie
van het opdringende publiek
over zich af te roepen. De Rot-
terdamse durf, die het de voor-
namelijk tegen zichzelf strij-
dende Nijmegenaren erg moei-
lijk maakte, was op slag ver-
dwenen. Houben liet verder
voetballen en na de gave twee-
de treffer, vijfminuten voor tijd
van De Wijs, werd het veld wer-
kelijk overstroomd.

In nog bijna vier
doelloze minuten, werd na een
onderbreking van bijna een
kwartier de bal nog slechts
heen en weer geschoven.

" Zie verder pagina 11

Eintracht blijft in Bundesliga
SAARBRÜCKEN - Eintracht
Frankfurt speelt ook volgend sei-
zoen in de eerste Bundesliga. De
ploeg, dit jaar als zestiende geëin-
digd, verloor zondag het tweede
duel tegen FC Saarbrucken om een
plaats in de hoogste voetbalklasse
wel met 1-2, maar had het eerste
treffen in eigen huis met 2-0 gewon-
nen.
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■«■j LimburgsDagbladgpiccolo s
045-719966

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

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

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

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 15059.

Personeel aangeboden
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

Biedt zich aan voor VER-
BOUWING, renovatie, schil-
der- en timmerwerk,
bouwen van carport of gara-
ge. Tel. 045-727173.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd
Met spoed gevraagd

Leerling auto-spuiter
liefst met enige ervaring, tevens gevraagd

Leerling plaatwerker
na telefonische afspraak persoonlijk melden bij

Autoschade Hanneman
Kerkrade, Strijthagenweg 125, tel. 045-452666.

Representatieve

kapper/kapster
gevraagd 18-20 jaar, goed kunnen permanenten en

föhnen. Bel na 18.00 uur 043-212767.

emilebv
haarstijl

Stokstraat 16, Maastricht.
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)
04998-99425.
Club Pallas vrgt. nog enkele
DAMES, chauffeur aanwez.
045-420772.

Meisje gevr. voor Privé te
WEERT met hoog gar. loon.
Tel. 04950-43458.
MEISJE gevr., Club Bubbles
Geleen. Werken in overleg,
in exclusieve club. Hoge
verdiensten. 04490-42313.
WERKSTER voor friture
gevr. v. enkele morgens .p.
week. Alleen persoonlijk
soll. Frituur 't Halder, Wilhel-
minalaan 24, Valkenburg

Gepensioneerd HULP gevr.
voor alle voorkomende
werkzaamheden in Slagerij
te Landgraaf. Br.o.nr.
B-1209 LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
AKB Hulsberg BV vraagt:
ervaren TIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsland. Tel.
04405-1236 of 04499-4479
Of 09-49. 245147260.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

BECU Bouw BV zoekt voor
projekt in Düsseldorf en
Keulen: Akkoord-Verblend-
metselaars en Akkoord-Ein-
schalcolonnes. Duits verze-
kerd. Va. 16.00 uur.
Dhr. Eggen. 045-217313.

: Voor onze vestiging Heerlen
is nog plaats voor: RIOOL-
INSTALLATEURS. Leeftijd
18-25 jr., LTS-niveau, erva-

ring grondwerk gewenst, i.b.
v. rijbewijs BE. Soll. zowef. telefonisch als schriftelijk

i kunt u richten aan: Van der
Velden Rioleringen, afd.
Personeelszaken, Koe-
voortseweg 2, 5281 SC
Boxtel. Tel. 04116-84355.
Voor onze vestiging Heerlen
is nog plaats voor: STO-
RINGSMONTEURS. Leef-
tijd 18-25 jr., LTS-niveau,
ervaring grondwerk ge-
wenst, i.b.v. rijbewijs BE.
Soll. zowel telefonisch als
schriftelijk kunt u richten
aan: Van der Velden Riole-
ringen, afd. Personeelsza-
ken, Koevoortseweg 2, 5281
SC Boxtel, tel. 04116-84355
RESTAURANT vraagt me-
dewerker in de keuken voor
alle voorkomende werk-
zaamheden. Tel. tussen
11.00-16.00 U, 04492-2752
Suppers VERSPREI-
DINGEN Hulsberg vraagt
met spoed enkele serieuwze
bezorgers voor Schaesberg,
Nieuwenhagen, Übach o.
Worms, min. leeft. 15 jr.
Aanmelden 04405-3702.
Privéhuis DONNA vraagt
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.

■

Onroerend goed te huur aangeboden

Bedrijfspand
Voor vele doeleinden gesch. 200m2en bovenw. 200 m2.
Gel. Kerkraderweg 13, Heerlen. Hr. pr. ’ 1.500,- per mnd.

Direct te aanvaarden tel. 045-413074/417373.
Exclusieve CLUB te h. met

Te huur 2 pers. APP. te overname inventaris Midden
Hoensbroek, kamer, keuk. Limburg. Zonder contanten
si.kam. badk. entree, wc onnodig te reageren. Br.o.
berg. CV CAI-aansl. gestoft. nr. B-1196, LD, Postbus
045-213528 9.00-20.00 uur. 3100, 6401 DP Heerlen.

Ter overname CAFÉ met in-
ventaris. Tel. 045-722244.
Te h. of te k. klein BUNGA-
LOWHUISJE. Camping in
Lanaken v. vertier v. kin-
deren. Tel. 04490-24024.

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

Onroerend goed te koop aangeboden

Hypotheek
Centrale

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

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

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

Voor bemiddeling
zoeken wij met

Spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km. rond 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.
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.
Te k. mooi APPARTEMENT
in Brunssumm, vr.pr.

’ 110.000,-k.k. * Tel.
045-272105.

Bedrijfsruimte
Te h. aangeb. VERSWIN-
KEL, vlees, vleeswaren,
kaas, Franse kaas, salades.
Omg. Geleen. Br.o.nr.
B-1217, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
BEDRIJFRUIMTE te huur in
de Putstraat te Sittard, ca.
200 m2; voor winkel, werk-
plaats, kantoor etc. Tel.
04490-14065.

HEERLEN-Noord te k. mooi
halfvr. woonhuis, bwj. 1974,
met cv., L-vormige woonk.
plm. 35 m2, met marmer
vloer, mooie aangeb. keuk-
en, 4x4 mtr.(merk "Rosé", kl.
blauw/wit), 3 slpks. met es-
senhouten parketvloer, luxe
badk., vlizotrap n. zolder,
garage met cv., tuin. Ged.
voorzien van rolluiken en
thermophane. Vr.pr.

’ 145.000,- k.k. Tuinstr. 10,
Heerlen. Te bez. na tel. af-
spr. 045-217425.

Kamers
KAMER te h. bij centrum
Kerkrade, met alle comfort.
Tel. 045-461870/452269.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
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.
Te k. weg. annulering grote
partij grenen ramen met 3-
dubbel glas, draai en draai/
kiepramen. REYNEN, Burg.
Venckenstr. 11 Obbicht. Tel.
04498-56966.

»

1 VanDooren heeftheff
Alles op het gebied van

LASTECHNIEK
Kom voor een deskundig advies
naar onze vernieuwde showroom.

Nu al 25 jaareen begrip
voor kwaliteit en service!

I
Reparaties

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

Hobby/D.h_z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
TREINEN en toebehoren
Marklin-Trix-Fleischman-
LGB, in- en verk. Nieuwstr.
88, Kerkrade. 045-456666.

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

Landbouw
Jonge HENNEN t.k., even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Robin BOSMAAIERS, zo-
meraktie tijdelijk weed-
eater-kop gratis bij aanschaf
van een bosmaaier. HO Mi-
randolle, 045-422797.
TUINBONEN, spitskool,
koolrabi, nieuwe aardappe-
len, aardbeien. G.v.Laar,
Heerlerweq 23 Voerendaal.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's
Bij aankoop van uw nieuwe

Blaupunkt Hi-Fi autoradio
gratis

ANTI-DIEFSTALCODERING
waardoor uw autoradio bij de

Politie
geregistreerd staat en

gratis
RAAMSTICKER

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Te k. Volkswagen GOLF
1100, en Toyota Carina APK
pr. n.0.t.k., tel. 045-251485
VW KEVER 1302 LS, 1500-
-motor, bwj. '73, veel extra's.
Tel. 04498-57991.
GOLF S, bwj. '80. Tel. 045-
-321677.

Te k. Opel REKORD bwj.
'80, LPG en trekhaak. Tel.
04499-2135, na 18.00 uur.
Te k. schitterende KADETT
Club Sedan 1.6 i, veel ex-
tra's, 8.500 km, weg. omst.
koopje ’ 21.500,-. Tel. 045-
-753010 na 18 uur.

Alfa 164 3.0 V 6
Demo, laat '88, met alarminst., radio en ABS.

Slechts 17.000 km. Ook div. jongeAlfa's 33 Junior en S.
Alfa Romeo-dealer

Autocentrum Sanders BV,
Brunssum, Akerstraat 128. Tel. 045-251644. .

Renault R 18 bwj. '84, jubilee-uitv. 2 kleuren, luxe uitv.
Ford Sierra 2.0 i CL, verl. sportuitv. rood, 16.000 km, 1e

eigenaar, nov. '87
Mazda 323 GLX 3-drs. 5-versn. '87, 55.000 km, kleur antr.

1e eigenaar.
Peugeot 309 GL de. '87, 19.000 km, 1e eigenaar, kleur

blauwmet. 4-drs.
Opel Corsa 1987, rood, 3-drs. 32.000 km. als nieuw

Renault R 21 TR jan '89, 4-drs. elektr. schuifd., nieuw nu
met aantrekkelijke korting op nieuwprijs.

Grasbroekerweg 28
Heerlen. Tel. 045-722463

Cash en Carry prijzen
met garantie

Panda34rood 1985 ’ 8.900,-’ 7.900,-
Panda 750L carrara wit 1987 ’ 10.500,-’ 9.500,-
Panda 750 CL rood 1987 ’ 10.900,-’ 9.900,-
PandaloooCLwit 1986 ’ 10.900,-’ 9.900,-

-■Fiat 127-1050 grijsmet 1985 ’ 8.500,-’ 7.700,- ;
Uno 45 beige 1985 ’ 9.900,-’ 8.900,-
Uno 45 fire rood 1987 ’ 13.900,-’ 12.900,- ;
Uno 45 silver5-versn 1987 ’ 13.900,-’ 12.900,-
Uno 60 superwit 1987 ’ 14.900,-’ 13.900,- :
Uno 60 superrialto groenm. . 1988 ’ 16.900,-’ 15.900,- !
Uno 75 IE zwart.., 1987 ’ 15.900,-’ 14.900,- !
Ritmo 60 CL 5-deurs 1987 ’ 11.900,-’ 10.900,-

-iRitmo Carrara 1987’ 12.900,-’ 11.900,--,Ford Scorpio autom. grijs 1985 ’ 22.900,-’ 19.900,- !.Renault STC wit 1985 ’ 10.900,-’ 9.900,- ,
iSeat Ibiza 1.2 GL wit dcc 1987 ’ 11.900,-’ 9.900,-
-.VW Polo grijsmet 1986 ’ 13.900,-’ 12.500,- ,
,VW Golf 1.3Cdo.blauw 1986 ’ 16.900,-’ 14.900,- J

Fiat Bastiaans Heerlen
Spoorsingel 50
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SPECIALE AANBIEDINGEN EN SUPERKORTINGEN
OP ALLE TOPOCCASIONS

Zondag Kijkdag
Audi 80 GLS '81 ’ 6.900,-; Jeep Aro 4x4 84 ’ 7.000,-;
BMW 320 rood '79 ’ 5.200,-; BMW 316 groen '79 ’ 4.900,-
BMW 320 79 ’ 4.900,-; BMW 525 i '82 ’11.900,-;
Datsun Cherry GL 80 ’2.500,-; Datsun Cherry '81

’ 1.500,-; Datsun AF II '79 ’ 1.700,-; Ford Sierra 1600 s-
drs '83 ’11.500,-; Ford Sierra 1600 5-drs '82 ’9.900,-;
Ford Granada '83 ’ 8.500,-; Ford Taunus Station '82
’6.950,-; Ford Sierra 2.0 ’10.000,-; Ford Fiësta rood
’1.900,-; Ford Escort '79 ’2.500,-; Ford Escort '82
’7.950,-; Ford Fiësta '84 ’10.950,-; Fiat Ritmo 65 '81
’2.950,-; Fiat 127 Sport '80 ’3.500,-; Honda Quintet '82
’4.250,-; Mazda 626 '82 ’4.900,-; Mazda 626 '79

’ 3.500,-; Mazda 323 '79 ’ 1.950,-; Mercedes 200 D '79
’3.250,-; Mitsubishi Colt '85 ’12.500,-; Mini autom. '79
’2.200,-; Opel Corsa 12S TR ’ 1.350,-; Opel Kadett au-
tom. '82 ’ 7.500,-; Opel Manta GTS 1e eig. '86 ’ 17.900,-;
Opel Manta GTE nw.st. ’8.950,-; Opel Manta 1e eig. '80
HB ’ 4.900,-; Opel Kadett 1200 S LPG '81 ’ 4.950,-; Opel
C 1200 ’ 2.250,-; Opel Ascona 2 ltr. 4-drs ’ 1.500,-; Opel
Corsa '86 1300 ’ 15.900,-; Peugeot 604 SL '81 ’ 1.500,-;
MG Midget ’9.750,-; MG-B rood ’17.000,-; Renault 18
’6.950,-; Renault 20 TX '83 ’6.950,-; Skoda 105 S '87
’5.950,-; Skoda 105 L '83 ’2.950,-; Toyota Tercell '80

’ 3.250,-; Toyota Tercell '85 ’ 8.950,-; Talbot rolstoelverv.
’3.950,-; Vauxhall Cavalier '79 ’2.000,-; VW Santana
diesel bwj. '84 ’11.500,-; VW Kever '72 ’2.500,-; VW

|Derby '81 ’ 2.950,-; VW Jetta '8r LPG ’ 5.250,-; Volvo
360 GTL 86, nw.st. ’ 22.000,-; Volvo 66 '79 autom.

’ 3.250,-; Volvo 343 '79 autom. ’ 3.250,-;
Diverse inruilers vanaf ’ 1.000,-.

Inkoop-Verkoop auto's
goede sevice en garantie

APK Keuringsstation
(Keuring klaar terwijl U wacht)

Klimmenderstraat 110. Tel. 04405-2896.

Alleen de prijs is het verschil
met een nieuwe

VW Golf GTI 16V6.700 km 1989- Fiat Uno 75 IE 4.500 km 1989
■ CitroenBK Chamonix 3.300 km 1989

Opel Corsa SWING 5.000 km 1989■ Suzuki Swift 1.3GL 7.000 km 1989
VW Golf GT 6.000 km 1988
Mercedes 300D1988
Mercedes 190D1988
Peugeot2os Soleil 1988

■ Lada 2105 GL 1988
■ AudiBoQuatro 1987
f Volvo 740 GLE automaat 1987

" BMW 520i shadow line 1987
Opel Omega 1.8 i 1987■ Saab 900 GL 3-drs 1987

' SuzukiAltoGL 1987

' OpelKadett 12N, 5-drs 1986

' VWGolf I.BGL '. 1986. Mercedes 300 E 1986
Ford Siërra 2.0 Laser 1986

Diverse merken va. 1980 tot 1985
AUTO A-Z BV, Heerlenseweg' 200, Landgraaf.

Tel. 045-728484. Alle auto's woren geleverd met Bovag, garantiebewijs en afleveringsbeurt.

Kera
(3root aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
Te k. onder garantie en ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Mercedes 200 (124)
m. div. opties 1e eig. ABS,. LPG, 5-'B7. Mercedes 190 E. 16 V uitv. div. opties'B7. VW
Golf GTI alle extra's '86.: Opel Senator 25 E autom.
'85. Opel Ascona 4 drs. 18 i
'83. Opel Ascona 16 D '82.
Fiat Panda 45 S '83 wit, Fiat
Panda 45 S '83 bruin, Re-- nault Fuego '81. Citroen 2
CV 6 Charleton '84, Mitsubi-
shi Sapporo '79. Fiat Ritmo
'82 4c VW bus LPG, '79.. Opel Rekord 4 drs. LPG '85.
Mercedes 250 (123) LPG
'78. Mitsubishi Galant 81.
Opel Corsa 12 S '84. Inr. fi-
nanc. garantie. Autohandel. P. Franken, Ganzeweide 59,
Heerlen Nrd. Heerlerheide.
Tel. 045-216475/727711.
Opel REKORD 2.0 S, '84, kl.
groenmet., schuifdak, i.st.v.
nw., ’10.750,-. 04492-
-3234.
Opel ASCONA 1.6 S, '84, kl.
met. rood, get. glas, LPG, i.
nw.st., ’ 7.250,-, 04492-
-3234.
Opel KADETT 1.6 D, '83, kl.
grijs, i.z.g.st, ’ 7.000,-.
045-222910.

Autobedrijf M. Hogenhout,
Wilhelminastr. 146, Hoens-
broek biedt te koop aan:
BMW 315 '83, Opel Kadett
12 hatchbak 3-drs. '84; Opel

Kadet 1200 5-drs.'Bl; Opel
Kadett Berlina 5-drs.'Bl;
Morris mini 1000 HLE '83,
28.000 km.; Citroen 2 CV6
spec. '84; 30.000 km. pon-
tiac sunburd kl. model 6cl.
'83; golf GTI '79; div. goed-
kope inruilers. 045-215557.
Citroen AXEL 1.1 '85, 1e
eig., kl. rood, i.st.v.nw.,

’ 5.750,-. 04492-3234.
Te k. zw. MINI Cooper, bwj.
'78, opknapper, sport uitv.,
vr.pr. ’ 700,-, lichte schade.
Tel. 04493-4184.
Te k. MINI 1100, '79, APK
5-'9O, i.z.g.st., tel. 04406-
-16754. .
BMW 318, '78, kl. grijs, bijz.
mooi, ’ 2.500,-. 045-
-210565.
Wegens handicap te koop
CITROEN AX K-Way, 3
mnd. jong,vele extra's. Pr.n.
O.t.k. Tel. 04755-2104.
Te k. VW POLO '80
’2.500,-; Mitsubishi Galant
'81 ’22.500,-; Honda Ac-
cord automatic '80 ’ 1.950,-
-alle APK gek tot '90 en i.z.g.
st. Tel. 045-323178.
Opel ASCONA 1.6 HB '84
’6.750,-; Ford Escort 1300
'82 ’5.900,-; Mazda 323
GT 1500 '81 ’3.500,-; Audi
100 GL 5E '81 ’2.250,-;
Volvo 343 '78 aut. ’ 1.250,-.
Inr. mog. 045-211071, O-
verbroekerstr. 54 H'broek

Te koop SKODA 120 LS, '83
i.g.st., vaste pr. ’1.500,-.
Tel. 04451-2404.
Te k. SUZUKI-BUSJE met
verh. dakt. ST 90 C, bwj. '82
’2.500,-. iedere keur. toe-
gest. 045-720667.
Te k. Toyota CARINA, bwj.
'78, APK juni'9o, i.z.g.st.

’ 1.500,-Tel. 045-229560.
Volkswagen PASSAT
Variant diesel type '83, APK
gek. i.z.g.st., vr.pr. ’ 7.500,-
Tel. 043-644172
Te k. VW DERBY bwj. '78, i.
g.st., vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-442037.

Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk. Mercedes
500 SE autom. airco, ABS,
blauwmet '84 ’43.500,-.
Mercedes 200 D, groen. z.
mooie auto '83 ’16.800,-.
Mercedes 280 S autom.
LPG, groenmet. '81
’17.750,-. Audi coupé GT
Quattro mod. zilver '83,
’17.500,-. Citroen BK
Break diesel roodmet. '87, j
’25.800,-. Lancia V Turbo,
30.000 km. groenmet. z.
apart '85 ’15.500,-. BMW
5201 5 bak groenmet. '86
’23.900,-. VW Golf GTI
Airco stuurbkr. leehnt. enz.
'86, ’32.500,-. Alfa 33 Mi-
lano bruin '87 ’17.500,-.
Citroen 2 CV 6 Special,
blauw '84, ’4.950,-. Dai-
hatsu Cuore 850 TX 12.000
km. zwartmet. '87 ’ 10750,-
Daihatsu Charade Van die-
sel, wit, '86, ’ 8.950,-. Fiat
Uno 60 S blauw 13.000 km.
'88 ’ 15.950,-. Ford Sierra
1.6 L 5 drs. blauw '84

’ 13.500,-. Ford Sierra 1.6
Laser div. ace rood, '83

’ 12.750,-. Ford Fiesta KR II
zwart, nw.st. '84 ’ 14.950,-.
Honda Prelude EX 1.8 12
Valve, wit, '85, ’22.950,-.
Lada 2105 GL rood, '83,
’4.500,-. Mitsubishi Cordia
GSR div. ace zilver '83
’11.750,-. Mitsubishi Lan-
cer Turbo 2000 zwart '82
’10.950,-. Nissan Bluebird
2.0 LX zilvermet. '86,
’19.750,-. Peugeot 205 xs
zwart 13.000 km. '87
’16.800,-. Roover 2600
van den Plass autom. zilver-
met. '85 ’15.750,-. Skoda
120 LS wit '85 ’5.950,-.
Volvo 360 GL inj. 2.0 5 drs.
grijsmet. 31.000 km. '87
’23.500,-. Volvo 360 GLT
2.0 inj. rood, 18.000 km. '87
’22.950,-. Volvo 240 GL
2.3 zilver '83 ’13.750,-.
INRUILERS: BMW 525
groenmet. '81 ’ 7.950,-.
Ford Taunus 1.6. L goud-
met. '80 ’2.950,-. Roover
3500 S V8Class. Car '72 ’6.750,-. Ford Taunus 1.6 L
autom. groenmet. '82

’ 5.750,-. Toyota Celica 2.0
XT Liftback bruin '82

’ 6.950,-. Ford Mustang
Ghia 8 cyl bruinmet. '80

’ 3.950,-. Ford Mustang
Ghia 6 cyl. '80 ’5.750,-.
Lancia Bèta HPE wit, '80

’ 3.250,-. Renault 4 F6 geel
kent. wit, '80 ’ 1950,-. * er-
kend Bovagbedrijf * inruil
mogelijk * eigen werkplaats
* keuze uit 12-3 mnd. ga-
rantie * financ. zonder aan-
betaling mogl. * VVN keu-
ringsstation * alle keuringen
toegestaan * garantie boven
’10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij
AUTO LANDGRAAF. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Landgraaf
Heerlerbaan 74-76 Heerlen.
Tel. 045-424268.
Autohandel De HOMMERT
Hommerterweg 77a te
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Heeft steeds plm.
20 occassions voorradig va.

’ 1.000,-
Te k. Ford SCORPIO 28i,
GL, 86, ’24.500,-; Ford
Escort 14 CL uitgebouwd,
'86 ’ 15.000,-; BMW 520i
'83 ’ 13.000,-; Ford Fiësta
supersport '81 ’ 2.950,-;
Ford Capri 16F, uitgeb. '80

’ 2.950,-; Fiat Panda 45 CL
'82 ’ 2.750,-; Honda Accord
'80 ’ 2.750,-. Autohandel J.
Schmidt, Hommert 24 Vaes-
rade Kruispunt Schinnen.'
Weg. omst. te k. Ford ES-
CORT 1.1 Bravo i.z.g.st.
bwj. '83, vr.pr. ’9.750,-.
Tel. 045-422833.
AUTOMOBIELBEDRIJF
Hensgens BV te Nieuwstadt
Kruisweide 3, Mazda-dealer
steeds de nieuwste model-
len in voorraad, tevens bie-
den wij te koop aan 'n keur-
collectie inruil auto's; Peu-
geot 309 1300 GL Profil 3-
drs. zilver '87; Mitsubishi
Galant 1600 GL 4-drs.
groen '86; Ford Siërra 1800
Laser 3-drs. blauw '87; Aus-
tin Mini 1000 blauw '86; Fiat
Regato 85 S 4-drs. grijs '87;
VW Golf 1300 3-drs. rood
'85; Honda Accord 2 ltr. 4-
drs. de lux grijs '86; Honda
Prelude 1600 automatic
blauw '83; Honda Accord
1600 3-drs. automatic zilver
'81; Opel Kadett 1600 GT 3-
drs. wit '86; Opel Ascona
1600 LS diesel groen '86;
Opel Ascona 1600 LS 3-drs.
met LPG wit '83; Mazda 929
2 ltr. GLX coupé beige met
vele ace. '85; Mazda 929 2
ltr. LTD 4-drs. zilver '86;
Mazda RX 7 DX zwart '80;
Mazda 929 2 ltr. 4-drs.
goudmet. '84; Mazda 626
GLX coupé zwart '80; Maz-
da 626 2 ltr. GLX coupé zil-
ver '83; Mazda 626 GLX
hatchback grijs '87; Mazda
626 2 ltr. GLX 4-drs. groen
'87; Mazda 626 1800 GLX
HB blauw '87; Mazda 626
1800 GLX HB wit '88; Maz-
da 626 1600 LX HB wit '87;
Mazda 626 1600 LX HB wit
86; Mazda 323 1500 GLX

4-drs. automatic rood '87;
Mazda 323 1300 GLX 4-drs.
wit '86; Mazda 323 1300 4-
drs. grijs '85; Mazda 323
1300 3-drs. sport blauw '85;
Mazda 323 1300 3-drs.
groen '82; Mazda 121 1100
lux 3-drs. zwart '88. Inkoop-
verkoop-inruilen-garantie.
Tel. 04498-53055.Tevens
APK-keuringsstation.
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; Siërra
2.0 blauwmet. 5-drs LPG
'85; Sierra KR 4i roodmetal.
div. extra's '83; Escort XR3
blauwmet. '82; Granada 2.0
L 4-drs. i.z.g.st. blauw '80;
Toyota Starlet DX 5-drs. zil-
vermet., '79. Inr. gar. financ.
mogelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016.

Te k. VW POLO bwj. '83, vr. r
pr. ’7.300,-. Te1.04-
3-435188. !
Te k. VOLVO 360 GLT in-
jection, bwj. 26-4-'BB, rood, I
i.st.v.nw. Gerardstr. 6 Land- I
graaf. Tel. 045-318731. I
VOLVO 740 GLE, aut., '85, I
1c eig., kl. antraciet, nw. St., I
’19.750,-, 04492-3234.
iVolvo 345 GL, '81, kl. koper, I
i.z.g.st., ’4.250,-. 04492- I
3234. I
Wij geven het meeste voor 1
uwAUTO. U belt, wij komen. ï
045-422610, ook 's-avonds. |
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood); 'Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0 !
GLX '86; Mazda 626 HB 1.6 .
GLX '87; Mazda Sedan 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 I
323 HB 1.3 autom. '84; <Mazda 323 1.3 Estate '83; <Mazda 323 NB 1.7 GLX Die- j
sel '88; Mazda 323 NB 1.5 |
GLX '86; Mazda 323 NB 1.3 ,
LX '86; Mazda 323 NB 1.5 -DX '81; Mazda 323 NB 1.3 I
DX '81; Opel Ascona 1.6 S <'84; Opel Manta 1.8 S '83; I
Opel Kadett 1.2 S '84; Opel j
Kadett 1.2 S '82; Opel Ka- ,
dett 1.3 N '80; Opel Corsa (
TR 1.2 S'Bs; Ford Siërra 1.8 :
Laser, 5-drs., '85; Ford Es-
cort 1.3 L, LPG '82; Honda ,
Accord automatic met stuur- !
bekr. '82; Mitsubshi Colt GL
'82; Nissan Cherry 1.3 GL
'84; Triumph Spitfire MX 3,
1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78
’1.500,-; Mitsubishi Sa-
porro, aut. '78 ’2.500,-;
Nissan Blue Bird '80 1.6
’4.950,-; Opel Kadett 77

’ 1.250,-; VW Polo '78
’1.850,-; Volvo 343 DL
autom.'77 ’1.250,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-
keuringsstation.
Te k. doorlopend schade-
auto's; VW GOLF 16 V '86,
VW Scirocco 16V '86, Opel
Kadett GSI '87. Ford Sierra
2.0 4 drs. '88. Auto P. Fran-
ken Heerlen. Tel. 045-
-216475/727711.
AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Mercedes
200 W 124, t.'B6, verl. sport-
velgen, alle extra's. BMW
520 i t'B3 m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3
’7.900,-; Golf diesel t. '80
in nw.st. ’ 4.500,-; 5 x Golf
1600 autom. schakel '77,
'78, '79 va ’1.000,-; Fiat
uno 55S t. '86 ’9.000,-;
Ford Fiesta 1300 RS 2. '81

’ 3.400,-; Mitsubishi Galant
1.6 GL LPG t. '82 ’3.900,-;
Peugeot 305 t. '81 ’ 1.700,-;
Fiat Ritmo 75 CL t. '84
’4.900,-; Opel Manta 20
GTE aut. t. 80 i.z.g.st.

’ 6.900,-. Opel Manta i 200
uitv. t.'79 ’5.900,-. Ford
Escort '82 sportvlgn

’ 6.900,-; Toyota Carina t.
'80 ’ 2.400,-; Fiat Ritmo 75
CL t. '80 ’1.900,-; Alfa
Sprint t.'B2 ’4.900,-. Audi
80 CL diesel, nw. motor t.'B3

’ 6.750,-. Talbot Samba LS
t.'B3 ’ 2.900,-. Zastava
Yugo t. '84 ’2.900,-. 2x
Datsun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. 2x Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo '82 v.a.
’2.900,-. BMW 320 t. '76,
sportvlgen ’ 1.700,-. Skoda
120 LS t.'B4 ’1.900,-. Ford
Escort 2000 RS t.'79
’2.900,-. Alfa Alfetta t.'79
’1.900,-. Opel Rekord 20
S, LPG t'79. ’ 2.200,-. Ford
Fiesta t.'79 ’2.100,-. Volvo
345 DL t. '81 ’ 3.900,-Hon-
da Accord t.BO aut.
’2.100,-. 2x Simca 1307 t.
'80 ’1.200,-. Allegro t.'77
’900,-. Ford Escort 79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’4.900,-. Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’ 1.700,-. Citroen
GS t. '81 ’1.500,-. Opel
Ascona 1.2 t.'79 ’2.600,-.
Div. goedk. inruilers. Alle
auto's met APK, tevens alle
reparaties. Geop. ma t/m vr.
10.00-19.00 uur, 's zater-
dags tot 17.00 uur. Inruil en
financiering mogelijk.
NIEUW, te k. gevr. alle mer-
ken auto's, (ook sloop en
schade). Tel. 045-416239.
AUTO'S. Hallo Opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw auto. 045-411572.
Te koop Honda CIVIC sta-
tioncar 1981, APK juni '90,
’1.500,-. 045-441258.
KADETT caravan 5-drs. 18
S 1988, Kadett caravan s-
drs. 12 S 1986, Opel Kadett
3-drs 13 N 1988, Opel Ka-
dett 3-drs 13 N 1988, Opel
Kadett 4-drs 13 I 1988, Inruil
mog. 1 jaar gar. Garage J
Buisman, Stenenbrug 1
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-323800.
LADA 2105 GL, '84, 1 eig.,
kl. grijs, 30.000 km,

’ 4.000,-. 045-420650.
MERCEDES 1613 o.a. kip-
per, diff. sper. 10 ton APK.
Auto Feyts 04759-1896.
MERCEDES 813, veewa-
gen APK Tel. 04759-1896.
Auto Feyts, Nap.wg. Haelen
MERCEDES 250 aut. '80
topcond. ’ 6.500,-. 045-
-211071. '

MERCEDES 200 D bwj. '87,
pr. mcl. BTW en BVB. Tel.
04490-14065.
Te koop Nissan KING Cap,
bwj. '86, 1e eigenaar. Tel.
045-252198.
Nissan SYLVIA, '81, kl. grijs,
i.z.g.st, ’ 3.750,-. 04492-
-3234.

CPrcrfiaicii^i

Toen nog
Nozem
Vanaf nu

Abraham
Proficiat! je zus Ria

Proficiat Opi

Abraham gezien Jlvan je kleindochter I
Dominique

FORD transit geelkent, bwj.
'81, op gas, vr. pr. ’ 3.800,-.
Tel. 045-252198.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 bwj.
'80, bordeau rood, met trekh
en radio-cass.rec. APK t/m
7.'90, pr.n.o.t.k. 045-218751

Ford SIERRA 1.6 L, '83, kl.
grijs, 5-drs, ’ 7.750,-.
04492-3234.
FIËSTA 11 L Ghia, 73.000
km, ’ 3.250,-, sportw., als
nw. Hamerstr. 39, Heerlen.
FIESTA 11 L sportw. striping
69.000 km. APK ’4.250,-
Rotterdamstr.24, Heerlen.
Ford FIËSTA 1.1 L, bwj. '80,
APK gek., pr. ’ 3.500,-. Tel.
04490-22689.
Te k. HONDA MT 5, bwj. 84
100%, pr. n.0.t.k., tel. 045-
-251485.
Opel REKORD 1900 '81
’3.500,-; Mitsubishi Galant
'80 ’ 2.400,-; VW Golf D '79

’ 3.900,-; Honda Prelude
'80 ’5.200,-; Honda Civic
'81 ’ 3.400,-; Renault 5 GL
'81 ’ 2.700,-; Datsun Cherry
'79 ’ 1.500,-; Ford Escort
'79 ’ 1.750,-; Toyota Corol-
la '78 ’1.100,-, Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf, 045-311078.
ISUZU Trooper Turbo D,
'85, kl. grijs, i.z.g.st.,
’19.000,-. 04492-3234.
OPEL Commodore '80

’ 4.250,-; Ford Granada 2.3
'80 ’ 1.750,-; Ford Granada
GL '80 ’2.750,-; VW Golf
aut. '83 ’ 6.750,-; BMW 320
'78 ’2.750,-; BMW 316 '76
’1.500,-; Volvo 340 '78
’750,-; Opel Rekord '80
’2.750,-; Mazda 323 '82
’4.500,-; Volvo 240 '78
’1.250,-; Volvo 343 '81
’4.500,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.

Fiat RITMO 65 L, bwj. '82,
beige, Drievogelstr. 189,
Kerkrade. Na 20.00 uur.

Te k. FIAT 131 Mira Fiori, s-
bak, bwj. '81, APK april '90,
f 950,-. Tel. 045-423345.

Fiat PANDA 45, bwj. 8 „'
blauw, 55.000 km., in n
nw., ’4.750,-, 04492-Jn
KADETT 12SHatchbaC* e

zeldz. mooi. Kerkrade (

166, Heerlen. .»
KADETT 12 S APK 69,
km. zeer mooi ’ 6.9 >Herlongstr.43, Heerlerbj i.

KOOPJE! Peugeot 305 JLPG, i.z.g.st., 100% in (f
Terschurenw.66, H'brogl 3
RENAULT 25 GTX 2.2 i
kl. met. blauw, i.st.v \

’ 12.750,-. 04492-3233;
Te k. ROVER 2000, m& )
APK tot mei '90, ’7.500 8
pr.st. Tel. 04747-1505^;
SAAB 900 GL, '82, :
blauw, i.z.g.st., L'

’ 6.000,-. 04492-3234^ j
Te k. SAAB 900 GL, dof'
bl. 4-drs. bwj. '84, nw. * i’13.000,- 045-243102. "!\ Sloopauto's |

!Te k. gevr. sloop' [; SCHADEAUTO'S. Au« J■ perij Marxer, 045-720fj!
[ ROADSTAR vrgt. I". sloop, -schade-auto's i

wrakken. Vrijw. RDW'. 226346.
_

Te k. gevr. loop-, slooP |

' SCHADE-AUTO'S. Ik V
de hoogste prijs in Lim" i1Tel 045-254049. 'Te k. gevr. loop-, sloop,

I SCHADE-AUTO'S. IkJ* ,
l de hoogste prijs in Lm*'
i Tel. 045-254081 j| Te k. gevr. SCHADE-«"
.en loopauto's, in- en
! koop gebr. auto-onder*JTel. 045-411480.

Bedrijfswagens
BEDRIJFSAUTO'S en ', sen. Steeds voorradig *
se bestellers, bussen

" bussen, open laadba^Alle typen bestelauto's-, diverse luxe auto's in a'Jpen en prijsklassen. D'
Klassen bv. In- en vej*,

" Meerssenerweg 219, Jf, tricht. Tel. 043-63522'
043-634915.
:

Auto onderdelen en accessoires

SKF Kogellagers
V-Snaren

Oliekeerringen
1. Voor automobielen

2. Voor industrie
3. Voor huishoudelijke apparatuur (wasautomat^

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

Kü§P'-.»
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951
Goede gebruikte onder- Gebruikte en nieuW^
delen voor alle types van DERDELEN v. jonge
alle merken. ROBBY'S - de-auto's, Deumens 'auto-onderd. 045-224123. land 20 Bruns. 045-2g5

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testappatf'

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige W

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscer#

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

t<£gp ßV

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
(Brom)fietsen ~s

Div. VESPA'S CIAO, ook VESPA Ciao, Puch
onderdelen, inruil mogel. H. banden v.a. ’ 20,-- «
Kruisstr. 65, Grevenbicht. banden Yamaha, Hon"
Tel. 04498-57844. ’ 40,-. Wegbanden ,
De fiets: Het enige milieu- BromfietssgJ
vriendelijke vervoermiddel! Math Salden, Limbr^Bij ons vindt U ze de Tour- Te k. Gazelle RAC^Sport- en Racefietsen Rui- A/B frame afgebouv^
me keuze in ATB-fietsen campagnolo, mt. 52, nj
Huub Arets Ridder Hoenstr. ’ 3.200,-, nu voor ’ Ij.
118, Hoensbroek. Tel. 045- 2jr. oud, Seghemans 11

211893. Donderdag na Kerkrade.
13.00 uur gesloten. NPrgPng goedkope^
Te k. gevr. snor- en auto- ,100 f£tsen ATB-,
maat BROMFIETSEN. Rens *""-" <°.ma-' £ el„,
Janssen & Zn., Ganzeweide Cross letsen. Bande'
54, Heerlenheide. Tel. 045- derdeen reparatie» i
211486 bromfietshelmen. j- °' HOON Marisstr. 14 &
Te k. YAMAHA DT, heel Zuid 0*490-49237^mooi, bwj. '86. Eindstr. 37 Mooie kollektie U
Bingelrade. BROMFIETSEN, au**

versn., vanaf ’ lu^JDTe koop HONDA Camino 3 nanc. mogelijk va. ; j
jr., i.z.g.st., kl. rood, verz., mnd. Rens Janssen
div. extra's, pr. ’ 650,-. Tel. Ganzeweide 54, Hef'04490-55085 b.g.g. 11956. de. TEL. 045-21148Q>/

Vakantie en Rekreatie >—ij
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoe' ■Europcar-Collaris
Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-72020g>^

Te k. 4 pers. SPEEDBOOT ll^^AWmet 40 PK b.b.motor, mcl. derhouden. 045-4^trailer en waterski's, vr.pr. Voor Piccolo» {>
f 4.250,-. Tel. 045-455609. zie verder pagin*



buitenland

lp
"Lazio 0-0

)< Sna -AC Milan 1-4. "Napoli 0-1
,< "azionale - Fiorentina 2-0ï «vs - Verona 3-0
} e- Torino 3-1
,f 'pescara 1-1
'Atalanta 2-1- W.ria . Cesena 2-0
93 ?and: Internazionale 34-58 Napoli 34-
-,31 Milan 34-46 Juventus 34-43 Sampdo-

' ''39 Atalanta 34-36 Fiorentina 34-34 AS

' '34-34 Lecce 34-31 Verona 34-29 Cese-
tr« Bologna 34-29 Ascoli 34-29 Lazio
i ,rorino 34-27 Pescara 34-27 Como 34-22

' *l-22
Ito■■ Viedad - Sporting Gijon 2-1

' 'Osasuna 1-0-.Aladrid - Valencia 2-1
1 «°2a - Elche 3-1„ S 0l'd - Espanol 1-0
f'ona - Malaga 4-0

! * - Cadiz 0-1'' Atletico Madrid 0-3- Jnes - Sevilla 0-0
ff 10 - Athletic Bilbao 0-3

T^nd: Real Madrid 38-62 Barcelona 38-J**ncia 38-49 Atletico Madrid 38-46 Za-
g 38-43 Valladolid 38-43 Athletic Bil-
§H2 Celta 38-39 SeviUa 38-38 Osasuna„Real Sociedad 38-36 Oviedo 38-35?!ng Gijon 38-35 Logrones 38-34 Cadiz
.Malaga 38-33 Espanol 38-30 Betis 38-29jCla 38-24 Elche 38-15
I

Lotto/toto
?r|ar\dse lotto (no. 25): 8 -13 -20-28 - 32-*sorvegetal: 2. Deelnemers: 530.127, in-
.2227.785, prijzenbedrag: f. 1.058.198.
l< 1-1-1-1-3-2-2-2-3-1-1-2

12.311, inleg: f. 67.211, pnjzen-s'■ f. 40.656. Cijferspel: 241155.
"^he lotto: 1 - 15 - 24 - 28 - 31 - 33. Re-
i^tal: 7. Het jokernummer is: 6257240.>Use lotto: 4 - 14- 16 - 36 - 42 - 46. Re-
ntal: 36. De uitslag van 'Spiel 77' is:

RCH algemeen mateurkampioen
- RCH is alge-n amateurkampioen geworden.

*°hdagvereniging uit Heemste-. ?rloor het tweede duel tegen
jansdam, kampioen bij de za-
j^ëamateurs, wel met 2-4, maarhet eerste in eigen huis met 3-0'ohnen.

SPLage Landen
voor Zweed

i ,"AAG- Op de baan van Duin-
{*eeft J.R. Broline met pikeur

de Grote Prijs der Lage
gewonnen. De Zweed had

i0~*°g een kilometer te gaan bui-
jj*1 alles maar even gepasseerd
jt^h met zeer ruime voorsprong
jKublai Khan uit Denemarken
j^e Belg Trojaan Darby. De kilo-
rtUd van de winnaar, 1.15,7, be-

y^,' een nieuw koersrecord. Zee-
[ fl, door Ronald van Stam kun-
ü|estuurd, pakte aan het einde
im e Weggelopen IJzeren Hein en
u als vierde het beste Neder-Se Paard.

Storm terug
naar Ajax

(JONGEN - Sjaak Storm keert
% t doelman bij Ajax. Vandaag
Hg^en zijn huidige club FC Gro-

,fn Ajax, °f Storm aan de
mers verhuurd of ver-

i| ' wordt. Storm stond de laatste
Vn 1meer in de Dasis biJ FC Gr°"

Aanvankelijk was hij ge-
-6^ erd, later kreeg hij privépro-
*t §£" Bij Ajax moet hij de strijd
l]et nley Menzo voor een plaats
otvferste aan- De cluD zat verle"
"- een ervaren doelman.

Commissie zoekt voorzitter sectie-bestuur
een~ e informatie-commissie,

-Ud v nieuw sectie-bestuur be-
l ty^^tDal moet presenteren, zet

aanr>heden voort. Dat is
1 *es m van het overleë.dat net
*. v0e 5n bestaande college zater-

%s van de
%ers de commissie (Sprengers,
7*e ter "ts en Bouwer) zullen op
!Slde IJn met hun acnterban> de
? Diep- Voetbalorganisaties, over-
iht>e er? °ver de ontstane impas-
i^oor pnmiissie wordt voorgeze-
» van 'TM?rrit Brokx > burgermees-
s&eW burg- Karel Jansen, van
;Vi i Vakbond VVCS, is de zes-? Win groep. Over het te voe-
Aat in Van het nieuwe bestuur*V p f[ote "Jnen overeenstem-
UBesch°u is het vinden vanv^stuu voorzitter van het sec-

Toon Holtus:
blakende vorm

KERKRADE - Zowel publiek als
paarden hadden geen zin in de wed-
strijd van de landelijke rijvereni-
ging Kerkrade Galop. Het publiek
had koelere oorden opgezocht en de
deelnemende paarden hadden hun
goede bedoelingen in hun comforta-
bele stallen achtergelaten. Behalve
de edele viervoeters van springrui-
ter Toon Holtus verkeerden in bla-
kende vorm.

Bij het springen klasse zwaar re-
geert sinds enige tijd ex-Nederland-
se kampioen Toon Holtus nog
steeds met ijzeren hand. In de
zwaar-I-klasse werd hij met zijn
paarden Tiger en Usnach eerste en
tweede terwijl hij in de extra ru-
briek met deze paarden de tweede
en derde plaats bezette. In de klasse
zwaar-II won evenals vorige week
in Beek René Pex met zijn paard
Upshot.

Uitslagen springen: Klasse beginners: 1.
Dijkstra met Piontie; 2. Meertens met Gran-
deur; 3. Weyers met Deliciousy. Klasse
licht: 1. Dohmen met Wianca; 2. Beckers
met Farno; 3. Jorissen met Bolanda. Pro-
gressief klasse beginners licht: 1. Paulis-
sen met Gina; 2. Kleuters met Aswintha; 3.
Van Wersch met Champion. Klasse mid-
den: 1.Willems met Caicos; 2. Driessen met
Argos; 3. Heber met Vendus Basra. Klasse
zwaar-I: 1. Holtus met Tiger; 2. Holtus met
Usnach; 3. Kleuters met Black boy. Klasse
zwaar-II: 1. Pex met Upshot; 2. Heber met
Willector. Extra klasse midden zwaar: 1.
Joosten met Corina; 2. Holtus met Usnach;
3. Holtus met Tiger.
Uitslagen dressuur: Beginners ring I: 1.
Houben met Deirola; 2. Kicken met Espe-
ranto; 3. Schemman met Dirty. Beginners
ring II: 1. Odekerken met Zambo; 2. Con-
sten met Wodan; 3. Spithout met Indigo.
Ring 111klasse licht I: 1. Lonissen met Bal-
dica; 2. JNJieling met Shame; 3. Erens met
Chamaraan. Ring IV klasse licht II: 1.
Erens met Benno; 2. De Jong met Zariban;
3. Habets met Cubaan. Ring H-a klasse be-

ginners: 1. Wita met Jetse; 2. Derksen met
Wilko; 3. Grooten met Zarinda. Ring 111-a
klasse licht-I: 1.Ansion met Castro; 2. San-
ders met Delight; 3. Muller met Darwin.
Ring IV-a klasse midden I: 1. Jorissen met
Bolanda; 2. Jeurissen met Panja; 3. Lam-
brichts met Conquistador. Ring IV-a klasse
midden II: 1.Roeks met Blacky; 2. Gelissen
met Aswin; 3. Eussen met Polientje. Ring V
klasse zwaar-I: 1. Huijnen met Torbi. Ring
V klasse zwaar-II: 1. Fouarge met Boude-
wijn.

Pony-wedstrijd Geleen
Individuele dressuur B Beginners: 1.Gortz
met Klika; 2. Reiners met Bronco. C-licht:
1.Houben metJolanda. A-licht-II: 1.Schur-
mann met Polly. Ring II c beginners: 1.
Vermeulen met Coby; 2. Rosselle metSaha-
ra; 3. Franssen met Blue Star. Ring 111c be-
ginners: 1. Ritterbeeks met Borak en 1.
Geurts met Goldi; 3. V.d. Heyden met Ra-
pid. Ring IV c licht II: 1. Janssen met Prim.
U-licht II: 1. Slijpen met Al'ncan Dream; 2.
Mooten met Gasky. Klasse e beginners: 1.
Das met Arco; 2. Heunen met Gladstone en
2. V.d. Heyden met Arthur. Ring V d begin-
ners: 1.Corneth met Ceasar; 2. Janssen met
Joscha; 3. Veugen met Gonda. Ring VI d be-
ginners: 1. Das met Femme Fatale; 2.
Schlechtriem met Bianca; 3. Tummers met
Quick en 3. Van Kruchten met Sadonja.
Ring VII d licht-I: 1. Merkx met Mouthage;
2. Slangen met Springlight; 3. Grooten met
Beauty. Ring VIII c midden-H: 1. Merkx
met Maggy. C-zwaar: 1. Houben met Jolan-
da. D-midden-I: 1. Boosten met Natron; 2.
Lemmens met Djamiel. D-midden-II: 1.
Merkx met Kayal; 2. Goltstein met Mayke.
Springen:
B beginners midden: 1. Cuypers met Ritta.
C-licht: 1. Van Asten met Agate; 2. Penders
met Judy; 3. Wiegers met Tonky. D-begin-
ners: 1. Jeurissen met Ninroy; 2. Korompis
met Fi Fi Boy; 3. Franssen met Twiggy.
C-midden: 1. Van de Venne met Boyke; 2.
Heiligers met Meta; 3. Maes met Tiffany.
D-licht: 1. Deckers met Mistral; 2. Quadak-
kers met Marco; 3. Tummers met Quick.
E-beginners: 1. Heunen met Gladstone.
C-zwaar: 1.Kurvers met Inka. D-midden: 1.
Schouwenberg met Mayby; 2. Levels met
Trai; 3. Utens met Santana. E-licht: 1. Kui-
kens met Ceasar. D-zwaar: 1. Van Asten
met Ostara; 2. Houtackers met Brown Su-
gar; 3. Evers met Fantasy.

Voetbalbeker voor
Borussia Dortmund

WEST-BERLIJN - Borussia Dort-
mund heeft de Westduitse voetbal-
beker.veroverd. In de finale te West-
Berlijn werd Werder Bremen met
4-1 verslagen. Voor Borussia stond
er veel op het spel. Alleen een over-
winning betekende Europees voet-
bal, Werder was al zeker van deelne-
ming aan het UEFA Cup-toernooi.
Door de zege van Dortmund bleef
Borussia. Mönchengladbach buiten
het UEFA-bekertoernooi.
De start ir het Olympisch-stadion in

West-Berlijn was voor Werder. In- i
ternationaal Riedle opende na een 'kwartier de score. De gelijkmaker
liet niet lang op zich wachten. Uit ]
een voorzet van Mill was zes minu- 1
ten Dickel succesvol.

In de tweede helft had Borussia het 'geluk dat iedere ploeg wel eens no- j
dig heeft. Mill zette zijn ploeg met j
een kopbal in de 58e minuut op I
voorsprong. De 35.000 Dortmunder- I
aanhangers in het met 76.391 uitver- :

kochte stadion, konden hun plezier
niet op. In de 71e minuut was ander-
maal Dickel ter plaatse om de be-
slissing te forceren. Dat drie minu-
ten later Lusch voor 4-1 zorgde, was
van weinig belang.

# Mirko Votava blokkeert Frank Mill de doorgang

Dnjepr

" MOSKOU - Dnjepr Dnjeprope-
trovsk heeft de Russische voetbal-
beker veroverd. In de finale in Mos-
kou, waarin ondanks een tempera-
tuur van 30 graden het tempo hoog
lag, versloeg de landskampioen Tor-
pedo Moskou met 1-0. Voor Dnjepr
was het de eerste beker in de club-
geschiedenis. Het doelpunt werd
gemaakt door Anton Sjok, die in de
34e minuut profiteerde van een
blunder in de verdediging van Tor-
pedo.

Publiek houdt
NEC overeind

Nijmegen- De druk tenminste te
moeten gelijkspelen was te veel
voor NEC. Zelfs de openingstref-
fer van Arts gaf de ploeg niet de
zekerheid en de rust, die in de
voorgaande wedstrijden uit de
nacompetitie een vanzelfspre-
kendheid leken. Het was ook
geen overtuigende treffer. Na
een afstandsschot van De Wit
stuiterde de bal langs doelman
Londema, tegen de hand van de
op de doellijn staande Steve Wa-
siman. Arts verzilverde de straf-
schop heel precies.

Excelsior had geen belang bij de
wedstrijd, maar had wel gevoel
voor zijn taak als tegenstander.
De organisatie, waarin Wasiman
zich een kei toonde, werd steeds
beter. NEC ontdekte zijn eigen
beperkingen nadat rustgever
Aalbers uit de verdediging was
verdwenen na een botsing met
Wasiman. Vink gooide nog wat

olie op het vuur door een hand-
vol minuten na de openingstref-
fer de bal tegen de paal te tikken.

NEC werd steeds minder zeker
van zichzelf, maarwerd nog even
gered door Houben, die Excel-
sior geen strafschop wilde geven
toen Lok de doorbrekende Vink
tegen het gras werkte. Vlak voor
rust kwam de gelijkmaker toch,
door Wasiman.

Voor NEC was in feite niets aan

de hand, een gelijkspel immers
was ook voldoende. De dreiging
van nog een toevals-tegentreffer
was echter te veel voor het elftal.
Zeker toen de luidsprekers in de
rust verkondigden dat Heeren-
veen bij Go Ahead Eagles een
voorsprong van 3-0 had. Het
draadje dat NEC met de eredivi-
sie verbond werd plotseling erg
dun.
Trainer Leen Looyen, die in Hee-
renveen al met de tenen ge-
kromd in de schoenen had geze-

ten, voelde opnieuw de span-
ning. Zijn elftal immers kon
niets meer. Zeker niet nadat de
oude vos Frans Janssen twee
kansen had gemist. Eerst door
tegen de lat tekoppen, detweede
keer, na een schitterende solo,
door niet het net te raken maar
de op de doellijn staande verde-
diger Buijs.

In feite bleef alleen doelman
Brookhuis zichzelf. Met tijdrek-
ken probeerde hij derust in zijn
ploeg terug te brengen. Tien mi-
nuten voor tijd hield hij Wasi-
man van een tweede treffer af.
De aanvoerder van NEC zorgde
ervoor dat de deur naar de eredi-
visie niet in het slot viel. Het pu-
bliek hielp de strompelende
ploeg tenslotte over de drempel
door aan de rand van het speel-
veld een druk op de spelers van
Excelsior te leggen, die niet te
dragen was.

Matthaus weer van 't veld gestuurd

Van Basten op schot
ROME - Marco van Basten heeft de laatste wedstrijden in de
Italiaanse voetbalcompetitie gebruikt om zijn doelpuntento-
taal aardig op te vijzelen. Na de drie treffers van vorige week te-
gen Ascoli, volgden er op de slotdag twee tegen Bologna.'AC
Milan won het duel met 4-1. De Nederlander kwam op een to-
taal van negentien treffers.

Op de laatste dag was er een hoofd-
rol voor twee van de Westduitse
voetballers in de serie A. Voor het
positieve gedeelte zorgde Rudi Vol-
ler. De lang verguisde spits van AS
Roma zorgde in de slotfase van het
duel tegen Atalanta voor de winnen-
de treffer (2-1). Door de nederlaag
van Fiorentina tegen Internaziona-
le, bezorgde Voller zijn ploeg daar-
mee eeen herkansing in de strijd om
een plaats in het UEFA-Cuptoer-
nooi. Een extra duel tussen de ploe-
gen uit Rome en Florence dient de
beslissing te brengen.

Bij de nederlaag van Fiorentina te-
gen de landskampioenen, was een
negatieve hoofdrol weggelegd voor
Lothar Matthaus. Voor de tweede
keer binnen twee weken werd de
Westduitse . middenveldregisseur
van het veld gestuurd. Tegen Ata-
lanta na het ontvangen van twee
gele kaarten, tegen Fiorentina ont-
ving Matthaus „gewoon" een rode
kaart. Na een overtreding van zijn
toekomstige ploeggenoot Cucchi
nam de Westduitser wraak.
Inter liet zich door het wegsturen
van Matthaus, in de 36e minuut,
enigszins yan de wijs brengen. Pas
in de tweede helft namen de kam-
pioenen afstand van Fiorentina. De
Argentijn Diaz bewees in de 61e mi-
nuut andermaal zijn waardevoor de
ploeg door de score te openen. Bian-
chi bepaalde de eindstand tien mi-
nuten later op 2-0.

Na de opningstreffer van Mannari
(4e minuut), zorgde Van Basten in
de 36e minuut voor 2-0. Maronaro
bracht in de 59e minuut Bologna te-
rug tot 2-1, maar in de slotfase be-
paalde Colombo (83e) en andermaal
Van Basten, vier minuten later van
elf meter, de eindstand.

Aan de staart van de ranglijst werd
het een slechte dag voor Torino en
Pescara. De tweede ploeg uit Turijn
moest winnen van Lecce om degra-
datie te voorkomen. De al veilige
thuisploeg voelde zich niet geroe-
pen de helpende hand toe te steken
(3-1). Ook Pescara speelt volgend
jaar in de serie B. Het speelde gelijk
tegen het al gedegradeerde Pisa en
dat was onvoldoende voor behoud.
Ascoli en Lazio, beiden ook nog in
degradatie-gevaar, deelden keurig
de punten. Het was voor beiden het
gewensteresultaat.

" Inter-coach Trapattoni wordt door zijn spelers naar grote
hoogte getild tijdens de kampioensceremonie voor de laatste
competitiewedstrijd.

EIJSDEN
Vertrokken: Hans Vrijhoeven (Leoni
das), Willy Hoogeveen (RKVVM).
Nieuw: Rob Koenen (SVME), Richard
Bastings (Banholtia), Jean-Paul Duy-
sens, Marcel Huynen, Jerom Gulikers
(allen Oranje Boys), John Kevers, Peter
Peters. Johnny Peters, Ronny Rousch
(allen SCG).

GELEEN
Vertrokken: Rob Kempkens en Cor
Schols (Lindenheuvel), Peter Engelen
(Susteren), Eugene Janssen (Beegden),
Gilbert Hautvast (Caesar), Ron Paulis-
sen (Sittard), Ron Bovy (De Ster).
Nieuw: Thaddy Brassé (België), Peter
Paulus (Sittard), Leon Raukema (Tree-
beek), Hans Jeurissen(Sittard), Bert Ta-
bor (Spaubeek), Björn Caelen, Marco
Frissen, Danny Janssen, Richard Maes-
sen, Masset, Mark Snijders en Ruud
Spauwen (allen eigen jeugd).

HOPEL
Vertrokken: Bart Vreuls (Herzogen-
rath), Hein Lindelauf en Alex Adema
(Miranda), Jan Lubberdink (FC Hoens-
broek), Karel Souren (Vijlen).
Nieuw: Gerard Bremen. P. Hauzeur, R
Hauzeur (allen Laura), Fredrik Burhen-

Ne (Haanrade), Ronald Groenewegen,
John Scheilen, John Augenbroe (allen
Miranda), J. Huntjens en R. Janssen
(Heilust).

sport

scorebord
nacompetitie

,' excelsior 2-1
''-les - Heerenveen 2-4

s'and:
6 4 2 0 10 ( 9- 3)

|«>veen 6 3 2 1 8 (12- 4)
EWes 6 2 13 5 ( 6-13)

6 0 15 1 ( 3-10)

Zege Jan Timman
opsteker voor

schaaktweekamp
ROTTERDAM - Jan Timman is in
de belangrijkste fase van zijn
schaakloopbaan aangeland. De Am-
sterdammer, die eind dit jaar 38
wordt, blaakt tien weken voor de
tweekamp in de halve finales van
het kandidatentoernooi in Londen
tegen de Brit Jonathan Speelman
van zelfvertrouwen. Hij liet daar za-
terdag in het afgeladen World Trade
Centre van Rotterdam nog een
staaltje van zien door met zwart de
Amerikaan Seirawan spelenderwijs
te verslaan, waardoor hij op 10,5
punten uit vijftien partijen uit-
kwam.

Dit respectabele totaal was voor de
aan een ongekende inzinking lijden-
de Anatoli Karpov niet meer haal-
baar. De oud-wereldkampioen
zwoegde maar liefst zeven en een
halfuur om tegen de Brit Nunn zijn
derde achtereenvolgende nederlaag
afte wenden. Het lukteKarpov niet.
Daardoor bleef Timman, die zich

vier dagen eerder nog had verzoend
met de tweede plaats, zelfs een vol
punt voor. Ook in 1981, in het IBM-
toernooi, was het hem eens gelukt
Karpov onder zich te houden. Als
hoofdprijs ontving Timman rond
het middernachtelijk uur 20.000 dol-
lar (circa 44.000 gulden).

Uitslagen zeventiende ronde: Hjartarson -Joesoepov 0,5-0,5, Sax - Ehlvest 0-1, Salov -Short 1-0, Nunn - Karpov 1-0, Vaganian -
Portisch 0,5-0,5, Nogueiras - Sokolov 0,5-0,5,
Seirawan - Timman 0-1. Ljubojevic en Van
der Wiel waren vrij.
Eindstand: 1. Timman 10,5 punten uit 15
partijen, 2. Karpov 9,5, 3. Vaganian 9, 4.
Nunn 8,5, 5. Van der Wiel, Sokolov, Ehlvest
en Salov 8, 9. Short 7,5, 10. Seirawan 7, 11.
Sax, Joesoepov en Nogueiras 6,5, 14. Ljubo-
jevic en Portisch 6, 16. Hjartarson 4,5.
Stand aan kop na vijf van de zes wereldbe-
kerwedstrijden: 1. Kasparov 83 punten, 2.
Karpov 80,5, 3. Ehlvest 68, 4. Ljubojevic en
Salov 66,5, 6. Nunn 65,5, 7. Beljavski 63,5, 8.
Short 58,5, 9. Timman 57,5, 10. Sokolov 57.

Camacho en Juanito uitgezwaaid in Spanje

Schuster blijft
bij Real Madrid

MADRID - Zowel landskam-
pioen Real Madrid als nummer 2
Barcelona won het afgelopen
weekend zijn thuiswedstrijden op
de laatste dag van de Spaanse
competitie. Vrijdag versloeg Real
al Valencia met 2-1 door 'magi-
strale' doelpunten van Schuster
en Michel in wat de laatste Spaan-
se competitiewedstrijd van trai-
ner Leo Beenhakker was. En za-
terdag haalde Barcelona voor
slechts 15.000 toeschouwers met
4-0 uit tegen Malaga.

De grootste aandacht van de

70.000 toeschouwers in het San-
tiago Bernabeu-stadion van Real
ging niet uit naar de scheidende
coach Beenhakker, maar naar het
afscheid van de veteraan Cama-
cho, die 16 jaar bij Real voetbalde
en 81 keer voor het Spaanse natio-
nale elftal uitkwam. Camacho zal
overigens bij Real blijven en het
volgende seizoen de training van
de jeugd op zich nemen.

Ook de Westduitser Schuster zal
het volgende seizoen weer voor
Real uitkomen. Schuster werd
een jaar geleden van Barcelona

overgenomen, maar heeft de hoge
verwachtingen niet echt kunnen
waarmaken. Aanvankelijk was
het de bedoeling van president
Ramon Mendoza om hem naar
Marseille of FC Köln van de hand
te doen, maar zijn goede spel van
de afgelopen maanden hebben
Mendoza en de nieuwe trainer, de
Welsman John Toshack alsnog
doen besluiten hem te handha-
ven.
Ook in het Camp Nou-stadion van
Barcelona nam een Spaanse voet-
balveteraan afscheid. Maar in te-
genstelling tot de 'pensionering'
van Camacho bij Real, verliep het
vaarwel van Juanito teleurstel-
lend. Juanito, die in zijn glorieda-
gen bij Madrid uitkwam, maar het
afgelopen seizoen bij Malaga
speelde, werd tegen Barcelona
aan alle kanten voorbijgelopen.
Barcelona-trainer Johan Cruyff
had een aantal reserves opgesteld
en plaatste ook twee spelers -Ro-
merito en Salva- die hij het vol-
gend seizoen niet meer nodig
heeft, in de etalage.

amateurcarrousel 4
TWEEDE KLASSE A

CHEVREMONT
Vertrokken: Jan Lenferink (KEV).
Nieuw: Harry Bosch (RKONS). Frank
Richter (Jeugd Roda JC), Roel Vaessen,
Harry Martens, Pascal Coenen, Ron
Lauterfeld (allen eigen jeugd).

MIRANDA
Vertrokken: Patrick Ypelaar (EHC),
John Scheilen, John Augenbroe en Ro-
nald Groenewegen (allen Hopel).
Nieuw: Huub Smeets (Roda JC),Rob de
Mey(Roda JC), Hein Lindelauf en Alex
Adema (Hopel), Snoeren (RKTSV),
Theo van Kessel (Voerendaal).

HEERLEN SPORT
Vertrokken: John Carlitz (Helios).
Nieuw: Jo Linssen (Waubach), Ray
mond Frijns (RKHSV), Achmed Sevdi
can (trainer bij Haanrade), Wino Hou
ben (Simpelveld).

RKVCI.
Vertrokken: Lambert van de Boogaert
(VNB), Roger Huismans (Willem I).
Nieuw: Roger van Eijsden (Kollefit),
John van Duurling (RKBFC), Bram
Louhenapessy (Caesar), Jack Bex en Jo
Jennekens (Willem I), Stefan Bertrand
(Walram), Richard van de Heuvel (Lin-
denheuvel), Pascal Hermans (St. Pieter),
P. van Helvert (Meerssen.)

Jos Lansink
afgeworpen

HICKSTEAD - Jos Lansink kwali-
ficeerde zich niet voor de Grote
Prijs van Hickstead. Zijn paard Fe-
lix struikelde in de eerste manche
en wierp Lansink af. Paard en ruiter
bleven ongedeerd. Robert Smith
werd op de zonnige zondagmiddag
56.000 gulden rijker door met Boy-
sie de GP te winnen. De Brit ver-
sloeg de Braziliaan Nelson Pessoa
met Vivaldi in de barrage. Smith en
Pessoa waren als enige overgeble-
ven, nadat tien andere combinaties
een van de dertien hinderissen had-
den afgeworpen. Pessoa legde het
parkoers met zeven hekjes af in
50,70 seconden. Smith, die na Pes-
soa startte, was 1,13 seconden snel-
ler.

Ierse Open
voor Woosnam
DUBLIN - De open lerse golftitel is
niet terecht gekomen in de handen
van een ler. Welshman lan Woos-
nam prolongeerde de titel door in
een play-off de plaastelijke favoriet
Philip Walton te verslaan. De derde
plaats werd gedeeld door drie spe-
lers, Brett Ogle (Aus), Ronan Raffar-
ty (GBr) en Mark McNulty (Zim).

Na de vier ronden langs de achttien
holes kwamen Woosnam, vorig
week nog tweede bij de open Ame-
rikaanse titelstrijd, en de veel min-
der bekende Walton uit op een to-
taal van 278. De ler verspeelde in de
laatste rondgang al op de eerste
twee holes zijn voorsprong van twee
slagen. Het tweetal bleef met het to-
taal tien slagen onder par. Het ver-
schil met de naaste vervolgers was
aanzienlijk, vier slagen.

MXC
Vertrokken: Armand Hameiers (St. Pie-
ter), Maurice Vranken (RKASV), Peter
Lardenoye (RKHSV), Roger Klever
(Heer).
Nieuw: Fred Costongs (SC WW '28),
Maurice Herben (SC Biesland), Willy
Kruyntjes (MW), Jean-Marie Lejeune
(Eijsden), Patrick Caenen, Pieter Frans-
sen, John-Jack Jacobs, Peter Mennen
en Pascal Wijns (allen eigen jeugd).

HEERLEN
Vertrokken: Leon Sistermans
(RKHBS), Math Moonen (SVN). Lucas
Cörvers (RKSNE), Ruud Coppers en
Theo de Groot (Bekkerveld), Hugo
Schiffer (Voerendaal), Louk Limpens
(Weltaniu).
Nieuw: Renee Mutze (Waubach), Renee

van Ratingen (Treebeek), Hans Smeys-
ters (Hopel), Marcel Maessen (Wijlre),
Harry Remans (FC Hoensbroek), Rob
Adams (Passart), Erik Maes (Groene
Ster), Jack Gruisen (Coriovallum), Jos
Huntjens (KVC Oranje), John Latten
(De Leeuw), Maurice Duyzings en Luc
Ilardo (EHC).

OBBICHT
Vertrokken: Eugene Laurens (Caesar). .
Nieuw: Harry Geuskens (MHD), Ruud
Jamar(OVCS), Stefan Schuman (EMS).

RKWL
Vertrokken: Maurice Croex (RKHSV),
Ludo Dahlmans en Johan Mordang
(SCG).
Nieuw: Johan Habets (SC WW '28),
Paul Kempeners (Rapid).

VOERENDAAL
Vertrokken: Ronald Wintjens (Groene
Ster), Antonio Alfonso (Meerssen), Leo
Kameri (SVN), Maurice Rousseau
(SCG), Rob Zimny (Weltania), Theo van
Kessel (Miranda).
Nieuw: Ralf Jacobs, Maurice Simons en
Ivo Hundscheid (allen RKHBS). Wil van
Wijngaarden (Rimburg), Hendrik van
Diemen (KEV), Hub Schiffers (Heerlen).

Limburgs dagblad
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Watersport/Surfen

Ver of dichtbij
het is enerlij

U komt er gauw met 4 of 5.
Huur, niet duur een auto bij

Bastiaans Heerlen.
8e1... 045-724141

VAKANTIEWONING 4-
pers., 1-7 t/m 15-7 ’448,-
-p.wk., en 15-7 t/m 29-7

’ 504,- p.wk. Geen bijko-
mende kosten, wegens an-
nulering. Tel. 05910-22293.
CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) en Roggel. S.
Degenkamp. 045-211705.
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, weekend- midweek
tot 14.7 ’295,-. Tel. 02246-
-3109.

Caravans/Kamperen
Camping Cars Ridderbeks
neeft 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. 04492-1860.
Te k. 3 lichtgew. TOURCA-
RAWWS van ’750,- tot
’2.500,-. Tel. 045-323178.
Te k. SPEEDBOOT met
trailer 35 pk. 045-216475/
727711.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et. p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 cm

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Madson Men 's Club

De zaak voor de meest verwende gast!!
Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

Is de spanning thuis om te snijden
even langs de

Riversideclub
rijden!!!!!

E-9 afslag Echt Ohé en Laak, 100 meter voorbij camping
de Maasterp. Open van ma. Tm vrijd. van 14.00 t m 2.00

uur. Tel. 04755-1854.
Creditcard accepted.

SEXSPEL
i erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent,
waarin het door jou gekozen meisje zicht onderwerpt aan
louw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num-
mers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen.

Elke dag weer anders!!!
06-320.323.66
Kies 8: één vraag terug.
Kies 9: terug naar intro.

50 et p/m
Gezellig flirten met zn tienen en...

Flirt-Box 06-320.330.01
Bar Club Mirabelle

Nieuwe leiding, nieuwe meisjes, open maand.- zat. 13.00-
-01.00 uur. Nabij politie-bureau Kerkrade. Tevens plaats
voor enkele leuke meisjes. Bel tot 13.00u045-453368.

" 06-GAYCAFÉ
{AO6-320.327.55

/&t UMW*G
,===l= In het 06-Gav café kun je .rij uitpraten
o%tti"}l'e»}':j & over ie gevoelens en ervaringen. Je leert

' nieuwe vrienden kennen die niet ver weg
fif| ir^ kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay cate s in de regio's:

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.

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.
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et 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.

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

320.01 Sex'o'Foon
320.02 Xaviera Hollander
320.03 Cora&Willem
321.00 Lesbifoon
321.01 Bizarre Livesex
321.04 Orgiefoon
321.06 Parenclub Live
321.14 SM Bizar
321.18 Sex Classics
328.30 Casanova
321.25 Vrouw beltVrouw
321.77 Horrorsex
322.00 Sexlijn Nederland
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids
323.65 .... Mimi Kok 65+Sex
323.15 Fotomodel
323.16 Kamermeisje
323.17 Lerares
323.18 Sportleidster
323.19 Stewardess
323.20 Verpleegster
321.17 Seventeen
321.61 Chick
330.63 Chick Contact

NIEUWE PORNO-LIJNEN
321.05 SexContact Club
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 Man belt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's Gay Line

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

NIEUW:
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
Toets ofdraai jeeigen

sexverhaal!

NIEUW:
SEX'O'FOON BOX

06-320.329.50
Metéén de bestesexbox

met meisjes van de
Sex'o'Foon als operators.

HARRY'S GAYBOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De tweegrootste
gayboxen!

PARTY-LINE
06-320.330.10

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

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.
" 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

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

Heb je nog niet iemand ver-
siert? bij ons heb je altijd

contact! de
Scoorbox

06-320.325.14 - 50 c.p/m.
voor als je vreemd wil!!

Als ik pas in holland was,
maakte men misbruik van

mij omdat ik ... maar toen ik
mijn mondje goed kan

reppen maak ik uit hoelaat.ü

' 06-320.325.22 50 c.p/m.

Zoenbabwe
Ik dacht eerst, wat n engerd
maar toen hij zei dat ie elec-
trisch gereedschap bij zich

had, was ik verkocht...
06-320.325.33 - 50 c.p/m.

Beurtlijn
Buiklipjes en schaamhokjes!

Je vindt alles bij
nombre hombre
06-320.320.23 - 50 c p/m
bloedheet meisje zoekt

contact.!!
Ik kon zn dochter wezen!!
maar, ja dat maakt niet uit!!

ik ben heet, gewillig en
onverzadigbaar!!

06-320.320.13 - 50 c.p/m.

Calcutta
Angela

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

Contactburo
Maastricht. Bemiddel.

in privé-adressen
043-635264

Zoek je 'n lekker ding?
Sex Contact Lijn
Bel:06-320.320.33(50 cpm)
Direkt snel contact (50cpm)

LI.V.E. Afspreeklijkü
06-320.320.55

Voor 81, SM, Paren en Trio's
"Erotische Afsprakenlijn"
06-320.325.80

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

Keihard de Lekkerste!
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
Rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50 et. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Dreamgirls

MEIDEN MET GROTE
RONDE BORSTEN, DRO-
MEN VAN AVONTUREN IN
HET BOS. DE DISCO, 'T
STRAND 06-320.325.88 -50 CT P/M. MANNEN BEL-
LEN, EN HELP DIE MEI-
DEN VAN HUN HETE BUI-
EN AF... BEL ZE LIVE!!!
MET ZN TIENEN 06-
-320.325.88 - 50 CT P/M

Club La Ferme
Lemmensstraat 73, Ingber-
Gulpen 04450-3290. Geop.
v. 11.00-02.00 u. Ook zater-

dag en zond. Met mooie
meisjes om U te verwennen.
Rijksweg Maastricht-Vaals
achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts.

Contactbureau
Yvonne

Bemid. v. dames. Spaans
meisje aanw. 04490-23203

Sittard, geop. 10-17u.
Nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Lichaamssexm. ’ 50,- v.

Monique, trio, lesbisch mog.
ontv. in lingerie v. mooie se-
xy meisjes ma-zat 11-24 u.
zon 15-24 u. 045-425100.

Kerkrade.

"Dreamgirls"
MEIDEN MET GROTE

RONDE BORSTEN, DRO-
MEN VAN AVONTUREN, IN

HET BOS, DE DISCO, T
STRAND 06-320.325.89 -

50 CT.P.M. MANNEN BEL-
LEN, EN HELP DIE

MEIDEN VAN HUN HETE
BUIEN AF... BEL ZE LIVE!!!

MET ZN TIENEN.
06-320.325.89 - 50 CT.P.M.

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.
045-227734/229718
Is vreemd gaan jouw
hobby? vind je sex 't
belangrijkste? bel de
Friemelbox

06-320.325.20 - 50 c.pm.
met zn tienen of apart!!

Zin in sex met iemdand die
je nog niet kenf.6? probeer 's

iemand te versieren bij de
beurtbox

06-320.325.34 - 50 c.p/m.
ook met zn 2en apart!!

Glibberen en glijden doe je
bij de

likbox
06-320.325.36 - 50 c.p/m.
voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Bellen op

eigen risico
wij nemen geen verantwoor-
delijkheid, 06-320.322.77 -
50 c.p/m. Dit kan schadelijk

voor U zijn. SEX!!
Wil je vreemd gaan? je mag
zeggen watje wil!! gaat 't jou

alleen om sex? bel
De Jeukbox

06-320.325.16-50 c.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.

Nobel escortservice
045-459597
Escortservice all-in
045-326191

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

06-320.326.01
Sex Biechtlijn

Alleen voor volwassenen,
luister stieken mee..(socpm)

Meisje zoeken
Sex-contact met jou!!!
Tippel-box

(50cpm) 06-320.326.66
Direct Gay-Contact

Gay! Date! Live!
06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66 (50 cpm)

Regel 'n afspraakje
met zon lekker stuk...

Nieuw! Live!
Homo-sex-intervieuws

Gay Bizar
06-320.330.88 (50cpm)

Escort Marli
Charmant en discreet,
maakt u dag geheel

compleet.
045-451033
vanaf ’ 100,- all in.

Durf je...
ik ben een beetje wild maar
toch zacht en warm met dat

volle hete lijf van me. 50 c/m
06-320.327.27.

Nieuw Rositta
en Manuela, ook zat. en
zond, tel. 045-721759.

Privéhuis Diana
met 6 leuke meisjes
Nieuw Suzy

speciaal voor oudere heer
045-213142

045-215113
Kom 'ns'kijken
U bent van harte welkom
Evt. escort ook mogelijk.

Videoclub
va. ’ 20,- kijkotheek.
Leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Nieuw
Silvia, Sandy, Brigitte,

Jessie, "Cinderella"
Oude Rijksweg Nrd. 56,

Susteren, naast tennishal.

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de

kleren, nou jij nog!!
06-320.325.44 - 50 et p/m

De Sabbelbox
Hollands heetste meiden
bellen. Hier geen bandjes

live sex!!
06-320.325.69 - 50 et p/m

De stampotbox
(alleen voor liefhebbers van

de ruigste sex) pas op,
niet voor kinderen

06-320.323.53 - 50 et p/m
Vrouwen willen toch maar

een ding? Juist!
geef het hen op de
Gulpbox
en geef veel!!

06-320.323.54 - 50 et p/m

Inwijding !!
Jiva's oosterse sexlessen
voor een beter sexleven!

Les 25.
06-320.323.51 - 50 et p/m

Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!
06-320.323.50

slavinnendag d1.5 -50 et p/m
Met spoed gevr.

meisje/vrouw
voor goedl. club, privé-adr.
of escort, hoog loon verz.,

inw. mogelijk.
Tel. 04490-55510.

Haar
sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.323.55
Jouw treinsexverhaal beken

je op 010-4297085 .
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

Ma. t m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605

Privéhuis
Michelle

brandende liefde, hete
kussen, wij kunnen 't

blussen!! met

Nieuw Jill
en nog 9 leuke dames aan-

wezig!!!
045-228481
045-229680

Monika's
escort Tel. 045-726740.

Bel de
provinciebox

BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.
50 et p.m.

Nieuw
Dag en nacht geopend.

Rijksweg Zuid 1318, Geleen
Tel. 04490-48448.

Tev. meisjes gevraagd.
Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier waar-
op volwassenen dat doen op
de Box voor Volwassenen.
06-320.326.88 (50 ct./p.m.')

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Box voor

Romantiek
en liefde. De naam zegt al-
les. Grove gesprekken wor-
den geweerd. Lief en Ro-

mantisch zij we op:
06-320.326.37 (50 ct/p.m.)

Nieuw! Nieuw! Nieuw! Sex is
niet verboden, maar voor ro-
mantiek, en liefde is er maar

één nummer.... de
Romantische

knuffelbox 06-320.327.37
(50 et p.m.)

Als ze een jaarvrijgezel is,
kan ze niet meer. Het moet
gebeuren. Ze verlangt er zo

ontzettend
naar dat ze

06-320.323.85 (50 Ctp.m.)
Een hete uitdagende

Tiener
krijgt alles wat ze wil.

De leraar, de dokter, de
gasman..en ....

06-320.323.84 (50 ct./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 Jarretel Box
Voor fijnproevers die geraf- 'fineerd weinig mooier vin-
den dan 100% bloot. Met zn

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

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

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

Super Sex Box
't Gaat niet om diebox, wel-
nee. Het zijn al die mensen
die je er op hoort. Niet ge-

woon sexy, nee, Supersexy
zijn ze. En dat laten ze

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

porno Box
Voor de heetste gesprekken
Vreemd....vooral dames we-
ten er raad mee. Trouwens,
wat gebeurt er in zon box

apart?
06-320.320.51 (50 ct./p.m.)

Op de
Orgiebox

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

Privé
Meisjes Selfkant
09-49-2456.1053

's morgens vanaf 10.00 uur.

Charmante
vrouw ontv. gezellig thuis

van 12 tot 20 uur.
Tel. 04406-41916.

Zoekt u een beetje vertier?
Kom dan naar hier!

Rosy en 6 spontane meisjes
verwennen u graagmet veel

plezier.
Club Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814

Nieuwe meisjes aanwezig.
(Huis)dieren

YORKSHIRE terriertjes,
kennel Oos-Heim, Langstr.
50 Schimmert 04404-1527.
Jonge HONDJES te koop.
Spoordijkstr. 78 Hoensbroek
Te k. weg. omst. MALTHE-
SER Leeuwinnetje, 1 jr. oud.
Tel. 045-727744.
Te koop gevr. PAPE-
GAAIEN, kakatoe's en ara's
voor kweek. Tev. aangeb.
tamme en sprekende pape-
gaaien, inruil dok mogelijk.
Worden afgehaald. Tel.
043-214305. .

In/om de tuin
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
(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

Opleidingen
Te k. spiksplinternieuwe
MEAO-BOEKEN (1e jr.)
'voor zeer gunstige prijs. Tel.
045-211276.

Huw. Kennism.

Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. 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.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

Mode Totaal
Te k. zeer exclusieve DA-
MESKLEDING, second-
hand, topmerken aanwezig.
Inl. Mevr. Sikora, Poststr.
18AKerkrade. 045-452788.

Bel de Vakman

Problemen aan
uw dak

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.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Voor al uw kl. VERBOU-
WINGEN voeg- en metsel-
werk. 045-460686/351805.

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Wonen Totaal

Gaat u verhuizen of renoveren, of gewoon in uw huis iets
veranderen? Kom dan naar de specialist in gordijnen,

vloerbedekking en zonwering.
Howa woninginrichting

M. Snijders, Nieuwstr. 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900.
Wegens verhuizing

inboedel-
verkoop

Julianastr. 26 A-B, van den
Berg, op dinsdag 27 juni

tussen 14.00 en 20.00 uur.
o.a. eik. vitrinek., televisie,
velours meubelement, 3-2-
-1 zits bank, grote eik. tafel
met 4 stoelen, 2 eiken fau-
teuils, opklapbed, 4 1-pers.
bedden, dekens keukenge-
rei en porcelein, pickup-kast
Tel, v.a. 27 juni 04455-2390

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Moet weg! Zwaar leren/
eiken BANKSTEL 3-31-1-
-met tafel en lerenbankje, zw.
eethoek en tafel, 2 jr. oud,
’2.500,-. Tel. 045-323178.
Klassiek BANKSTEL 3-1-1
als slaapbank te gebr. vr.pr.

’ 675,- 045-323830.
Zwaar barok BANKSTEL m.
rundleren kussens vr.pr.

’ 2.250,-. pracht, barok eet-
hoek m. rundleren stoelen
vr.pr. ’ 1.675,-, barok vitrine
buffetkast iets moois vr.pr.

’ 2.250,- 045-323830.
Te koop compl. moderne 2
pers. SLAAPKAMER, 5-drs.
kast, dressoir met ombouw,
pr. ’ 600,-. Tel. 045-325637
of 313400.

Zonnebanken Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’ 899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

TV/Video
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. VIDEOCAMERA merk
Hitachi. Tel. 045-455609.
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 zomerkorting en
GRATIS geplaatst, De
Kachelsmid, de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen tel. 04459-1638.

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!!!
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

ZANGER (gitarist) gezocht
erv. in pop en dansmuziek
voor groot all-round dansor-
kest. Tel. 04498-55646.
Piccolo's in het Limburgs
.Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop gevraagd I
Te k. gevr. jonge SCHADE-
AUTO'S. Ook loop en sloop.
Tel. 045-319784.

GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Gelèen.

Inkoop GOUD, contaf
taling. Verseveld, 9
str. 80A, Heerlen. Te ,
714666.
Te koop gevraagd 20>
HEAO boeken richtin
tel. 045-258305

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorg

Jy IQ Voor Informant „
4%J& «" verkoopadf' ?

LABORATORIUM
--_^P JV gv Tlen-straat l i\itlß' 612' XE Bom nAl «jKSLteI. 04498 -S»J,D

Vermageringspoeder
van Laboratorium Bom: kan de dagelijkse voeding jii
vervangen en maakt een snel gewichtsverlies moge'
levert alle noodzakelijke voedingsstoffen. Kan als <Jvervanger worden gebruikt. Het VERMAGERING*
DER bevat een duidelijke bijsluiter met nuttige riff
Stuur nü de bon in (envelop zonder postzegel naa'; it

woordno. 30051, 6100 WN Bom: h
r.

Stuur mij een proefzakje met informatie ï
Naam: |
Adres: f

Postcode, plaats:
Verkrijgbaar bij de betere apotheek of drogj; |

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Exclusieve KAMERS te huur
per uur. Tel. 045-229680.
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.

Werkschoenen en ♦
voor prijzen waar je<W
voor hoeft te *. iWERKKLEDINGSHOh
zenbeek, Corneliusl*«
Heerlen-Heerlerheide (
045-220769. Dofl1

koopavond! _^t
De massage van I
NIQUE is en blijft urn« ii
045-228481. J
Dagelijks verse AAn
EN ook voor jam eK
vries. Kleuters Vogel* |
renweg 11 Merkelbe^ \
250497. _^,
Door jonge masseusé j
ONTSPANNINGSMAJiGE met leuk gespl",
(fris) drankje, eens 85 |
U blijft komen. 045^,

t

.... Niet voor iedereen zijn gezondheid

Jj^
en onderwijs vanzelfspr^ iH Geef.... Ac]

I SYMWÏÏI
GIRO: 177^^

|^ --^.ÉmsÊ/r Actie Sympatia Biltse**

3
j , —^. - ->

VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN
Door K^ü 1 1'Im-^**"
blijven ónze prijzen betaalbaar

Bijv.

TEKENTAFELS TEKENKASTEN KASTEN

6 laden Al-formaat 675.- I - I
AO-formaat 695.- ■T^^^oL-_--l

170x100 cm iftnxißnAo-formaat Prijzen excL BTW, franco "1,,?95''"
... „I levering door heel Nederland. 1 z** ■'" J

WTJI Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
%/pi 6135 XX Sittard, Handelsstraat 23 {handelscentrum Bergerweg), tel. 04490-1486? Lel oprfü^^ Donderdagkoopavond tot 20.00 uur, zaterdag open van 10.00-16.00 uur juisteadr»5

1

Per 26 juni 1989 verlaagt de Postbank Rente-ontvangst per jaar ,i

derentetarieven op Rentecertificaten. Looptijd 1 jaar 6 % (was bA-\
Met Rentecertificaten kunt u veilig Looptijd 2 jaar 6,25% (was 6,5 ,

geld opzij zetten tegen een vaste hoge Looptijd 3 jaar 6,5 % (was 6.' j

rente. Looptijd 4 jaar 6,75% (was 7
Looptijd 5 jaar 7 % (was 7123j
Looptijd 10 jaar 7,25% (was 7,5 !

Rente-ontvangst per maand Rente-ontvangst per einde looptijd a
Looptijd 1 jaar 5,75% (was 6 %) Looptijd 1 jaar 6 % (was 6,2 ,
Looptijd 2 jaar 6 % (was 6,25%) Looptijd 2 jaar 625% (was 6,5 ,
Looptijd 3 jaar 6,25% (was 6,5 %) Looptijd 3 jaar 6,5 % (was 6,7 j
Looptijd 4 jaar 6,5 % (was 6,75%) Looptijd 4 jaar 6,75% (was 7,t
Looptijd 5 jaar 6,75% (was 7 %) Looptijd 5 jaar 7 % (was 7^wLooptijd 10 jaar 7 % (was 7,25%) Looptijd 10 jaar 7 % (was 7^,
Meer informatie?

Meer informatie vindt u in de folder Ê%.Rentecertificaten. Haal deze op het post- fe_JH_B__^
kantoor. Telefonisch aanvragen kan ook. Bel ij_*^_a_Mll_flL»y
gratis 06- 0400 (van maandag t/m vrijdag Uf^QTR AIV]K
tot 21.00 uur en op zaterdag tot 12.00 uur). 1 V_/l_3 I _D_lVLll lV
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Ommotie
t de commotie rond zijn vriende-
joptreden, in een duel dat voor
overige op het scherpst van de?e werd uitgevochten, snapte de
,«arde stuurman niets. „Natuur-den ik een klein beetje teleurge-
j". maar een tweede plaats met 17
"£>ünten is ook niet slecht. Het

lijkt wel of de mensen hier veel te-
leurgestelderzijn dan ik. Ik ziter he-
lemaal niet mee. Wij hebben ons
best gedaan en ik zou het alleen erg
hebben gevonden als wij waren uit-
gevallen of zoek gereden door de
concurrentie".

Gedroeg hij zich op een fataal mo-
ment als een heer in het verkeer, des
te opmerkelijker is het dat Streuer
wel alles uit de kant haalde toen het
al te laat was. In de Timmerbocht,
pal voor de finish, probeerde hij een
afkorting via het gras te nemen.
Streuer: „Webster stond bijna stil
bij het insturen van de bocht en
ging in het midden van de weg rij-
den, zodat ik er niet langs kon. Toen
ik de ingeving kreeg om over het
gras te gaan was het te laat. We had-
den er volgas overheen moeten
gaan. Nu hadden we te weinig snel-
heid waardoor we min of meer ble-
ven steken".

Ergernis
Dat hij alprecies twee jaartegen een
overwinning aanhikt, is voor
Streuer ook al geen bron van erger-
nis. „Zo liggen de feiten en als ik mij
daarover gek ga maken kan ik beter
stoppen met racen. Trouwens, wij
zitten er nu zo dichtbij dat het niet
lang kan uitblijven. Eerlijk gezegd
reken ik er over een week in Fran-
corchamps reeds op. Dat circuit met
zijn snelle bochten, ligt mij uitste-
kend. De samenwerking met Geral
verloopt ook steeds beter. Het is al-
tijd even wennen met een nieuwe
bakkenist. Ook Vandaag was er een
moment waarop wij elkaar niet
goed begrepen. Het gaat echter
steeds beter".

Een zege heeft Streuer/De Haas
hard nodig om iets af te knabbelen
van de tien punten achterstand op
Webster, in de strijd om de wereld-
titel. „De ontwikkelingen van van-
daag zijn voor mij het beste bewijs
dat wij nog alle kans hebben. Wij
hoeven niet voor Webster onder te
doen en we zijn nog niet eens hal-
verwege het WK".

" De wanhoopspoging van Egbert Streuer in de laatste bocht. Via het gras probeert hij Webster (1) tevergeefs
de pas af te snijden, nadat hij zich kort daarvoor had laten verschalken door de Brit.

Kartzege
Souren

en Rutten
! S"N - Tijdens de Nacht van As-voor kartingrijders hebben de
rjurgse deelnemers het weer

É
gedaan. Uitblinker was de
summer Jos Souren in de
zwaar. Hij won alle drie de

les met veel machtsvertoon.llf s laatste manche dubbelde hij
lathtf 1 gehele veld. Nieuwkomer

Rutten (Tegelen) bleek zich opIj 'circuits opperbest te voelen.
>ot °n in Assen de klasse 125 cc
)l,e de Limburgers Jurgen Bier-
ièrl tweede) en T. Verstappen

uitslagen TT
hu (2° ronden, 122,680km): 1. Rainey
Sm ?famaha 43.42,08 (gem. 168,434
ShriiV- Laws°n (VSt) Honda op 6,97; 3.
r^Kf Sarr°n (Fra) Yamaha 9,84: 4.
Ho^e <Aus) Yamaha 22,11; 5. Chili (Ita)
Ka,3008; 6- Gardner (Aus) Honda
%(,." '" Haslam (GBr) Suzuki 31,11; 8.P%h Zle (GBr> Yamaha 49,55; 9.
Vi_(Aus) Honda 55,84; 10. McElneaW Honda 1-25,43; 11. Mamola (VSt)
!W|2-04,96; op één ronde: 13. Spen-
«o»da Yamaha; 15.Doorakkers (Ned)
u«ul Sne'ste ronde: Schwantz (VSt)

Nd-i 209.!6 (170,969 km/u). WK-
>fü : l- Rainey 143; 2. Lawson 127; 3.
?K, 7; 4- Magee 83; 5. Chili 80; 6.
i»"cc noZ 77; 35- Doorakkers 1.i^HDi ° ronden, 110,412 km): 1. Roth
Nu) ,Honda 41.03,89 (gem. 161,323
_ofni,9i' Pons <sPa> Honda op 0,39; 3.
Sh.7*') Honda 0,78; 4. Cardus (Spa)
» '59■r A'sB; 5- Wimmer (BRD) Aprilia_ *s*i eRadigues (Bel) Aprilia 15,46;
% Renberg (Ned) Honda 37,54; 13.??.t5 e

n Goorbergh (Ned) Yamaha
,'6_4R_,ne'ste ronde: Pons 2.15,09
ploth inm/u'- WK-stand: 1. Pons 164;
i?fdü ' „°3; 3 Cornu 10°; 4- Ruggia 99;5.
KrS2fi-,,: 6- Cadalora 70; 17. Zeelen-
,\*s.c ~'

J- Van den Goorbergh 6.LN) „ ronden, 98,144 km): 1. Spaan
S)-,°nda 38.57,68 (gem. 151,140
2*; 3' '■ J-nvillé (Spa) JJ Cobas op 0,20
(ife'l ibT* <Spa) Derbi 19,65; 4.iaW H r̂ 9) Honda 20,33; 5. Unemoto
f«2 9H ïd? 42'97; 6. Gresini (Ita) Apri-
S»ne fèL Martinez (Spa) Derbi 51,43; 8.
(-«d) vn)u

n) H°nda 57,62; 21. Nijenhuis
k>o)=, ?Sda 1-36,76. Snelste ronde:\) Vi?Pa) Honda 2.24,84 (152,460
O 0'9 8l , stand: 1- Crivillé 92; 2. Gia-
K*sitü'6i Spaan 78; 4- Miralles 77; 5.
Ll^b) 1?-r°nden, 73,608 km): 1. Oettl
JJyU)- rauser 28,30,78 (gem. 141,985
p.'^.Hefreros (Spa) Derbi op 0,34
«T^l-s ?- llnSer <zwi) Krauser 0,57; 4.
Z^> C_ P a> Derbi 17,89; 5. Mariano
3?6eler" ,sßa' 29-85; 7. Koopman (Ned)
Ui9; U ,; 8- Smit (Ned) Krauserï'i».29 o Van Dongen (Ned) CasalJl_'B4 nJ?e,ste ronde: Dörflinger«^oil44'*80 km/u). WK-stand: 1.
H, 6s; 4 T °ettl 75 Punten; 3. Dörtlin-
-17 ot>ir,a'n*?""ontegui 55; 5. Gnani 37; 10.

-2b; 17. Van Dongen en Smit
V "anki<s!bster/H e°6ronden, 98,144km): 1.<&■!&'? <GBr> LCR 37.07,67C? 1Lc'h vkm/u>: 2. Streuer/De Haas
3 1 n_^altiLYamaha °P °-44 sec; 3. Bi-9-4.ferg, <Zwi ' LCR KrauserC,34.92 oel/Fresc <Fra> LCR Krau-
*U /QBr)' ino VanYan Kempen/Birchall
l&i^lde- s. Vamaha 1.27,64. Snel-
V&k°! Ha,as 2-17'75 (gem-'s»treuer si WK,-stand: 1. W,ebster 61;
k_ Bi'and tiL?mano 47i 4- MichelS*^"^ 35; 20. Van Kempen 12.

Venlonaar
aangereden
bij circuit

ASSEN - Een betrekkelijk rusti-
ge TT met veel bezoekers en en-
kele ernstige ongevallen waar-
van één met dodelijke afloop. Zo
kan de 59ste Dutch TT in Assen
worden samengevat. De 28-jarige
R. de Jong uit IJmuiden kwam
vrijdagavond in Deurze om het
leven toen hij met zijn motor uit
de bocht vloog en tegen een lan-
taarnpaal aanreed. Het slachtof-
fer was op slag dood. Een inwo-
ner uit Venlo werd zaterdagmid-
dag bij het circuit door een be-
stel-auto aangereden en moest
met vrij ernstige verwondingen
naar het ziekenhuis worden ge-
bracht. Verder werd een motor-
rijder uit Niekerk ernstig ge-
wond toen hij in Paterswolde te-
gen een boom reed.
De politie hield in totaal dertig
mensen aan wegens vernielin-
gen, mishandelingen en drugs-
handel. In totaal 31 motoren wer-

den er gestolenen drie personen-
auto's. De politie hield verder
203 motorrijders aan wegens het
rijden onder invloed, het stunten
op de openbare weg, het over-
schrijden van de toegestane
maximum snelheid en het rijden
zonder uitlaat en valhelm.

In totaal tachtig motoren werden
er tijdelijk in beslag genomen.
Dankzij het lik-op-stuk-beleid
van politie en justitie werden de
meeste overtredingen meteen fi-
nancieel afgehandeld. Er werd in
totaal voor 37.000 gulden aan op-
gelegde boetes geïnd. De hoog-
ste boete van tweeduizend gul-
den ging naar een dronken op
zijn motor stuntende Westduit-
ser die daarbij een landgenoot
aanreed.

" De rijkspolitie Alkmaar heeft
zondag bij een grote controle on-
der motorrijders die terugkeer-
den van de TT-races in Assen 267
processen-verbaal opgemaakt.
Een radarwagen controleerde in
enkele uren 2.852 voertuigen op
de Afsluitdijk op snelheid. In to-
taal werden 218 processen-ver-
baal opgemaakt wegens te hard
rijden. De radar klokte de snelste
op 171 kilometer per uur.

WK-leider Rainey krijgt overwinning in schoot geworpen

Baaldag voor Schwantz
Van onze verslaggever

ASSEN - De pechprijs in de TTvan
Assen was weggelegd voor deAme-
rikaan Kevin Schwantz in de ko-
ningsklasse, de 500cc. Terwijl zijn
fortuinlijke landgenoot Wayne Rai-
ney op het erepodium werd gefê-
teerd, smeet Schwantz zijn 'shit
bike' in de Suzuki-tent, comman-
deerde zijn monteurs het ding uit el-
kaar te halen en stormde onder een
ijskoude douche. „Om af te koelen
en de teleurstelling te verbijten",
meldde de heetgebakeerde Texaan-
se cowboy enige tijd later.
De man die de 500cc-race volledig
domineerde had alle reden om woe-
dend te zijn. Royaal opkop, viel zijn
Suzuki in de voorlaatste ronde stil
en beroofde hem van zijn vierde

GP-zege van het seizoen. „Alles
ging precies zoals ik wilde. Vijfron-
den voor het einde besloot ik de
voorsprong op Rainey uit te bou-
wen, voor het geval ik een foutje zou
maken of zou worden opgehouden
door achterblijvers. Ik liep makke-
lijk weg, totdat evenals in Hocken-
heim de machine de geest gaf. Ik
weet nog niet wat het is, maar het is
wel om gek van te worden".
Toen bleek dat andermaal de ont-
steking hem parten had gespeeld,
zei de wildebras, diealleen doorval-
partijen of pech is te stuiten, een
hartig woordje te zullen wisselen
met de Suzuki-technici. „Dit moet
afgelopen zijn, ik wil eindelijke eens
een machine die ook betrouwbaar
is. Ik ben op dit moment de snelste

in de 500cc, maar ben wel mooi
kansloos in de strijd om de wereld-
titel. Ik heb de naam dat het bij mij
alles of niets is. Dat is echter niet
mijn bedoeling. Ik wil volgend sei-
zoen wereldkampioen worden. En
dat zal ik Suzuki tijdens de con-
tractbesprekingen ook goed duide-
lijk maken".

"Kevin Schwantz (34) was heer en meester in Assen. Door domme vech moest hii dezeae echter aan zijn enige belaaer WavneRainey (3) laten. Links de Italiaan Chili. y "

Rainey
De klaagzang van Schwantz moet
Wayne Rainey als muziek in de oren
hebben geklonken. Met zijn derde
seizoenszegeverstevigde hij zijn po-
sitie als WK-leider op de enig over-
gebleven concurrent en TT-tweede
EddieLawson. „Kevin zal een nacht
slecht slapen. Hij was gewoon de

snelste en ik was al tevreden met de
tweede plaats, toen ik toch nog drie
puntjes extra in de schoot kreeg ge-
worpen. Dat is gewoon mazzel heb-
ben, maar iedereen wint wel eens
een GP op zon manier. Het is niet
leuk opzon manier te winnen, maar
het telt wel".

De pech van Schwantz was voor
Wayne Rainey het beste bewijs zich
gereserveerd op te stellen voor de
wereldtitel. „Vandaag was ik de ge-
lukkige. Maar ik heb een belangrij-
ke les geleerd, door naar Kevin te
kijken. Het is pas voorbij als de vlag
valt. En dat geldt ook voor de we-
reldtitel".

Een uitlating waarop Lawson de
resterende GP's waarschijnlijk zijn
hele taktiek op zal afstemmen.
„Schwantz en Rainey gingen ge-
woon te hard voor mij. Het zal erg
zwaar worden om Wayne in de hui-
dige vorm en op die machine te
kloppen. Maar hoe vreemd het alle-
maal kan lopen zie je vandaag. Als
zoiets met Wayne gebeurd, lig ik op
het vinketouw".

sport

gbert Streuer verkiest goed fatsen boven TT-zege

Heer in het verkeer
door huub paulissen

PSEN - Over de wijze waarop Egbert Streuer en Geral de
*s de Nederlandse TT-dubbel verspeelden, werd in Assen% lang gefilosofeerd. De nette wijze waarop Streuer in degronde plaats maakte en zich door de Engelsen Webster enwitt liet passeren, deed veel wenkbrauwen fronsen. Want
br deze 'vrijgevigheid' als anti-climax in het zinderende zij-

staat Streuer nog altijd sedert de TT van 1987 zonderJ GP-zege. Daaraan kon ook een kamikaze-poging over het
<s in de laatste bocht niets veranderen.

6uer had tot anderhalve kilome-
het einde alle troeven in
Op het snelle stuk waarJ|ster hem al eens een keer had"*st, weigerde de Assenaar zijn

*ar' zo breed te maken, dat de
selse wereldkampioen er op het
*"e cricuit hooguit via het gras
«kon. „Ik wist dat hij het daar
Proberen, maar ik had het alleen
'en voorkomen door heen en

'f te gaan slingeren. Dan had hij
"ooit langs gekund. Misschien
Mk wel te lief, maar het is niet? stijl om iemand van de baan te
Wen. Daarom maak ik mezelfgeen verwijten. Dit is niet mijn
~te seizoen; ik kom nogweleens*S op de TT", meende Streuer,
'ueloos als altijd.
*). zetten de verbaasde reacties
sln omgeving en de hernieuwde

Streuer dusdanig aan.denken, dat hij overweegt zijn
*°ensnormen' een volgende keer

'r ooord te zetten. „Ik moet toch
"r gemener worden. Ik heb geen
'fn vaker op deze wijze naast de
j^inning te grijpen. De anderen
i °ok niet vies van brutaliteit.

flikte mij vorig jaarin Brno
L a ndaag wierp hij ook de deur

>' toen onze bolides elkaar raak-
jvatuat moet niet weer gebeuren,
*rs druk ik ook eens flink doorkjjn zien we wel waar we uitko-

Avro kreeg 't
Spaans benauwd

ASSEN - Harde woorden, drei-
gend gedrag, net geen rake klap-
pen. Avros Sportpanorama wilde
het weekeinde van Hans Spaan
filmen, maar dat mocht niet van
IRTA en Motor Media, respectie-
velijk belangenvereniging van rij-
ders en verhandelaar van televi-
sierechten. De banden werden af-
genomen, stekkers uitgetrokken
en de camera stuk geslagen. Einde
reportage.
De uitzendrechten van de TT-ra-

ces waren exclusief verkocht aan
de NOS. De Avro wilde toch een
reportage maken over de beleve-
nissen van Hans Spaan en de at-
mosfeer rond diens persoon en
kreeg te horen dat daarvoor 3000
dollar moest worden betaald. De
Avro liet decamera toch lopen, in

de hoop dat in de tussentijd een
oplossing gevonden zou worden.
Alles ging goed, tot de ploeg zich
in de pits meldde om de start van
Spaan op band te zetten. De ban-
den werden opgeëist en de camera
vernield.

Zowel Avro als Stichting Circuit
van Drenthe, het organisatiecomi-
té dat de opnamen toestand, kan
een schadeclaimvan IRTA en Mo-
tor Media verwachten.

Van Doorn belaagt
John van den Berk

RIJEN - Gert-Jan van Doorn en
John van den Berk geven elkaar
niets toe in de strijd om denationale
motorcrosstitel in de 250cc-klasse.
In de vierde wedstrijd, zondag in
Rijen, scoorden beiden 37 punten
door een manche-zege en een twee-
de plaats. Van Doorn won het dag-
klassement door zijn winst in de
tweede manche, maar schoot er in
de tussenstand niets mee op. We-
reldkampioen Van den Berk be-
hield zijnvoorsprong van acht pun-
ten.
In de 500cc-klasse leedKees van der
Ven in de eerste manche een neder-
laag tegen Leo Combee. In de twee-
de reeks maakte hij zijn misser
goed, waardoor hij in ieder geval de
dagzege incasseerde. Combee
mocht even opkop rijden, maar Van
derVen lietzich niet voor een twee-
de keer verrassen. Peter Herlings
uit Gemert kwam niet aan de start.
Hij brak in de training een sleutel-
been.

In de 125cc ligt de titel voor Pedro
Tragter voor het oprapen door de af-
wezigheid van Dave Strijbos, luidde
de verwachting voor de wedstrijd in
Rijen. Tragter beschikt over het
beste materiaal, maar kon het over-
schot aan kwaliteit in de Brabantse
plaats niet echt tot uitdrukking
brengen.
Uitslagen: 125cc: eerste manche: 1. Tragter,
Suzuki, 2. Barth, Honda, 3. Zundorf, Honda,
4. Van Grinsven, Honda, 5. Sweebe, Yama-
ha, 6. \{an Drunen, Honda. tweede manche:
1. VanT-runen, 2. Evertsen, 3. Van Rees, 4.
Tragter, 5. Sweebe, 6. Visser. Dagkla.se-
ment: 1. Tragter 33 punten, 2. Van Drunen
30, 3. Barth 25. NK-klassement na acht
manches: 1. Tragter 113 punten, 2. Barth
111, 3. Evertsen 109, 4. Van Drunen 85, 5.
Sweebe 80, 6. Van Rees 78.
250cc: eerste manche: 1. Van den Berk,
Yamaha, 2. Van Doorn, Suzuki, 3. Van As-
ten,Kawasaki, 4. Koning, Yamaha, 5. Lach,
Honda, 6. Looman Suzuki, 15. Arts (Venray)
Honda. tweede manche: 1. Van Doorn, 2.
Van den Berk, 3. Van Asten, 4. Koning, 5.
Hofstede, 6. Looman, 13. Arts. Dagklasse-
ment: 1. Van Doorn 37 punten, 2. Van den
Berk 37, 3. Van Asten 30. NK-stand na acht
manches: 1.Van denBerk 117, 2. Van Doorn
109, 3. Van Asten 96, 4. Koning 88, 5. Lach
81. 6. Van Mierlo 78.
500cc: eerste manche: 1.Combee, Honda, 2.
Van der Ven, KTM, 3. Zijlstra. Kawasaki. 4.
Rond, Kawasaki, 5. Slomp, Honda, 6. Fra-
terman Honda tweede manche: l.Van der
Ven, 2. Combee, 3. Ponjee, 4. Roijakkers, 5.
Zijlstra, 6. Willems Dagklassement: 1. Van
der Ven 37, 2. Combee 37, 3. Zijlstra 26. NK-
stand na acht manches: 1. Van de Ven 152,
2. Combee 135, 3. Rond 76, 4. Zijlstra 71, 5.
Hulsen 67, 6. Slomp 67.

Van der Velde
vierde op EK

BAARLO - Ongeveer twintig pk en
daardoor een stukje snelheidkwam
Laurens van der Velde gistermid-
dag te kort in de EK-finale hot-rods
op het circuit van Baarlo. De Itter-
voorder moest nu, voor bijna zes-
duizend toeschouwers, genoegen
nemen met een fraaie vierde plaats
in de Europese top. Tussen de En-
gelsen, leren, Schotten en Westduit-
sers een verdienstelijke klassering.
De titel ging zoals verwacht naar re-
gerende wereldkampioen in deze
discipline: Jos Kuijpers uit Best.

Van der Velde was niet ontevreden:
„Ik heb zeker vier ronden te lang
met Lagarde moeten bakkeleien
voordat ik om een derde plaats kon
gaanrijden. Het verschil met dekop
was eigenlijk al te groot. Daardoor
zat er voor mij niet meer in. Die
snelle jongens hebben hun wagens
uitgerust met formule 3 motoren.
Ze schijnen over het grote geld te
kunnen beschikken. Ik rijd als eni-
ge nog met een Escort".

Rally leper
voor Droogmans
lEPER - De 25e Rally van leper
werd een overwinning voor de Bel-
gische Ford-rijder Robert Droog-
mans. In deze jubileumeditie wist
hij naaste belager Mare Duez ruim
voor te blijven. Favoriet Patrick
Snijers in een Toyota Celica schreef
de eerste klassementsproeven op
zijn naam, totdat een kapotte ver-
snellingsbak hem tot opgave
dwong. Daarmee was de rally in fei-
te al beslist in het voordeel van
Droogmans.
Van Nederlandse zijde waren John
Bosch met de BMW M3en Erwin
Doctor met de Ford Sierra Cos-
worth naar leper gekomen. Doctor
imponeerde met een fantastische
zesde plaats in het sterke internatio-
nale veld. Bosch moest genoegen
nemen met de achtste plaats.
Uitslag: 1. Droogmans (B) Ford Sierra
3.50.35; 2. Duez (B) BMW M33.52.41; 3. Van-
dewauwer (B) Ford Sierra 3.56.55; 4. Liatti
(I) Lancia Delta Integrale 3.58.27; 5. Gaban
(B) Lancia Delta 4.02.58; 6. Doctor (NL)
Ford Sierra 4.05.12; 7. Soulet (B) BMW M3
4.05.57; 8. Bosch (NL) BMW M34.09.13.

TT: 150.000
De TT van Assen heeft ongeveer
150.000 toeschouwers getrokken.
Van hen kochten 125.000 een
kaartje. De TT van 1989 staat
daarmee wat het aantal bezoe-
kers betreft op de derde plaats.
In 1982 telden 143.000 fans geld
neer voor een toegangsbewijs.
Dat cijfer is nog altijd niet verbe-
terd. De tweede plaats is voor het
jaar 1987. Het invoeren van de
Speedweek, in 1986, blijkt een
succes. De wedstrijden en trai-
ningen van donderdag lokten
34.000 betalende bezoekers naar
het circuit. Een record, net als
het getal van 25.000 op vrijdag.

Mamola onderuit
Randy Mamola ging in de op-
warmronde voor de 500cc al on-
deruit op het Asser circuit. De
Amerikaan staat bekend om zijn
wheely's, maar kwam ten val. De
coureur, die de laatste jarenmeer
opvalt door zn grappen en grol-
len danzijn prestaties, werd door
iemand langs de baan weer op de
motor geholpen. De valpartij ge-
beurde ook nog pal voor de tent
waarin genodigden van het Ita-
liaanse motormerk Cagiva - het
merk waarvoor Mamola rijdt - za-
ten. De coureur kon ondanks de
val vertrekken in de race waarin
hij de elfde plaats behaalde.

Vertraging
De TT brak zaterdag met één tra-
ditie; het op tijd laten beginnen
van de races. De organisatie
maakte de afgelopen jaren een
erekwestie van om exact op tijd
te starten. Zaterdag echter begon
de eerste race van de dag - de 80
cc - een half uur te laat. 's Mor-
gens in alle vroegte moesten er
nog zon 1.600 stropakken wor-
den aangesleept en geplaatst,
omdat 's nachts een groot aantal
strobalen in brand was gestoken.
Toen daarna ook nog de 80 cc-
coureurs een protestactie hiel-
denom duidelijkte maken dat ze
het niet eens zijn met de beslis-
sing om die klasse van de kalen-
der te schrappen, liep het pro-
gramma nog verder uit.

Gewonde
De Assenaar Hielke van den
Berg is tijdens de race in de
250cc zwaargewond geraakt. De
motor van de Britse coureur Ni-
gel Bosworth raakte ter hoogte
van de Haarbocht op drift en
vloog dwars door de omheining.
Van den Berg werd vol door de
machine geraakt. Op die plaats
langs het circuit bevindt zich
geen publiek. Van der Berg ech-
ter liep er langs omdat hij als me-
dewerker van een verkooptent
geld naar de centrale kassier wil-
de brengen. Het was het enige
noemenswaardige ongeluk,
naast de dood van coureur Ad
Slot eerder in de week.

Zeelenberg
Voor Wilco Zeelenberg breekt na
de TT van Assen een spannende
periode aan. Met zijn achtste
plaats in de 250cc-klasse, de bes-
te GP-klassering in zijn loop-
baan, heeft hij opnieuw de aan-
dacht van de Japanse motorfa-
brikanten op zich gevestigd. De
24-jarige Bleiswijker hoopt vol-
gend seizoen over fabriekssteun
te beschikken. Achter hem fi-
nishte Patrick van den Goor-
bergh op de dertiende plaats,
goed voor drie punten. De enige
Nederlander in de 500cc was
Kees Doorakkers die met zn vijf-
tiende plaats uiterst tevreden
was.

JeanVerhaegen mist interland JongOranje
MAASTRICHT - De Maastrichtse
MTS-bokser Jean Verhaegen, die
aanvankelijk geselecteerd was voor
Jong Oranje dat het komende week-
einde in Hongarije om de Balaton-
cup in de slag gaat, moetvan de trip
afzien. Op het laatste moment heeft
de Nederlandse boksbond besloten
om slechts twee boksers af te vaar-
digen, waardoor Verhaegen buiten
de boot viel. Reden hiervan is de fi-
nanciële toestand van de Neder-
landse boksbond.

Lammers tweede
JARAMA - Jan Lammers en Pa-
trick Tambay zijn bij de derde wed-
strijd voor de wereldtitel bij de pro-
totypes tweede geworden. Het Ne-
derlands/Franse duo moest in Jara-
ma, bij Madrid, alleen het Duits-
/Franse tweetal Jochen Mass en
Jean-Louis Schlesser voor laten
gaan. De race ging over 480 kilome-
ter. Mercedes, ook het winnende
merk in de 24 uur van Le Mans,
haalde de tweede overwinning van
het seizoen. In de stand staat Merce-
des eerste met 55 punten. Jaguar,
waarvoor Lammers rijdt, heeft 23
punten
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" Vakantieprijs fcJj f W in vele fluorkleuren JJ mJW normaal 39,75 nu vakantieprijs Üjü*'

Moderne I E_SS_- „ J Badkleding HENDRIKS jffli
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88" IQ Qfl divkleuren 39 75 HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. enToffie
49,50 nu IWH WW voor dekoele nachten ww; ■ w | SITTARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. I gratis!

GUNSTIGE LENINGEN
M HUISBEZITTERS; M PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %
# EXTRA LAGE LASTEN I ■.H,I,IJ,IJJ,|.r-.;.|.1J-J.M!.I KREDIET

16, 26 Gn 36 HYrU I n. Persoonlijkeleningenzonderonderpand
innHar tov9tio_Lncton I verstrekbaaren meestal kwijtschelding Krediet- p.mnd Rente Ttwor.ZOnUCI IdXallC-KOaICII ■ bij overlijden bedreg mdren» per mnd loopt.

I KREDIET- LOOPTIJD IN I NETTO IN ~ ~ ,„ .
BEDRAG MAANDEN I HAMOEN 72x 54 1 42X 5.000.' 100,- 0,89% 67

SS* W" mFM 3 000- - 75- 91- UOQ0'' 220'' 0,89% 67
I 10.000,- IÏ,- 106,- 117,- I tOOO.- 124,- 143,- 175,- »■«»"- Jjjj,- JgJ f15.000- 109,- 160,- 175,- I 12.000, 225, 280, 343, Jg.OOO, JJ JgJ g

25.000, 182, 266, 292, I 18.000, 338, 419, 514, 1 4.0000' "°' Qftl* bb

I 40 000 - 291 - 426, 467, 11 24.000, 450, 559, 685, M___B__________________________-__-_-------lTsSoS- 545!- 800,. 876!- II 36.000,- 674, 839, 1028, I FINAI OERI

% Ander*bedragen/ looptijden óók mogelijk. 936, 1165, 1427,-1 |7\/j|^^^^rAj CT
van de waarde van uw woning m^ ENZ E(fekL mte ,M( W7% „, O llll^ P V

kunnen de tarieven variëren. J^ Teriewnjijn 'vener. I U WU^^^^__^U\JL____U\J
BVHBHBBBBHI Ischarnerweg 108 Maastricht

rjf'T i Tr!*M teLo43*636200
■4WVffPÉOT'YYP9E^VPffII I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek

J* Tel. 045-225000van 11.00 -20.00 uur

Netto in Terugbetaling (rente + atl.)
handen 96i 72_ 60x 54x 42x

5 100 - - 113- 122- 148-
-10.100 156,- 190- 217,- 235,- 288-
-15000 231- 281- 322- 350- 428-
-20 000 309- 375- 430- 466- 571-
-25 000 386- 469- 537,- 583,- 714,-
-35.000 539- 656- 751- 816- 999-

Effect. rente vanaf 0,87% per maand-
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000- mogelijk

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u 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
|aar. 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair M

lllllllllllllllllllillllillllllUllllllH

plexiglas sdp

Uitgebreid assortiment platen en
montageprofielen voor de
zelfbouwer.

KUNSTSTOFFEN geleen

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7, 6161 DE Geleen
ind.terr. Krawinkel
04490-53865 m3M

111111111111111111111111111111111111111 l

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658 [

|'"CT"i*ï>rf' = r Oudweerals nieuw
|F[ ' | binnen één dag!

I *°° t n MaakeenkeuzeuitI^-tttttT | meer dan 100 mo-frïïMlllll'i gelijkheden. Hout-
o®,^ motieven of wit en

ItliUW grijsmet houtstruc-
H\\ tuur °*k rMMv°|'<

Ulllul *"" voorck«ir«fi.

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

k »**&■ "nu ; | |
Wij geven uw woning binnen één
dag een nieuw aanzien

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 kwim

Bunde 043-647833 gJB
!■" ril J

I VOORLOPIG IS I
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

AIDS FONDS: GIRO 8957
(Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.)

I GOEDKOOP II GELD NODIG? I
Meestal binnen een dag geregeld.
GELD LENEN IS MAATWERK

Wij verstrekken alle soorten leningen,
DISCREET EN SNEL.
P.L., Financieringen, Continukredieten enz.I met gunstige aflossingen.
1e Hypotheken va. 7%
zeer gunstige
le, 2e en 3e hypotheken
mits overwaarde.
Wij bereken GEEN BIJKOMENDE KOSTEN,

I eenmaal overeengekomen rente kan tussentijds
NIET VERHOOGD WORDEN.

I Vervroegde aflossing is mogelijk.I Kwijtschelding bij overlijden.
I Rente fiscaal aftrekbaar.I Strikte geheimhouding, geen informatie bij
I werkgever enz.I Lopende leningen elders geen probleem.

I P.L EFFECTIEVE RENTE I
VA. 9,9% JAARLIJKS.

KIJK EN VERGELIJK, BIJ EEN
PROFESSIONEEL KANTOOR MET 25 JAAR
ERVARING. DISKRETIE, SNELHEID EN
UITERAARD SERVICE IS ONS DEVIES.

Uw intermediair:

ASSURANTIËN
H.M. GEURTS B.V.

Nieuwstraat 22-24, Hoensbroek
Telefoon 045-211668 of 045-221090

Eigen parkeerplaats achter ons kantoor.

I i

MetdeSpaarhypotheek |
van deCVB goedkoop en

veiligonder dak.
De Spaarhypotheek is een hypotheeklening met een spaarrekening en een vefl
zekering in één. U leent een bedragvoor de aankoopvan uw huis en u bouwt
een spaartegoed op, dat grootgenoeg is om aan het eindevan de looptijd de
hypotheek in één keer af te lossen.
Zo profiteert u van een dubbel belastingvoordeel: de rente op uw spaartegoed
is belastingvrij, en omdat u niets aflost, kunt u ieder jaar een maximaal bedrag
aan rente aftrekken. Gemiddeld bespaart u hiermee al gauw 12,5%0p uw nette
maandlasten. Wilt u weten hoeveel voordeel de Spaarhypotheek u precies
oplevert, kom dan even langs. Wij rekenen het graag voor u uit.

Centrale Volksbank [cvfl

Meer dan 600 vestigingen in heel Nederland.
De adressen vindt u in de Gouden Gids of het PTT-telefoonboe

U kunt ook bellen: (04490) 45832. I

I Wedden dat ute veel betaalt voof
I uw autoverzekering?

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

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunne"
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neet"

de proef op de som. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u $

't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.'

Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-2*
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroe^

'tAllerbestevoor ;n\dendelijkeprijs
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Nu 3 halen, 2 betalen Slagers-snijzult "1 00 ...". _^_y-^. nnlSOpram Aktiesalleen geldigop maandag 26-, dinsdag 27-enwoensdag 28 juni 1989. Zachte, witte, Nieuwe ftUnico tomaten- OQ « " grotepuntbroodjes 119 import-aardappelen T[ketchup fles a 300 ml. 07 Vers gebraden gehakt g P J_^ Jpaktper2£F
kllonu >[

Sabatasso Pizza GiganticaT75 met champignons. 100 „„'I ..- . .!750gram^6fnu 2. lOOgram ±. Si V !____. I Grotekruimelvlaai Hollandse spitskool_ , *f| I ~z___É a__Fa___ I ■■^B _____■! ____.^B !_■_________ gevuld met geleroom. C5O of Chinesekool Lf
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egradatieperikelen voor Unitas
onze atletiekmedewerker

[MENIE - De herenploegvan
?Jtas is na de tweede voorron-Krommenie in de degradatie-
|van de hoofdklasse beland.
!* de eerste ronde twee weken
P al eenzeer magere score op-
*. moesten de Sittardse atle-
ch gisteren zien te verbeteren
'-Patrick Stevens, Bob Dielis,
.Borghans, Cor Lambregts en
f°e Penders. De zege van Ro-epers op de 5000 meter in
y was vanwege de warmte
*■* meevaller, maar de andere
P maakten het ploegbelang
P) scoren) ondergeschikt aan
Wividuele (winnen).

AUsters kwam op de 800 me-
verder dan 1.52.47. Op de

■Heter won Paul Hagedoren
mserie in 3.57.14, maarhij was
Ji? tijd langzamer dan Ron

1 tic, die achter in de andere
'tot 3.56.21 kwam. Polsstok-
f.er Lino Pani kwam opnieuw
u% terwijl zijn rivaal Richel
Frs in Lisse (tweede klasse)
raide. Van de jongere atleten

'^ Luigi Bellu (50.40 met de
V en Bart Nelemans (9.31.02,
$voor lichtpunten. De degra-Jtijd wordt op 3 september
?s zwaar, omdat er drie teamsT^ren en Unitas als 12e met
achterstand begint.

Joegoslavië
kampioen

ZAGREB - Joegoslavië is voorde vierde keer Europees kam-
pioen geworden. In de eind-
strijd in Zagreb werd titelhou-
der Griekenland met 98-77 ver-
slagen. De Sovjetunie eindigde
als derde door in de strijd om
het brons Italië met 104-76 te
verslaan.

mes
van Unitas bereikten in

j"zonder veel moeite de eind-en de eerste klasse. Liesbet.h
6'n -S dubbelde weer prima metMOO en 2.10.1 op de 800 meter.
1 Rusman won met voor-g de 3000 meter in 10.00.4.
il] s Top ontkwam niet aan de
jQatiepoule, ondanks de goedevan Jacky Winkelman op de
ij^ter (tweede achter Thur-
l Ook de heren van de Kerk-
k club moeten in september
j.er» om zich in deze afdeling te
f aven. Marcel de Veen was de
5?üntenverzamelaar met 3.59.6u,s-8 op 1500 en 5000 meter.

HSe plaatsen de heren van AV
!- 2'ch voor de finale tweede

j>' friet de reeds genoemde Ri-
jje'jsers als beste man. AVON
t h in Hilversum net niet ont-
Hjl aan degradatiezorgen. Mar-
ls(^ate stond Rob Sluypers opu meter geen tweede stunt
[je

e Tukker won jn 3.48.6 en lietevenaar ruim elf seconden

oksers succesvol
KIMifs l 1 - Een versterkt Land-
s .D°ksteam was succesvol tij-
fo ?°; intertionaal boksgala in
(( Sische Dilsen. Opmerkelijk

l(j l het Limburgse team zich
1^ ë°cd technisch en artis-
en"Uitblinker werd Marco

iet* landgraaf) m het midden-

Jftasrv Weltergewicht: Ilia Hofman
Set Wlnt °P Punten van Gielen (B).
f' w"cht: Randy Kneepkens (Land-
Jjtevvj . °P Punten van Philips (B).
ii rOr?ri : Moon Snau wint door k.o.' van Ousseminne. Bantamge-
i *er<?t els (Limburgia) wint door op-
i S.u,- ronde vah De Bruyne (B).
lte-olclJt: Marco Gerards (MTS) on-se« Monier (B).

ZegeMoers
EN ~ Inêrid Moers van

Sw9left in Breukelen een lan-
strijd gewonnen. De

e „,Ult Maastricht kwam met
,- Mag tot een tijd van 39.06.

Uit balans
Cox is nog op zoek naar een juiste
balans. „Ik val van het ene in het an-
dere uiterste. Verleden week in Pa-
rijs ging het voortreffelijk, nu zijn
de prestaties ronduit teleurstellend.
Waarschijnlijk ben ik te onrustig",
aldus Cox, die stiekem op een fina-
leplaats had gehoopt.

De mannen beantwoordden meer
aan de verwachtingen. Met twee-
maal een vijfde plaats in de halve
eindstrijd presteerde de tweezitska-
no van Mare Weyzen en Jean-Paul
Sits niet onverdienstelijk. Maas-
trichtenaar Mare Weyzen: „Sinds de
regatta in Mechelen is de lijn alleen

maar stijgende. Met Dirk-Jan Nij-
kamp verleden jaarzat er natuurlijk
meer ervaring in jieboot. Wij waren
ook goed op elkaar afgestemd. Vo-
rig jaar kon je op de foto's zien dat
Nijkamp en ik volledig synchroon
peddelden. Als je nu negen van de
tien foto's bekijkt, dan zie je duide-
lijke verschillen. Het is dus nog een
kwestie van tijd en wennen".

Op zijn specialiteit, de tien kilome-
ter, finishte Weyzen als twaalfde op
ruim twee minutenvan de Hongaar-
se winnaar Szabo. „Ik ben toch re-
delijk tevreden. Ik ganu rustig naar
het WK toewerken met onder ande-
re een wedstrijd in Nottingham en
een trainingskamp in Mechelen".

Windspelbreker in
herlandenwedstrijd
'3WHAM - Wind speelde een
Nw__.nde rol tijdens de vier-
JC^sWjd atletiek in Bir-
i?aiin' Se winnende sprongen
\e d Tsjistjakova (7,27 meter)
T <ton °Well (B>39> werden bein-
%£l ®en te strakke bries, ter-
irt Uol e van Colin Jackson
«Nek er horden niet in dere-

-1 komt- Jackson door-IS. v eerste daë van de ont-
& de ü het eerst in z«n lo°P"" dertien-secondengrens:
Sako sinds ruim een jaar!VHlhoudster met 7,52 me-e voor de beste

verrichting. Bij reguliere wind-
kracht (minder dan twee meter per
seconde) haalde de Sovjet-springs-
ter 7,14 meter. Opvallend was ver-
der het sterke optreden van Steve
Cram, die de 1500 meter won in
3.35,41; de beste Europese tijd van
dit seizoen. Cram blijft nog achter
bij de Kenyanen Yobes Ondieki en
Kip Cheruiyot.
Ondanks afwezigheid van tal van
grote namen zegevierde de Ameri-
kaanse mannenploeg; bij de vrou-
wen won de Sovjetunie. In het to-
taalklassement werd de Verenigde
Staten gevolgd door de Sovjetunie,
Groot-Brittannië en de Bondsrepu-
bliek.

WK-ploeg
Duisburg gold als WK-kwalificatie,
maar met de selectiecriteria (men
moet kans maken op een WK-finale-
plaats) nam de bond het ditmaal
niet zo nauw. Het gevolg is dat zes
mensen van 23 tot 27 augustus in
het Bulgaarse Plovdiv van de partij
zijn: Armemarie Cox en Nicole Bulk
bij devrouwen, Mark Weyzen, Jean-
Paul Sits en de broers Ronald en
Eric Pel bij de mannen.

Door de tegenvallende resultaten in
Duisburg (twee boten per land) is de
kanobond overigens tot inkeer ge-
komen. De vroegere Tsjechoslo-
waak Jaro Boubin tekende een con-
tract voor zeven maanden als top-
sporttrainer/coördinator. Hij gaat
twintig uur per week voor de bond
werken, tegen dertig uur per maand
tot nog toe. Van Boubin wordt ver-
wacht, dat hij binnenkort een plan
indient om het kanobeleid voor de
wedstrijdvaarders ingrijpend te ver-
beteren. Boubin mag zich buigen
over vragen als: hoe scheppen we
voorwaarden voor het bedrijven
van topsport en hoe begeleiden we
mensen die aan topsport willen
doen

kanovaren sport in cijfersUitslagen regatta Duisburg: mannen:
Kl 500 m finale: 1. Vynlay (Hon) 1.42,59,
2. Herbort (VSt) 1.43,36, 3. Szabo (Tsj)
1.44,92.K2500 m halve finale: 1. Polen
(Freimut/Kurpiewski) 1.37,23, 2. Bulga-
rije (Dushev/Godev) 1.37,45, 5. Neder-
land (Weyzen/Sits) 1.39,70; finale: 1.
Hongarije (Csipes/Schneider) 1.35,13, 2.
Frankrijk (Lasac/Lancereau) 1.35,38, 3.
Polen (Freimut/Kurpiewski) 1.36,21.Kl
1000 m, finale: 1. Gyulay (Hon) 3.36,81,
2. Herbert (VSt) 3.39.04, 3. Rasmussen
(Noo) 3.39,22.K21000 m, halve finale: 1.
Frankrijk (Boccara/Boucheriet) 3.24,54,
2. Bondsrepubliek (Guse/Utecht)
3.24,75, 5. Nederland (Weyzen/Sits)
3.30,94. Finale: 1. Bondsrepubliek (Gu-
se/Utecht) 3.20,96, 2. Frankrijk (Bocca-
ra/Boucheriet) 3.21,43, 3. Hongarije
(Schneider/Angyal) 3.21,96.Kl 10.000 m
finale: 1.Szabo (Tsj) 41.57,65, 2. Nielsen
(Den) 41.59,77, 3. Csipes (Hon) 42.11,16,
12. Weyzen (Ned) 44.12,00. K210.000 m
finale: 1- Frankrijk (Boccara/Bouche-
riet) 37.35,61, io. Nederland (Pel/Pel)
39.53,51.
Vrouwen: Kl 500 m finale: 1. Dylekws-
ka (Pol) 156,48,2. Koeb;;n (Hon) 1.57,61,
3. Idem (BRD) 1.58,90.K2500 m halve
finale: 1- Hongarije (Meszaros/Donusz)
1.47,49, 2. DDR (Schuck/Peibst) 1.47,99,
6. Nederland (Bulk/Cox) 1.52,17; finale:
1. Hongarije (Meszaros/Donusz) 1.45,57,
2. Hongarije (Koeban/Huber) 1.46,18, 3.
Roemenië (Hertea/Bituleanu) 1.46,32.
Kl 5000 meter finale: 1. Dylewska (Pol)

22.36,35, 2. Gyulay (Hon) 22.37,09,3. Ra-
benow (DDR) 22.37,39, 10. Bulk (Ned)
23.37,12.

Slechts halve finaleplaatsen in regatta Duisburg

Figurantenrol kanovaarders
door frans dreissen

DUISBURG - De tijden dat de Ne-
derlandse kanovrouwen toonaange-
vend waren in West-Europa lijken
voltooid verleden tijd. Na het af-
scheid van de Roermondse Anne-
miek Derckx is Oranje weer terug
bij af. Tijdens de internationale ka-
noregatta in Duisburg, een voor-
proefje op het WK, figureerden Ar-
memarie Cox c.s. slechts op de ach-
tergrond. Zowel de vrouwen als de
mannen vonden in de halve finales
hun waterloo. „Op meer hoeven we
de komende jaren ook niet te reke-
nen", realiseerde bondscoach Bou-
bin zich. „Het team is nog jong en
het wordt hard werken geblazen om
vermoedelijk pas tijdens de Spelen
in Barcelona weer een eerste groot
resultaat te boeken".

Voor Armemarie Cox was het zater-
dag al 'over en sluiten. In de Kl
kwam ze niet verder dan de herkan-
singenen met Nicolle Bulk in déK2
werd slechts een zesde plaats be-
werkstelligd in de halve finales (ze-
vende land). „Ik heb een beetje
moeite om me te motiveren", gafde
Roermondse kanoster ruiterlijk toe.
„Ik heb dit seizoen gekozen voor de
school en doe het daarom met de
kano rustig aan. Ik heb tot nu toe
slechts in mijn eentje 's avonds na
mijn stage kunnen trainen en dat
wreekt zich dan tijdens zon groot
toernooi".

zwemmen
NK: goede Limburgse klasseringen: Op
de Kamp (Kimbria) 100 meter schoolsl.
'79 1.33.20; Susanne Kentgens derde 100
meter schoolsl. '77 1.25.45; Roy Mey-
boom derde '76 100 meter vrije slag
1.01.69 en 200 meter vrije slag derde
2.12.42. Danny Senden tweede 200 me-
ter jongens '74 2.37.62.
Uitslagen dames: 50 meter vrij: 1. Ma-
rianne Muis in 25.85. 800 meter vrije
slag: 1. Kirsten Silvester in 9.09.03. 200
meter vrije slag: 1. Marianne Muis in
2.01.88. 200 meter schoolslag: 1. Linda
Moes in 2.35.39. 100 meter vrije slag: 1.
Marianne Muis in 56.26. 200 meter rug-
slag: 1. Ellen Elzerman in 2.16.13. 200
meter vlinderslag: 1. Natasja Robert in
2.20.41. 4 x 200 meter vrije slag: 1. De
Dolfijn in 8.29.42.
Heren: 100 meter vrije slag: 1. Eric
Dekker in 51.66. 200 meter rugslag: 1.
De Rover in 2.09.84. 200 meter vlinder-
slag: 1. Van Dam in 2.06.36. 4 x 200 me-
ter vrije slag: 1. De Dolfijn in 7.44.57
200 meter vrije slag: 1.Richard Grane
man in 1.53.74. 200 meter schoolslag: 1

Ron Dekker in 2.20.92. 400 meter wis
selslag: 1. Marcel Wouda in 4.38.07.

atletiek
Eindstanden competitie standen
KNAU senioren: Heren hoofdklasse: 1.
AAC 30.798 (gem. over twee wedstrij-
den); 2. VLTC 30.130; 3. Sprint 29.523;4.
Hellas 28.907; 5. Lycurgus 28.714; 6.
TION 28.671 (eerste zes clubs naar finale
op 3 september). 7. Rotterdam 28.453;8.
AAC II 28.294; 9. Nijmegen 28.074; 10.
Holland/Haarlem 27.439; 11. AV Haar-
lem 27.316; 12. Unitas 27.147; 13. Ilion
26.707. Eerste klasse: 1. PSV 25.286; 2.
Argo '77 24.030; 3. GAC Hilversum
23.715; 4. Sparta 23.648; 5. Prins Hendrik
23.593; 6. DEM 23.576; 7. Hera 23.548; 8.
De Keien 23.108 (eerste acht naar de fi-
nale). 9. Startbaan 22.686. Degradatie-
poule: 10. PEC 22.282; 11. Holland Lei-
den 22.212; 12. AV '40 22.107; 13. AV '56
22.863; 14. Thor 21.463; 15. Achilles Top
21.264; 16. HAC Helmond 20.946; 17. At-
tila 20.670. Tweede klas heren: 1. Hol-
landia Hoorn 18.209; 5. AV Weert 17.336
(finalist); 17. Avon 16.312 (degradatie-
poule). Dames hoofdklasse: 1. AV Rot-
terdam 19.966 punten; 2. Lycurgus
18.684; 3. DEM 18.439; 4. Sparta 18.324;
5. PAC 18.317; 6. Holland 17.500.

Degradatiepoule: 7.ADA 17.493; 8. Trias
17.368; 9. Olympia '48 17.300; 10. Hellas
16.382; 11. Sprint 15955; 12. Impala 0.
Eerste klasse: 1. Hera 16.460; 2. Prins
Hendrik 15.887; 3. PSV 15.271; 4. Unitas
14,855; 5. Sagitta 14.637; 6. TION 14.627.
Degradatiepoule: 7. AAV '36 14.351; 8.
Holland Leiden 14.246; 9. Spark 13.166;
10. Achilles Top 12.872; 11. ADA II
12.793; 12. Fortis 9.010.

sport

Les van Zagreb: serieuze aanpak Oranje dringend noodzakelijk

Basketbalploeg hekkesluiter
Van onze verslaggever

'HEB - De laatste bal van Nederland was in de Dom Sportiva van Zagreb nog niet van de
fgeketst, ofcentraal stond alweer de discussie omtrent de eindronde van het EK-basketbal

twee jaar inRome wordt gehouden. Wil Oranje daar in 1991 opnieuw bij zijn en wil de
| daar niet zo als nu slechts figureren met een toch achteraf nog teleurstellende achtste en
*plaats, dan dienter in de tussenliggende tijd flink wat te veranderen. Daar waren alle be-nnen het in Joegslavie in elk geval unaniem over eens.

Het schema van de voorronde, zoals
die zaterdag na loting door FlBA-
baas Boris Stankovitch eigenhan-
dig in kaart werd gebracht, ziet het
er voor Nederland op het eerste ge-
zicht niet eens ongunstig uit. Alleen
al op basis van de aanwezigheid hier
bij de laatste acht - het was in elk ge-
val dusergens goed voor - was Oran-
je als nummer twee voor een van de
vier groepen geplaatst. Met Italië en
de B-landen België en Polen moet
de nationale basketbaltrots straks
gaan strijden voor twee plaatsen die
recht geven op kwalificatie voor
Rome. In november reeds wordt
een aanvang genomen met deze uit-
en thuiswedstrijden.

Tegen die tijd is Jos Kuipers, met
Marco de Waard in Zagreb beho-
rend tot de twee (enige) routiniers in
het jongsteteam dat hier op de been
werd gebracht, misschien weer wat
bijgekomenvan dit 26steEK. Nu zat
hij, na vijf dagen op de toppen van
zijn tenen te hebben gelopen en na
de teleurstellend verloren slotduels
tegen Frankrijk (100-107 via verlen-
ging) en Bulgarije (86-91) volkomen
stuk. „Ik ben compleet versleten, to-
taal gesloopt".

Zijn vermoeidheid kwam beslist
niet voort uit een gebrek aan condi-
tie. Als één der weinige spelers die
in Nederlandkan leven van het bas-
ketbal, traint de Bosschenaar bij
zijn club tweemaal daags. „Maar ik
moest hier én op een positie spelen
die ik niet ben gewend én, al even-
eens noodgedwongen, heel erg veel

minuten maken om het kwaliteits-
verschil te compenseren".

Oranje verloor de kruiswedstrijd
van zaterdag tegen de Fransen ove-
rigens ongelukkig. Met een fantasti-
sche driepunter één seconde voor
tijd dwongOkke te Velde, de revela-
tie van Oranje op dit toernooi, de
verbouwereerde Fransen een ver-
lenging af: 91-91. De Fransen waren
daarin beter.
De slotpartij tegen Bulgarije had
Nederland op basis van kwaliteit
gewoon moeten winnen. Tot 84-86
met twee minuten te gaan kon het
nog alle kanten op, maar de fouten-
last voortkomend uit een gebrek
aan lengte speelde Oranje toen par-
ten. Vanafde vrije worp lijn (33 raak
uit 40 pogingen) claimden de Bulga-
ren de zevende plaats, Nederland in
de Kroatische hoofdstad met lege
handen achterlatend.

" Nederland scoort via Lieverts (links) tegen Bulgarije. Neder-
land verloor niettemin met 91-86. %

Toernooiwinst
Becker en Curren

WENTWORTH- Bo-
ris Becker en Kevin
Curren hebben hun
zelfvertrouwen twee
dagen voor het toer-
nooi van Wimbledon
begint nog wat ge-
sterkt. De Westduit-
ser won het invitatie-
toernooi in West-Kir-
by door in de eind-
strijd de Zweed Pe-
ter Lundgren te ver-
slaan: 7-5, 6-4. Cur-
ren zegevierde bij
het toernooi in Went-
worth. Hij versloeg
in de eindstrijd de
Zweed Mats Wilan-
der opvallend een-
voudig in twee sets:
6-2, 6-4.
Eric Jelen heeft het

tennistoernooi in
Bristol gewonnen.
De Westduitser, ver-
antwoordelijk voor
de uitschakeling van
Michiel Schapers in
de halve finales, ver-
sloeg in de eindstrijd
de verrassend ver ge-
komen Nick Brown.
De Brit gaf in de fi-
nale ook Jelen niets
cadeau, pas bij 5-6 in
de derde reeks viel
de beslissing in het
veordeel van de
Duitser (6-4, 3-6, 7-5).

EASTBOURNE-
Martina Navratilova
heeft haar abonne-
ment op de titel bij
het grastennistoer-
nooi in Eastbourne
met een jaarver-
lengd. Zaterdag ver-
overde de Ameri-
kaanse haar achtste
enkelspeltitel bij het
evenement in de En-
gelse badplaats door
de Italiaanse Raf-
faella Reggi in twee
sets te verslaan: 7-6,
6-2.

Limburgs record voor Jurken Langer

Zwemtop terug bij af
Van onze medewerkster
NICOLE FRAMBACH

AMERSFOORT - In het Amers-
foortse sportfondsenbad werd het
eerste weekeinde van de Neder-
landse zomerzwemkampioenschap-
pen afgewerkt. Naast de kampioen-
stitels stonden ook de limieten voor
het EK in Bonn op het spel. Na het
eerste weekeinde mag men reeds
concluderen dat het Nederlands
zwemmen in het post-Olympische
jaar weer een heel stuk achterop is
geraakt. De Nederlandse top, na het
stoppen van de dames Jolanda de
Rover en Conny van Benthem en de
heren Patrick Dybiona, Hans Kroes
en Frank Drost is erg smal gewor-
den. Bij de dames is het mogelijk
dat er van de tweede rang npg enige
doorstroming kan komen, maar bij
de heren is het enkel en alleen Ron
Dekker die nog enigszins aan het
Europese niveau komt. Records
werden derhalve niet verbeterd.

Het Limburgs zwemmen deelt zo-
wel bij de dames als de heren in de
landelijke malaise. MZ&PC-zwem-
sters Chantalle Soomers, 200 meter
schoolslag dames en Denise Weerd,
100 meter vrije slag, werden beiden
op de respectievelijke nummers
naar de B-finale verwezen, welke ze
overigens wel winnend afsloten. Be*
tere resultaten waren er in de jaar-
gang-wedstrijden. Na haar titel op
de 800 meter, .jaargang '76, was er
nog winst voor Yonita Westheim op
de 200 meter vrije slag in de tijd van
2.08.67 (100 metertijd 1.03.50). Op dit
nummer eindigde zij in de all-in-fi-
nale als achtste. Op de 200 meter

rugslag werd ze tweede met een tijd
van 2.30.30. In de all-in-finale tikte
ze hierna een 2.28.49 als eerste van
de B-groep aan.
Gudule van der Meer (Mosa Regio)
eindigde overigens in deze serie als
zevende in 2.33.89. Op de 200 meter
schoolslag '73 werd de MZ&PC-
zwemmer Jurgen Langer tweede
met een tijd van 2.31.37. Hij vestigde
hiermede een nieuwLimburgs aspi-
ranten- en seniorenrecord.

Zesde plaats voor wildwaterkanoërs
MARYLAND - De Limburgse wildwaterkanoërs
Frits Sins, Michel Reys en Wouter Koopmans heb-
ben tijdens de wereldkampioenschappen op de Sa-
vagerivier in Amerika als team beslag gelegd op de
zesde plaats. Nooit eerder had Nederland (in totaal
namen 21 naties deel) zo goed gepresteerd. Het
drietal scoorde bovendien slechts tien strafsecon-
den. De winst was voor het Joegoslavische trio. De

individuele wereldtitel ging naar de Amerikaan
Jon Lugbill (foto). Landgenoot David Hearn werd
tweede, de Fransman Thierry Humeau derde. De
Nederlandse deelnemers speelden geen rol van be-
tekenis: Reys 31ste, Sins 41ste en Koopmans 45ste.
Opmerkelijk was de hoge foutenlast van Frits Sins:
vijftien strafseconden. Zonder 'extra seconden'
had Sins zich geplaatst bij de eerste twintig.

softbal
Tweede klasse nationaal: Cardinals
Harreman/A.S. 2-6,4-5; Nuenen-Kenne-
merland 7-0,5-6; Odiz Frogs-Cromtigers
4-3,4-3; ASC Birds-Spartaan 11-1,13-1
Hoofdklasse Rayon: Starlights-Bl
Wings 9-6; Condors-Jeka 3-4; Roef
MULO 10-11; Starlights-Roef 3-10. Eer
ste klasse: Samacols-Knuppelaars 27-0
Cheetahs-Samacols 5-32; Samacols-Kic
kers 14-2; Cheetahs-All In 5-20
Sphinx/HSCM-Kickers 6-4.

honkbal
Hoofdklasse Rayon: All Stars-Phan-
toms 10-8; Orioles-Phantoms 18-14;
DVS-Feniks 12-4; Sphinx/HSCM-AU
Stars 12-13. Eerste klasse: 81. Wings-
Starlights 1-13; C.Meppers-RedCaps
7-23; Bullfighters-Samacols 3-9; Sittard
Condors-Venlo 12-2; Cheetahs-The
Studs 24-2; Geldrop-Stealers 9-0.

Volleybalteam
loot gunstig

STUTTGART - Het Nederlandse
mannen volleybalteam heeft niet
ongunstig geloot voor de eindronde
van de strijd om de Europese titel,
van 23 september tot en met 1 okto-
ber in Zweden. Bij de lotingwerd de
formatie van bondscoach Harry
Brokking gekoppeld aan titelverde-
diger de Sovjetunie, de nummer
drie van de vorige titelstrijd Grie-
kenland, Polen, Joegoslavië en Roe-
menië. De wedstrijden voor deze
groep worden afgwerkt in Orebrö.
Het volleybalteam heeft in Kampen
deeerste van een serie van vijfwed-
strijden tegen Griekenland gewon-
nen met 3-0 (15-3, 15-8, 15-3). Ook de
tweede wedstrijd leverde een vlotte
3-0-overwinning op(15-6,15-7 en 15-
-11).

Indeling: Groep 1 (Stockholm): Frankrijk
(2e EK TB7), Zweden (4e EK -87), Bulgarije,
Italië. DDR, Bondsrepubliek Duitsland.
Groep 2 (Orebrö): Sovjetunie (titelhouder),
Griekenland (3e EK '»7), Nederland, Polen,
Joegoslavië,Roemenië.
Speelschema. Groep 2(Orebrö): 23 septem-
ber: Roemenië - Joegoslavië (13.00 uur),
Griekenland - Polen (lfi.oo uur), Nederland -Sovjetunie (18.00 uur). 24:Polen - Roemenië
(13.00 uur), Sovjetunie - Joegoslavië (16.00
uur), Nederland - Griekenland (18.00 uur).
25: Joegoslavië - Polen (14.00 uur), Grieken-
land - Sovjetunie (19.00 uur), Roemenië -Nederland (21.00 uur). 26: Sovjetunie - Po-
len (14.00 uur), Griekenland - Roemenië
(19.00 uur), Nederland - Joegoslavië (21.00
uur). 27: Roemenië - Sovjetunie (14.00 uur).
Polen - Nederland (19.00 uur), Joegoslavië -Griekenland (21.00 uur).

sport kort

" ROTH - Axel Koenders is tij-
dens een halve triathlon in het
Beierse Roth als tweede geëin-
digd. De Nederlandse record-
houder moest alleen Jürgen
Zack laten voorgaan. De West-
duitser legde de 2,5 kilometer
zwemmen, 93 km wielrennen en
22 km lopen af in 3.59.59. Koen-
ders, die zich voor de wedstrijd
had voorzien van nieuwe aërody-
namische fiets, noteerde 4.05.17.
Hij bleef nummer drie, de Zwit-
ser Roy Hinnen, 37 seconden
voor.

" HEERLEN - Uitslagen snel-
wandelwedstrijd Barendrecht,
twee uur: 1. Goujon (Bel) 23.370
meter, 2. Koenis (LAT) 23.253, 3.
Dhooms (Bel) 21.994, 4. Huntjens
(Unitas) 21.192, 5. Nicque (Bel)
20.822, 6. Lambrechts (Unitas)
20.739. EK veteranen 30 km
Brugge: 1. Dobson (GB) 2.32.40,
8. Hans van Wakeren (Unitas)
2.44.27 (zilver vet. II).

" HIERDEN - Halverwege het
internationale grootmeester
damtoernooi in Hierden is er nog
steeds geen enkele afscheiding.
In de vijfde ronde kwam er wel
een verandering aan de kop van
de ranglijst. De oud-wereldkam-
pioenen Gantwarp en Van der
Wal sloegen hun tegenstanders,
respectievelijk Autar en Clerc,
hard van het bord. Het tweetal
kwam daarmee op gelijke hoogte
met het duo Koeperman/Valne-
ris dat in het onderlinge duel de
punten deelde.

" KATWIJK - Spanje is win-
naar geworden van het zeslan-
den waterpolotoernooi in Kat-
wijk. Duitsland eindigde door
een slechter doelsaldo als tweede
(eveneens negen uit vijfpunten).
Nederland werd derde met zes
uit vijf.

" CHARLOTTE - De Chinese
Hong Qian heeft in Charlotte de
200 meter vlinderslag afgelegd in
2.12,38. Dat is de beste tijd, die
dit seizoen werd gemaakt.

" GELEEN - De Geleense kick-
bokser Tony Haberland krijgt
een gevecht om het Europese
kampioenschap om de licht-wel-
ter-titel tegen de Duitser Ilhami
Ozdem. Het gevecht zal in okto-
ber in de Hanenhof in Geleen
plaatsvinden.
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GP Forbo beslist
over Tourtickets

Van onze verslaggever
RHEDEN - De Profronde van de
Zaanstreek, een nieuwe van-stad-
tot-stad-koers over 200 km, morgen
onder de noemer GP Forbo op de
kalender is in een aantal gevallen
beslissend voor de invulling van de
laatste plaatsen in de Nederlandse
Tourploegen. Post, Priem en Gis-

bers beslissen dinsdagavond, uiter-
lijk woensdagmorgen over hun ne-
gende man; Raas zou datvandaag al
doen.

Bij Panasonic zijn zeker van de
Tour: Breukink, Van Poppel, Lub-
berding, Van Vliet, Talen, Vander-
aerden, Nulens en Wampers. Voor
de negende plaats zijn kandidaat
Winnen, De Rooy en De Koning.
Voor Superconfex rijden Maassen,
Nijdam, Jacobs, Solleveld, Poels,
Tolhoek, Gölz en Edwig van Hooy-
donck. Voor de negende plaats
maakt Raas een keuze uit Fuchs,
Cordes, Segers en Verhoeven, al-
hoewel deKans dat laatstgenoemde
nog in aanmerking komt na zijn uit-
latingen van gisteren erg klein is.
De zekere acht van PDM: Rooks,
Van Orsouw, Draaijer, Kelly, Ear-
ley, Dhaenens, Muller en Alcala. De
negende man wordt Theunisse of
Peter Hoondert of een van de twee
Noorse broers Pedersen.
TVM gaat naar de Tour met Hane-
graaf, Kleinsman, Siemons, Schu-
rer, Anderson, Vandenbrande, Ca-
piot en Skibby. De negende wordt
Pieters, Schalkers ofEriksen.
De Nederlandse deelnemers in bui-
tenlandse ploegen zijn: Hitachi met
Van Aert; Caja Rural (Patemina)
met Hermans, Nijboèr en Dekker;
ADR met Lammerts; Helvetia met
Stevenhaagen en Manders; Domex
met Adrie van der Poel en Ducrot.

Carlo Bomans
kampioen

WAREGEM - Carlo Bomans heeft
zondag, op het snelle parkoers van
Waregem, de sprinters verrast in de
stryd om de Belgische wielertitel.
Van de snelle mannen, die, in weer-
wil van de passages van de Nokere-
berg, tot de favorieten werden gere-
kend, zat alleen Eddy Planckaert in
de laatste ontsnapping. Hij werd
door Bomans verslagen. Oud-kam-
pioen Etienne de Wilde, Eric Van-
deraerden en Wim Arras misten de
slag.

wielerbulletin

" NK PROFS - Uitslag Nederlands kam-
pioenschap in Rheden (77 deelnemers): 1.
Maassen 228,6 km in 5.36.13 (gem. 40,794
km/u); 2. Lammerts op 14 sec; 3. Ducrot z.t;
4. Tolhoek 1.29; 5. Verhoeven; 6. Dekker; 7.
Manders; 8. Breukink; 9. Solleveld allen z.t;
10. Pieters 2.53; 11. Van Aert; 12. Dorgelo;
13. Beuker z.t. als Pieters; 14. Lubberding
3.00; 15. Suykerbuyk z.t; 16. Hopmans 3.02;
17. Van Poppel 3.26; 18. Hanegraaf; 19.
Hoondert; 20. De Rooy; 21. 80l z.t. als Van
Poppel; 22. Nijdam 3.43; 23. Schalkers 3.45;
24. Cornelisse; 25. Siemons. De navolgende
groep kon eerderafsprinten (op 11 minuten
van de kopgroep): 26. Vos; 27. Harmeling;
28. Moorman; 29. Alain Strouken; 30. De
Koning; 31. Rakers; 32. Jacq van der Poel;
33. Bogers; 34. Veenstra; 35. Rozendal; 36.
Wijnands; 37. Harings; 38. Schurer; 39.
Kleinsman; 39. Lammertink; 40. Van Loen-
hout; 41. Luyckx; 42. Baars.

" NK Amateurs - 1 Den Bakker (Abben-
broek) 204 km in 4.49.24, gem. 42.294 km/u;
2. Goedendorp z.t; 3. Verwey op 47 sec; 4.
Duin 0.51; 5. Akkermans 0.55; 6. H. Janssen;
7. Rasch z.t; 8. Teuben 1.02;9. Patrick Strou-
ken; 10. Maas; 11. Van Steen; 12. Venema;
13. Theus; 14. Kistemaker; 15. Melsen; 16.

Kokkelkoren; 17. Tak; 18. Elfnnk; 19. La-
gerweij; 20. Van de Vin;22. John de Heij; 23.
Gino Jansen; 27. Noël van derLeg; 31. Ray-
mond Meijs; 43. Bob Meeuwissen; 44. Ben
Speetjens; 48. Danny Nelissen, allen z.t. als
Teuben.

" BUITENLANDSE KAMPIOENSCHAP-
PEN -Belgié: 1. Bomans, 242 km in 5.56.00;
2. Planckaert; 3. De Wolf 0.09; 4. Haghedoo-
ren z.t; 5. Criquielion 0.26; 6. Boessens 0.29;
7. Frison 0.32; 8. Museeuw; 9. Ludwig Wil-
lems; 10. Van Keirsbulck z.t.
Italië: 1. Argentin 256 km in 6.18.58; 2. Bug-
no; 3. Furlan, 4. Colage, 5. Zaïna. 6. Giovan-
netti, 7. Cassani, 8. Giupponi. 9. Amadori,
10. Passera, zelfde tyd als Argentin.
Frankrijk: 1. Caritoux 260 km in 6.34.26, 2.
Bezault op 6 sec, 3. Gayant 0.14,4. Leclercq,
5. Rué, 6. Boyer allen zelfde tijd alsGayant,
7. Lavenu 0.17, 8. Jourdan 0.19, 9. Pelier
0.21, 10. Gaigne 0.29.
Drie-landenkampioenschap: 1. Richard
(Zwitsers kampioen) 217 km in 5.33.11; 2.
Kajzer (Duits kampioen) op 2.41; 3. Rütti-
mann 3.02; 4. Niederberger 3.22; 5. Hilse
6.07; 6. Jarmann 6.07; 7. Puttini 6.48; 8. Gia-
netti 7.55; 9. Muller; 10. Steinmann z.t; 17.
op één ronde Triebel (Luxemburgs kam-
pioen).
NWB-ROG TOUR - Eindklassement: 1. P.
van deLaar; 2. F. van-Bakel; 3. J. Louwers;
4. H. v. Bavel; 5. J. Steijvers; 6. J. v. Kessel;
7. J. v. Seggelen; 8. A. Schoenmakers; 9. H.
Hartjes; 10. H. Hendrikx; 11. H. Greijmans;
12. H. Maatje; 13. Y. Valter; 14. E. v. Loon;
15. E. Jorissen.

" BALEN (België, nieuwelingen) - 1.
Koen Dierickx 56 km in 1.52.31; 2. Bollen; 3.
Niekamp; 13. Smeets; 29. E. pasquino; 34.
Cuypers; 40. Caenen; 55. F. Pasquino; 57.
Lotz.

" KINROOI, nieuwelingen - 1 Karel Bey-
nen (B) 56 km in 1.20, 2. Dave Loenes, 3.
Heemskerk. 4. Meulenberg, 7. Meyers, 8.
Vleugels en Van Galen.

" MAMAIHANT (Belgié, amateurs) - 1.
Huigen (B) HO km in 2.40; 2. Jean Habets; 3.
Feyter; 4. B. Fey; 5. Poels; 8. Nuy; 9. Krist;
11 Thoolen; 12. Strijbos; 13. Jennen; 14.
Grootjan; 15. Van Mulken; 16. Sprenger; 18.
Smeets; 19. Meijels; 23. Luyten; 24. Cuy-
pers.

Valpartij
Bij deeerste valpartij, op een smalle
weg, gingen ook de aspiraties van
Adrie van der Poel in rook op. „Ik
kon dé renners die tegen de grond
smakten niet meer ontwijken", al-
dus de ex-kampioen. „Misschien

had het gekund als wij op het brede-
re stuk van het traject waren ge-
weest. In ieder geval, mijn drie
ploegmakkers (Maarten Ducrot, Ad
Wijnands en Jacq van derPoel, red.)
konden na mijn opgave hun plan
trekken."

Ducrot deed dat het beste. De
Zeeuw legde zelfs op het brons be-
slag. „Ik rij al enkele weken goed",
zei hij zichtbaar tevreden. „Net op
tijd, want in deTour deFrance hoop
ik mijn verloren voorseizoen goed
te maken". Opvallend sterk kwam
ook Johan Lammerts voor de dag.
„Tegen de numerieke overmacht
van SuperConfex stond ik evenwel

machteloos", aldus derenner uit het
Belgische ADR-team. „Je kunt vier
demarrages beantwoorden, maar
als dan de vijfde volgt moetje toch
even naar adem happen."

De koers werd op gang gebracht
door Johannes Draayer, die na en-
kele ronden gezelschap .kreeg van
Maassen (toen al!), Poels, Rozendal
en Hanegraaf. Het kwintet hield het
ongeveer een uur in de spits uit.
Rond halfkoers namen Veldschol-
ten en Schalkers de leidende posi-
ties over, daarna leidde ... Jean-Paul
van Poppel de schifting in.

De aanval van de Panasonicrenner

werd beantwoord door Dekker (Ca-
ja Rural) de bedrijvige Hanegraaf
(TVM) en het Superconfexduo Cor-
des-Tolhoek. De hoofdmacht brak
in twee, later drie stukken. Er volg-
de weliswaar nog een gedeeltelijke
hergroepering, maarvoor het groot-
ste deel van het rennersveld (inclu-
sief de Limburgers Winnen, Wij-
nands, Harings, Alberts, Strouken
en de na 110 km al van het toneel
verdwenen Nevels) was toch geen
eer meer te behalen. Torn Cordes, de
vroegere wereldkampioen van de
junioren, werd door Jan Raas naar
de spits gedirigeerd.
Cordes hield het niet lang uit. Hij
kreeg gezelschap van de sterk te-

ruggekomen Peter Hoondertl
PDM-ploeg en practisch #■
met zijn „overstap" begon dem
de Nico Verhoeven.

Toen Cordes moegestrede|'H
strijdtoneel verliet sprong VJven in één ruk naar Hoond^B
hij meteen uit het wiel ree9
roodwit-blauwe eretricot, dafl
amateur op de Slingerberg *H
had veroverd, leek voor hem'*m
legd. Achter hem echter m^Jacht man zich los uit de oveij
ven groep van ruim twintig s*Jwaarin sprinters als Van Poplß
Pieters.

Verhoeven, uitdagend: „En *■ten er in die eerste groep acbm
gers..."? Het antwoord waSJj
kink, Lammerts, Ducrot,. PI
Manders en zijn teamgenotj
SuperConfex Tolhoek, SolleV»
Maassen. Verhoeven: „Toch (i—M
se sprinters, hè..?". Raas gaf -9.
voorin echter het sein acht^Whoeven door te stomen. Niet"■bander uit Berkel-Enschot. ■
Limburger Frans Maas6efl 1
kampioen.

" Het pel*
ton trekt ow
het smalle
gedeelte vo
het NK-
■parcours
richting
Posbank.
Foto: MARCÏ

VAN HOOB

door wiel verheesen het weekeinde van

Limburgse wielerhoop
RHEDEN - Daags voordat Frans
Maassen de hoofdprijs in het na-
tionaal kampioenschap bij de
profs voor zich opeiste deden
Limburgse amateurs van zich
spreken in het NKvoor hün cate-
gorie. Nee, een titel zat er voor de
aanstormende wielerjeugd uit
deze provincie nog niet in. De
eerste plaats ging naar het Zuid-
hollandse talent Maarten den
Bakker uit Abbenbroek, maar
het optreden van de ruim tien
Limburgse deelnemers verste-
vigde desondanks de hoop dat er
in de toekomst het een en ander
verwacht mag worden.

Patrick Strouken kwam in de
uitslag als bestgeklasseerde van
zijn streekgenoten op de negen-
de plaats terecht. De jongstevan
het broederpaar (Alain Strouken
maakte gisteren deel uit van het
profpeloton) werd in de pelo-
tonssprint verslagen door de
Fries Tonny Teuben. Althans, zo
maakte de jury na bestudering
van de finishfoto bekend. Som-
migen, inclusief Strouken, dach-
ten er anders over.
Het deed verder niets af aan het
feit dat de ex-juniorenkampioen
van Nederland zich toch weer
liet gelden toen het er op aan
kwam. Tijdens de wedstrijd was
hij in het veld van ruim honderd-
dertig geselecteerde renners at-
tent gebleven, gokkend op een
eventuele massasprint. „In de
dagen voorafgaande aan het
kampioenschap had ik last van
verkoudheid", aldus Strouken.
„Tijdens de wedstrijd ondervond
ik hiervan gelukkig weinig hin-
der."

Onstuimig waren onder meer
Danny Nelissen en Raymond
Meijs op de Posbank te keer ge-
gaan. Het aantal keren, dat de
renner uit Sittard en diens
streekgenoot uit Valkenburg de
aanval kozen was talrijk. Echter,
toen een paar ronden voor het
einde (de amateurs moesten za-
terdag in de verzengende hitte
vijfentwintig ronden oftewel 204

kilometer afleggen) de slag viel
waren zij 'gezien.

" Raymond Meijs (rechts) in de aanval tijdens het NK voor
amateurs, zaterdag op de Posbank inRheden. Hij was niet
de enige Limburger, die een opmerkelijke wedstrijd reed.

Foto: COR VOS

Lampje
„Op het laatst ging bij mij het
lampje uit", erkendeMeijs ruiter-
lijk. „Bovendien ging toen ook
mijn ploegmakker bij Koga
Miyata, Pierre Duin, in het offen-
sief. Of ik niet beter mijn krach-
ten voor de finale had kunnen
sparen? Ik vindvan niet. Als je je
sterk voelt moetje als jongeren-
ner de aanval niet uit de weg
gaan. Toen ik een paar keer dee-
luitmaakte van een kleine kop-
groep gokte ik er bovendien op,
dat er versterking zou komen. In
dat gevalzouden wij het overgro-
te deel van de concurrentie
kwijtgeweest zijn. Ik merkte ech-

ter, dat er bij iedere ontsnapping
nog op reserve werd gereden.
Men durfde blijkbaar niet tot het
uiterste te gaan."
Meijs trekt deze week met een
aantal teamgenoten naar de ama-
teureditie van de Ronde van
Zwitserland. Daarna staat de
Ronde van Luik op het program-
ma. „Wie weet zit er straks toch
nog een selectie voor het WK in
Chambéry in?", voegt hij er aan
toe.

Test Theunisse
RHEDEN -Ploegleider JanGisbers
beslist dinsdagavond of hij Geert-
Jan Theunisse meeneemt naar de
Ronde van Frankrijk. De klimmer
raakte vorige week in de Ronde van
Zwitserland zwaar geblesseerd aan
zijnribben. Gisbers vertelde zondag
bij het Nederlands kampioenschap
voor profs, dat Theunisse nog
steeds niet goed kan ademhalen als
hij op de fiets zit. „We hopen op
snelle beterschap, maar het ziet er
somber uit", aldus Gisbers. Indien
Theunisse moet thuisblijven wordt
hij vervangen door een van deNoor-
se broers Pedersen (Dag-Erik of
Atle) dan wel door de Zeeuw Peter
Hoondert.

" Hans Daams is zaterdag ontsla-
gen uit het Sint-Jozefziekenhuis te

Eindhoven. De 26-jarige wielrenner
was daar vrijdag opgenomen nadat
hij tijdens een trainingsrit onwel
was geworden.

" Matthieu Hermans vreesde in de
nacht van vrijdag op zaterdag, dat
hij deRonde van Frankrijk aan zich
voorbij moest laten gaan. De sprin-
ter kreeg plotseling last van hevige
pijn in* de buik op de plaats van de
blinde darm. Zijn trainer Albert
Stofberg bracht hem om vier uur in
de ochtend in allerijl naar dokter
Pluijmers. De sportarts stelde Her-
mans gerust. Hermans verscheen
daarom gewoon in Rheden aan de
start voor het Nederlands kam-
pioenschap, waarin hij overigens na
ruim 150 km staakte.

Achtervolging
Danny Nelissen, net als Patrick
Strouken behorend tot de natio-
nale selectie van bondscoach
Piet Kuys, kan een afvaardiging
naar de mondiale titelstrijd ver-
geten. Althans op de weg.

„Piet Kuys vindt dat ik met mijn
negentien lentes nog een jaar te
jong benvoor hetWK", aldus Ne-
lissen. „In 1990 ben je sterker zei
hij tegen mij. Toch heb ik het we-
reldkampioenschap nog niet he-
lemaal uit mijn hoofd gezet. Op
het einde van deze maand neem
ik deel aan het NK op de baan. Ik
start in de achtervolging. Wie
weet rolt er zó'n goeietijd uit, dat
ik toch nog naar Frankrijk wordt
gezonden?"

Op het laatstvan de strijd in Rhe-
den verleende Danny Nelissen
de latere kampioen (en ploeg-
makker) Maarten de Bakker veel
steun. „Ik sprak met hem af, dat
wij om beurten zouden demarre-
ren", zei hij. „Toen Den Bakker
eenmaal weg was, zat ik gevan-
gen in de ploegentactiek. Niet
erg. Ons team heeft de winnaar
in de gelederen en ik ben tevre-
den over mijn optreden."

Gino Jansen kreeg, zowel van
toeschouwers alsook van medes-
trijders veel lof toegezwaaid. De
renner uit Klimmen speelde in
ieder geval geen verstoppertje,
net zo min als, bijvoorbeeld,
Heerlenaar De Hey. Toen het pe-
loton aan stukken ging en zich
nog een man of vijftig in het
voorste gelid konden handhaven
lieten ook Bob Meeuwissen, Ben
Speetjens en Noël van der Leij
zien, datzij nog fit genoeg waren
om aan de goeie kant van het
veld plaats te nemen.
Ploegleider Tijs van de formatie
Impac/Tijs zei: „Petje af voor
Meeuwissen. Hij heeft door stu-
die nauwelijks kunnen trainen.
Toch haaldehij op een prima ma-
nier het einde. Gino Jansen ook".
Commentaar van Speetjens en
Van der Leij: „Het was een slo-

pende wedstrijd, niet in het
minst door de hitte."

Den Bakker
De nieuwe kampioen Maarten
den Bakker is een echte ronde-
renner. Dat bleek in Olympia's
Ronde van Nederland. Als enige
kon de zoon van een veehouder
('we hebben vijfentwintig koeien
op stal') zich meten met de Oost-
duitse eindwinnaar Thomas Lie-
se. In de eindstand werd Den
Bakker tweede. Eerder dit jaar
won hij de Omloop van de
Braakman. Vorig jaar, zijn eerste
als amateur, bracht hij het tot
welgeteld één zege. Maar zijn
kwaliteiten zijn nü al opgemerkt
door menige ploegleider in de
profsectie.
„Of ik al gauw prof word?", her-
haalt hij de vraag. „Ik denk het
niet. Na anderhalf jaar amateur
moet je nog geduld hebben. Na-
tuurlijk ben ik dolgelukkig met
de behaalde titel want een win-
naarstype ben ik toch al niet. In
een kopgroep van tien word ik
meestal vierde of vijfde. Maar zo-
als dit keer, toen we met zn
tweeën vooraan kwamen, heb ik
kansen".
Dit laatste kon Jan Goedendorp
het beste beamen. Vijftien kilo-
metervoor het einde ging hij aan
de haal. Op afstand pareerden
Duin, Bakker en Verweij de aan-
val, maar alleen Den Bakker
maakte een geslaagd overstapje
om vervolgens zyn 23-jarige
streekgenoot in de sprint moeite-
loos te verslaan. Verwey pakte
op enkele seconden het brons,
Duin werd vierde. Akkermans,
Harm Jansen en Rasch gingen
het tot amper veertig man uitge-
dunde peloton nog vooraf. Ri-
chard Luppes, enkele weken ge-
leden winnaar van de Ronde van
Limburg, liep halfkoers bij een
valpartij een enkelblessure op.
Hoe dan ook. Limburg, dat bo-
vendien Rob Mulders in een su-
pervroege ontsnapping had
waaraan ook Van de Vin én ... la-
tere kampioen Den Bakker deel-
namen, kon tevreden op de titel-
strijd voor amateurs terugkijken.
Zelfs zonder eremetaal.

Ploegentaktiek scenario voor titelstrijd

Rekenwerk op Posbank
Van onze verslaggever

RHEDEN - De strijd om de
Nederlandse titel bij de profs
had in tegenstelling tot me-
nige vorige editie een levendig
verloop. Het steekspel tussen
de vier vaderlandse merken-
teams begon al vroeg en het
zou voortduren tot de allesbe-
slissende demarrage van
Frans Maassen op minder dan
vijf kilometer voor de finish.

De numerieke meerderheid van de
SuperConfexploeg in de spits van
het uiteengescheurde veld was ove-
rigens afgedwongen door kracht en
tactisch vermogen. Immers, toen de
zevenenzeventig deelnemers aan de
koers over 229 kilometer oftewel
achtentwintig ronden van ruim acht
kilometer begonnen, was het Pana-
sonicteam het sterkst vertegen-
woordigd. Peter Post had alle veer-
tien landgenoten die bij hem onder
contract staan aan aan de,_start. Jan
Raas bracht eveneens de volledig
Nederlandse afvaardiging van Su-
perConfex op de been, maar die be-
staat ten enemale uit 'slechts' tien
man. Met hetzelfde aantal gokte
Cees Priem op een ontknoping a al
1988, toen Peter Pieters het rood-
wit-blauw veroverde.

Van de vier Nederlandse ploegen
was PDM in man mankracht het
minst vertegenwoordigd. Welgeteld
zeven man. „Hans Daams ligt met
hartklachten in het ziekenhuis,
Frank Kersten is al langere tijd uit-
geschakeld en Gert-Jan Theunisse
maakte in de Ronde van Zwitser-
land een zware val", luidde de ver-
klaring van chef d'equipe Jan Gis-
bers over zijn geringe inbreng. Alsof
het allemaal nog niet erg genoeg
was raakte de Eindhovenaar al in de
eerste koershelft nog eens drie man
kwijt door een tuimelpartij: Rooks,
Van Orsouw en Van den Akker. Na-
derhand kon ooK nog Knetemann
aan dit lijstje onfortuinlijken wor-
den toegevoegd.

Leontien van Moorsel pakt damestitel

Monique Knol uit
koers genomen

Van onze verslaggever
RHEDEN - Monique
Knol zag haar hoop op
prolongatie van de na-
tionale wielertitel op de
weg al na twaalf kilome-
ter in rook opgaan.
Wedstrijdleider Wim
Jeremiasse haalde de
Olympisch kampioene
onverbiddelijk uit de
strijd. Er mag in een na-
tionaal kampioenschap
bij pech nu eenmaal al-
leen materiaal uit een
neutrale materiaalwa-
gen worden aangepakt.
Leontien van Moorsel
werd de nieuwe kam-
pioene.

Monique Knol was na
het verwerken van de
eerste emoties ook wel

zo nuchter haar fout re-
soluut toe te geven, al
wilde radioverslagge-
ver Jorrit Jorritsma
haar nog wel woorden
van 'wat flauw' in de
mond leggen. „Die
mensen van de jury
moeten ook hun werk
doen. Ik heb niet eens
gedacht aan een regle-
mentaire fout van mij.
In een flits heb ik een
wiel van Karin Schuite-
ma aangenomen. We

zijn in de klassiekers en
internationale wedstrij-
den gewend elkaar te
helpen", was de uitleg
van de weer gekalmeer-
de Knol.

In feite was de Olym-
pisch kampioene daar-
mee het grootste slacht-
offer van de stuurfout
van Anita Mulder tij-
dens de tweede beklim-
ming van de Posbank,
naast de gevallen Mary

van Gaaien en de nafl
de tweede groep ter»
geslagen Cyntha Lutß
Schipholt. De ko^was na twaalfkilomefl
al voorbij voor MoniqH
Knol.

Na het vroegtijdig aflil
ken van Monique Kfljl
bleef er voor de meeal
insiders nog maar étM
favoriet over voor fl
nationale titel op il
weg bij de dam**
Leontien van MoorsO
Zij maakte die favorfß
tenrol volledig waar. il

Uitslag: 1. Leontien viH
Moorsel (Boekei) 72 km TM
2.08.13; 2. Petra GroenJßAstrid Donkersloot, 4. <TM
leen Hage, 5. Agnes LoohdjH
Damveld.

Nijdam niet WK-selectie
Van onze verslaggeve'

RHEDEN - Jelle Nijdam zajj
ontbreken op de WK wiel?
De profsectie van de KNW 1,
de Brabander niet opgenom^
voorlopige 20-mansselectie *|
weg en Nijdam heeft zelf 8u
langstellingvoor het WK aC
ging.

De profsectie maakte gister^
tig namen bekend voor Ch*j
Frankrijk, waar de wereldt'
voor profs op 27 augustu^
verreden. Van die twintig v
nog acht af. De definitieV*
wordt na de Tour, tijdens
ronde van Roosendaal, op 3'
kend gemaakt.

De twintig zijn: Breukink- j

ning, Lubberding, De R°\
Vliet, Winnen (allen P»l^
Rooks, Theunisse, Draaijef' w
souw (PDM), Solleveld, Veg,
Maassen, Tolhoek (Supe^
Schurer, Schalkers (TVW,
van der Poel (Domex), \~A
(ADR), Suykerbuyk (Zah°j
Aert (Hitachi). Ploegleider!'
Cees Priem.

De Nederlands professio£ J
afvaardiging zal beperkt OJ]
de püntenkoers en de kei ~ |
dat laatste onderdeel *° fjl
Smit uitgezonden, voor A JA
koers zijn er vier kandida 1 y
van er twee afvallen: P'ete,j_l
man, Cornelissen en Ton1 U
Er gaan geen stayers naar
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