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Provincie
moet aanleg
weg staken

Noom „°SwCH ~ De Provinciemoet de aanlegvan een nieuweweg bij Nistelro-uLVoor.°Pig staken. Dat is de"«spraak van de president van
v_. ..htbank in Den BoB^ A.rit. PeJLden- in een kort gedingt_t.»_ Brabaïltse Milieu Federa-' tüMF) tegen de provincie hadingespannen.

. tïëeu ïn& diendezaterdag, van-
v_?„ et spoedeisende karakter
w_Jie^k Om diezelfde redences de president onmiddellijkJ

d(fn staken van de werkzaamhe-
kH can de we& waar «ntniddels. <». miljoen in is geïnvesteerd,!
_»_ !^et onbeperkt duren vol-
hH_ .lrechter. Daarom gelastte
den. BMF directstappen te on-
kf!r4 ?en voor een zogenoemde
verhe"^errnijnprocedure- Z«nduur? . tot- verdere wegenbouw
uit, in die Procedure een
d_TPra_k in aanleg is ge-
den _ hetüeen wel enige maan-ae,i kan vergen

£* geplande weg, die het een-£"*» van Nistelrode en Heesch
w -Ve,'.Heer Züu moeten ontlas-
Vr_'' sai iaren een bron van twist.Kis^ .nS de BMF kan tenminste
der de °P een andere, min-
liju.m.«is- en milieu-onvriende-JKe wUze worden ontlast.

Brits soldaat in
Duitsland gedood
bij bomexplosie

«ANNOVER-Een Britse mi-
DiTk. -1. gisteren in de Bondsre-

Duitsland om het le-
die ge^ornen toen een bom
ont *? Zi^n auto was verborgen
kin_ te" vrouw en drieCueren raakten gewond.

viriß? _as geparkeerd in de omge-_ van het centraal station in Han-
denV m_ en gebied waar vooral le-
D »van het BritseRijnleger wonen,
toenn m ontPtofte waarschijnlijk
dat . 6uSoldaat instapte. Zijn gezin,
straat k

een eind>e verder op op
din__ bevond > lieP »chte verwon-D^gen _p.

de Polltie onderzoekt een in dezelf-.. ouurt gevonden voertuig. Of in
gen i

3U ook een bom was verbor-sen w nog niet bekend.

aansL antwoordeliJkheid voor de
VerUH 1S nog met oPgeëist. In het
bodon. pleegde met name het ver-
(lßA> se Republikeinse Leger
in nl oansla gen op Britse militairenue bondsrepubliek.

Hetweer
Ee»Ï£S*.EERKOMT TERUG
*>ch J.gedrukgebied versterkt
Scann: Ven de Noordzee en
v«i k vië- Een mat»ge tot
tyintJ Krachtige noordoosten-
wolk<.iyoert eerst n°g enkele
deUikT den aan> maar ge,ei-
Period men er meer 2onniSeten,,,:*"; Het is droog en de
°P W uur lo°Pt vanmiddag
rnenn. C r̂ea 23 g^den. De ko-
dere t

dagen wordt een ver-
end 2omperatuurstijging tot
_jn ö graden verwacht. Er

later i« .. ge Perioden, maar

Vo
e
oerskanst.eekneemtdeOn"

treffenrtCt _ele informatie be-
kunt i, k fiet weer in Limburg
Va", " Del,en: 06-91122346

ftiaanp:„ 05.25 onder: 22.02
°sol °nder: 22M

maan „„ 0526 onder: 22.02an °P: 06.21 onder: 23.13

WMC van slag
door regen

Van onze verslaggever
KERKRADE - Met teleurstellendebezoekersaantallen zijn giste-
ren de wedstrijden in het kader van het elfde Wereld Muziek Con-
cours in Kerkrade van start gegaan. In het Rodastadion keken
zesduizend bezoekers naar de mars- en showwedstrijden en in de
Rodahal liep het ook niet storm, in de avonduren zaten daar onge-
veer negenhonderd toehoorders.
Het slechteweer was duidelijk spelbreker. Toch was het behoor
lijk druk in het centrum van de Klankstad, waar bierwagens
stands en eetkraampjes het stadsbeeld beheersen.

" Zie ook pag. 11 en 1 2

" In hetRodastadion te Kerkrade gingen gisteren de eerste
korpsen over de baan in het kader van de marswedstrijden
van het WMC. Zoals bijvoorbeeld de Rijntamboers uit Zoe-
terwoude. Foto: FRANS RADE

Garanties
De vakbondsleider verklaarde de
kandidatuur van minister van bin-
nenlandse zaken Cseslaw Kisczak
te zullen steunen. „Kisczak geeft ga-
ranties voor continuïteit", zei hij.
„Ik zal hem steunen omdat hij vrije
verkiezingen over vier jaar garan-
deert. We moeten ons voorbereiden
op impopulaire beslissingen en
kunnen dan maar beter iemand
steunen dieheeft beloofd de hervor-
mingen voort te zetten en die zyn
woord zal houden".

Maar de vergaderende Solidariteits-
leden besloten hun beslissing over
steun aan een partijkandidaat uit te
stellen tot de dag voor de presi-
dentsverkiezing (die waarschijnlijk
donderdag zal plaatshebben). Zegs-
lieden zeiden dat dit komt doordat
de partij er kennelijk zelf nog uit is
wie haar kandidaat is, nu zij gene-
raal Wojciech Jaruzelski heeft ge-
vraagd zijn terugtrekking opnieuw
te overwegen.

De Korte voorziet
groei aantal banen

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De laatste berekenin-
gen van het Centraal Plan Bureau
(CPB) blijven optimistisch over de
economische groei en het aantal
nieuwe arbeidsplaatsen in het lo-
pende jaar. Volgens -demissionair
minister De Korte van Economi-
sche Zaken wijzen de meest recenteberekeningen nog altijd op een eco-
nomische groeivan ongeveer 4 pro-

cent en een groei van het aantal ar-
beidsplaatsen met 120.000. Dat aan-
tal overtreft verre de groei van om
en nabij de 80.000 van de afgelopen
jaren, nauwelijks groter dan de jaar-
lijkse nieuwkomers op de arbeids-
markt.
De Korte noemde gisteren voor de
Avro-radio de verwachte groei van
arbeidsplaatsen „een ongekend
hoog aantal". Volgens de vice-pre-

mier in het demissionairekabinet is.
een dergelijke groei dit jaar zelfs'
twee keer zo hoog als in de andere
EG-landen. Eind van het jaar zou
daardoor de gemiddelde werkloos-
heid in ons land onder het EG-ge-
middelde kunnen komen.
De cijfers komen uit de eerste bere-
keningen van het CPB ten behoeve
van de Macro Economische Verken-
ningen die op 'prinsjesdag' gepubli-
ceerd moeten worden.

De bewindsman zei verder tegen-
stander te zijn van het reeruteren
van vakbekwame mensen van bui-
ten de EG op gebieden waar in Ne-
derland een tekort is. „Dat verhoogt
de immigratiedruk en het is boven-
dien niet terechtvaardigen tegen de
400.000 werklozen in ons land", al-
dus De Korte.

In ruil voor steun aan partijkandidaat

Solidariteit wil
regering vormen
WARSCHAU - Het Poolse
vakverbond Solidariteit is be-
reid de presidentskandidaat
van de communistische partij
te steunen, wanneer het in ruil
daarvoor de nieuwe regering
mag vormen. Dit is zaterdag
vernomen uit bronnen binnen
Solidariteit.

Zegslieden zeiden dat het voorstel
tijdens een bijeenkomst van de 260
senatoren en parlementsleden van
het vakverbond is gedaan door Ja-
cek Kuron en Adam Michnik, twee
vooraanstaande adviseurs van Soli-
dariteitsleiderLech Walesa.
Functionarissen van het vakver-
bond verklaarden tot voor kort
steeds dat Solidariteit nog niet klaar
was om alleen te regeren en even-
min geïnteresseerd was om dat te
doen in een coalitie met de partij.
Maar diplomaten in de Poolsehoofdstad zeiden eerder zaterdag
dat Bronislaw Geremek had laten
doorschemeren voor de vorming
van een regering te zijn. Geremek is
de belangrijkste politieke strateeg
van Solidariteit en de fractieleider
in het parlement.
Afgevaardigden van het vakver-
bond riepen tijdens de bijeenkomst.
Walesa op zich kandidaat te stellen
voor het presidentschap. Deze wees
dat echter af omdat Solidariteit zich
in april na het ronde-tafeloverleg
zich ertoe heeft verplicht een presi-
dent van de partij te aanvaarden.

Pluvius spelbreker op OLS in Mei-bij- As

Nog 26 korpsen
in de strijd

door jan van lieshout
NIEL-BIJ-AS - Zaterdagmid-
dag om twee uur wordt in
Niel-bij-As het Oud-Limburgs
Schuttersfeest voortgezet. Er
zijn nog 26 korpsen in de
strijd: 17 Nederlandse en 9
Belgische zestallen.

Uit Nederland zijn dat: Belfeld, St.
Geertruid, Horst, Koningsbosch,
Laar, Munstergeleen, Oirsbeek, Ooi,
Ospelerdijk, Reuver, Schaesberg,
Susteren (St.-Petrus en Paulus en
St.-Nicolaas), Swartbroek, Thorn
(St.-Ansfried), Übachsberg en Wyl-
re; uit België: Dorne, Ellikom,

Grootbeersel, Kaulille, Kessenich
(Breidelzonen), Leuth, Meeswijk,
Ophoven-Raam en Rotem.
Na 15 kavelronden moest de strijd
vanwege te weinig Lux worden ge-
staakt. Tachtig van de honder-
drieënvijftig deelnemende korpsen
konden aan die kavelronden deel-
nemen. Ze werden verschoten in
reeksen van drie. In de eerste grote
ronde sneuvelden 14 zestallen, in de
tweede 19, in de derde 10, in de vier-
de 4 en in de vijfde ronde 7.

Het OLS in Niel-bij-As trok nog
geen 20.000 toeschouwers. Pluvius
was spelbreker.

MEER OVER HET OLS
OP PAGINA 5.

9 Veel keizer- en koningsparen bij-
een op het Oud Limburgs Schutters-
feest. Hier maakt onder andere het
koningspaar van de schutterij van
Waubach zich gereedvoor de inspec-
tie in Niel-bij-As.

Gewonde in Amby
Gewapende man

geeft zich
na uren over
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Met hulp van
het arrestatieteam 'Zuid' uit Den
Bosch is gistermiddag in Amby
een 74-jarige gewapende man in-
gerekend, die vele uren lang de
omgeving van zijn woning onder
schot hield. De man verkeerde in

opperste verwarring.
Als gevolg van een nachtelijk in-
cident dichtbij zijn woning aan
de Bodemsweg was de alleenwo-
nende dermate overstuur ge-
raakt dat hij om zeven uur in de
ochtend zijn jachtgeweer leeg-
schoot op een niet door hem her-
kende vriend, die elke ochtend
op zijn erf paarden pleegt te ver-
zorgen. Met verwondingen aan
voorhoofd en schouder moest
het slachtoffer zich onder dok-
ters behandeling stellen.

" Zie verder pagina 7

Vrouw jaagt
inbreker weg:

DEN HAAG - Een 73-jarige in-
woonster van Den Haag heeft za-
terdag een ongeveer 30-jarige
overvaller zodanig met haar
krukken bewerkt dat deze ijlings
zonder buit het hazepad koos.
De man belde- met een bos bloe-
men in zijn hand - aan bij de wo-
ning van de vrouw, die daar met
haar 74-jarige zuster woont. De
zuster deed open, waarop de
overvaller een revolver uit zijn
boeket tevoorschijn toverde en
geld eiste.
De 73-jarige vrouw, die op kruk-
ken loopt, kwam haar zuster te
hulp en sloeg de man'onverwijld
met haar krukken het huis uit.

Man doodt
kinderen
en zichzelf

BANGKOK - Een Nederlandse ma-
nager in Bangkok heeft gisteren zijn
twee kinderen vermoord en zijn
vrouw ernstig verwond, waarna hij
zichzelf heeft opgehangen.

De politie verklaarde dat de 40-jari-
ge Nederlander, een manager van
Philips Electrical in Thailand, zijn
6-jarige dochtertje en 4-jarig zoontje
had doodgestoken en zichzelf had
verhangen aan de trap. Zijn vrouw,
die aan kanker lijdt, werd met meer-
dere steekwonden in het ziekenhuis
opgenomen en is er ernstig aan toe.
Het drama werd ontdekt door de
huishoudster. Het gezin zou spoe-
dig naar Nederland terugkeren.

Zeker 60 doden
op wegen Spanje

Van onze correspondent

MADRID - Het eerste echte
vakantieweekeinde in Spanje
is - zoals al werd verwacht - op
een chaos uitgelopen.

Ondanks het feit dat de Spaanse po-
litie landelijk 6.000 agenten had in-
gezet om op de belangrijkste knel-
punten assistentie te verlenen, kwa-
men er minstens zestig personen
om het leven en stonden vakantie-
gangers zaterdag al op sommige
plaatsen uren in een bloedhete file.
Het dodelijke aantal slachtoffers is
met de zestig van dit weekeinde het
dubbele van vorig jaar in hetzelfde
weekeinde.

De belangrijkste problemen deze
zich voor op de tolweg van de Fran-
se grens naar Barcelona, op de we-
gen naar de stranden van Catalonië,
Valencia, Malaga en Cadiz en op de
verschillende luchthavens. Met
name op de luchthaven van Madrid,
Barajas, was het een chaos met lan-
ge vertragingen.

Het is duidelijk dat de Madrileense
luchthaven veel te klein is gewor-
denen niet in staat is om behalve de
reguliere lij„vluchten ook nog de
talrijke charters te verwerken.

sport

Delgado baart
weer opzien

LUXEMBURG - Acacio da Stlva
voorlopig stevig in het geel, Pe-
dro Delgado in de vernieling,
Erik Breukink in een prima po-
sitie en Laurent Fignon de grote
winnaar. Dat is in het kort de
balans van het heftige ope-
ningsweekeinde in de Tour. De
afgang van Delgado, een van de
grote favorieten, betekende het
eerste grote sportdrama van de
kersverse ronde. De Spanjaard,
vorig jaar in opspraak wegens
de beruchte dopingaffaire,
baarde opnieuw opzien. Hij
verscheen te laat aan de start
voor de proloog, leed door die
blunder veel tijdverlies en viel
gisteren in de ploegentijdrit op-
nieuw door de mand. Delgado
staat meer dan negen minuten
achter op leider Da Silva en
meer dan zeven minuten op de
echte favoneten, van wie vooral
Fignon een sterke indruk maak-
te. Erik Breukink won zaterdag
de proloog, maar raakte giste-
ren de gele trui weer kwijt aan
Da Silva. De Portugees won de
eerste etappe met grote voor-
sprong. De tweede etappe, éen
ploegentijdrit, eindigde in een
overtuigende overwinning voor
Fignon en de zijnen.

# Zie verder pagina's 13 en 15

# Pedro Delgado, blunder van
het jaar

Gorbatsjov zeer
bezorgd over

etnische ruzies
MOSKOU - President Michail Gor-
batsjov heeft zaterdag gewaar-
schuwd dat de aanhoudende etni-|
sche conflicten en het plaatselijke!
nationalisme in de Sovjetunie
een catastrofe kunnen leiden. Hij
zei dit in een rede die rechtstrt-t
over radio en televisie werd ui:
zonden.

De sociale en raciale spanningen in
de 15 Sovjetrepublieken van de
Unie zijn de afgelopen drie jaar
sterk toegenomen.
„Het lot van perestrojka en de een-J
heid van ons land staan op het sp-
aldus een bezorgde Gorbats.
„Onverantwoordelijke leuzen, p
tieke provocaties die de ene natu
gen de andere opzetten, kuni
rampzalige gevolgen voor ons a
hebben."
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Duivel
De verrassing van het festival
waren Nick Cave en zijn band
The Bad Seets. Alsof hij recht-
streeks door de duivel zelf was
gezonden, kronkelde de 'Cave-
man' zich een weg over het po-
dium. Zijn moordende, hartver-
scheurende songs over dood,
verdoemenis en al dat wat god
verboden heeft, bracht hij metzon verbluffende energie en

temperament, dat je jewel moest
overgeven. Het superieure optre-
den van Cave kon door Robert
Cray moeiteloos worden voort-
gezet. De gestyleerde blues rock
van de Amerikaan, zijn huilende
gitaar dedenmenig teen krullen,
al lagen de meeste voeten onder
een stuk zeil. Men had het ver-
wacht: na een duivel als Nick
Cave moest het wel gaan rege-
nen.

Knus met elkaar onder het plas-
tic, liefst met vier of vijf man,
hing-de warme blues als een de-
ken over het festivalterrein, al
waren velen bereid de regen te
trotseren toen Cray zijn Right
Next Door inzette. Overigens
maakten detrompet- en de saxo-

foonsolo's van de groep Mem-
phis Horns minstens evenveel
indruk als het gitaarspel van
Cray zelf.

McCartney
Elvis Costello bleek zijn 'angry'
imago definitief van zich af te
hebben geworpen. Grappend en
grollend herhaalde Costello zijn
optreden in Landgraaf: puike set
dus. Maar weer geen Paul
McCartney, ondanks de geruch-
ten dievan Pinkpop naarRoskil-
de verhuisden en per vliegtuig
weer opdoemden in België.
Blijkbaar heeft de moderne Bel-
gische festivalbaas een gerucht
nodig om veel kaarten te verko-
pen.

En wat voor Costello gold ging
ook op voor deRapit Éye Move-
ment, op Pinkpop nog 'top ofthe
bill', nu twee plaatsen gezakt op
de 'Ladder offame'. Vier jaar ge-
leden golden deAmerikanen nog
als veelbelovend. Toen probeer-
de zanger Michael Stipe nog weg
te kruipen achter de microfoon,
afgelopen weekeinde hing hij
veelvuldig over de rand van het
podium als wilde hij enkele hon-
derden fans ter plaatse bezwe-
ren. En deed hij dat niet met zijn
ogen, dan toch zeker met de ge-
weldige selectie van zijn band. In
ieder geval leek de voorman zelf
gehypnotiseerd tijdens het op-
treden. Met hart en ziel proefde
de zanger zelf de gecompliceerde
rocksongs waarbij hij niet zelden
allerlei geheime woorden prevel-
de tussen de songs door.

%Nick
Cave met
zijn hartver-
scheurende
songs was de
verrassing
van
Torhout/
Werchter.

Milder
Voor de thuisblijvers wordt het
wellicht wat eentonig, maar ook
'old chap' Joe Jackson, was te-
gen het vallen van de avond uit-
stekend op dreef. Net als collega
Costello is ook hij met het ver-
strijken der jarenaanzienlijk mil-
der en bovenal opgeruimder ge-
worden dan zijn 'look sharp'-pe-
riode van een jaar of acht gele-
den. In zijn post-punkfase heeft
Jackson een ware caleidoscoop
aan muziekstijlen eigen ge-
maakt, wathij gisterenin een uit-
gebalanceerde set duidelijk
maakte. Behalve veel nieuw
werkvan zijn gevarieerde laatste
album Blaze of Glory, verloo-
chende hij met zijn oude succes-
nummerals Fm the man en Step-
pin' out zijn afkomst gelukkig
evenmin. Had Jackson er duide-
lijk zin in, dat gold niet minder
voor zijn even soliede en zwaar
bezette begeleidingsband inclu-
sief de blazersectie en violist.

Bij het ter perse gaan van deze
editie stond Lou Reed in Werch-
ter nog op de planken.

emile hollman

Onder 50.000 bezoekers opvallend weinig Nederlanders

Kwaliteit Werchter
ver boven modaal

WERCHTER - Ondanks
hun inzet hebben de weer-
goden niet kunnen voorko-
men dat de dertiende editie
van Torhout/Werchter Fes-
tival - de Belgische even-
knie van Pinkpop - een
groot succes mag worden
genoemd. Hoewel over
smaak niet te twisten valt,
was het kwaliteitsgehalte
van het dubbelfestival afge-
lopen weekeinde ver boven
modaal. En, hoe vreemd het
ook moge kiinken, het as-
grauwe onheilspellende
wolkendek, waaruit in
Werchter een groot deel van
de dag regen viel, (in tegen-
stelling tot Torhout, waar
het zaterdag heus herfst-
weer was) bleek een perfec-
te ambiance voor de acts
van de negen concerterende
bands, op hun meritüs te
beoordelen.

Een opvatting die kennelijk ook
door de naar schatting 50.000 be-
zoekers werd gedeeld, want waar
het tropisch aandoende Pinkpop
menigeen loom in hoofd en lede-
maten had gemaakt, werd door
het Werchter-publiek vooral naar
de muziek geluisterd. Onder het
publiek bevonden zich dit keer
opvallend weinig Nederlanders.
Volgens de organisatoren lieten
de Hollanders het zelfs massaal
afweten. Geen wonder: de helft
van de groepen die gisteren te
zien was stond anderhalve
maand geleden nog in Land-
graaf. En, om' kort te gaan, met
een kwalitatief en kwantitatief
identieke show. Bovendien wa-
ren alle gasten die niet op Pink-
pop stonden en al eens eerder in
Torhout te gast waren (op Nick
Cave en Texas na) zowel Robert
Cray als Lou Reed met een Euro-
pese toernee bezig.

Overdreven vroeg, rond kwart
over tien, mochten de veelbelo-
vende Schotten luisterend naar
de naam Texas (de elektronische
evenknie van Rory Block, ope-
ningsact op Pinkpop) van start
gaan. Met als blikvanger de ge-
dreven gitariste Sharleen Spiteri,
bracht het kwartet uit Glasgow
aanstekelijke en goed in het ge-
hoor liggende gitaarsongs.
The Pixies overtuigden opnieuw
met een afwisselend snoeiharde
en ingetogen, maar altijd melo-
dieuze en punkie-rocksongs, die
het midden houden tussen de
Talking Heats en de The Dead
Kennedy's. Evenals op Pinkpop
bleek ook gisteren dat grote fes-
tivals niet zijn weggelegd voor
Tanita Tikaram. Organisator
Herman Schueremans had dat in
Landgraaf al begrepen, maar het
contract bleek niet meer ontbon-
den te kunnen worden.

# Een jongedameop de schoudersvan een vriend om haarfavoriet beter te kunnen zien...
Foto's: PETER ROOZEN

kunst

Maandag 3 t/m zondag 9 juli 1989

(Z/w: alleen in zwart/wit)

MAANDAG
ISLAND AT THE TOP OF THE WORLD
(1974-USA)

13.50-15.20 uur - 90 min - Duitsland 1
Kinderfilm met David Hartman, Donald
Sinden, Jacques Marin en anderen. Re-
gie: Robert Stevenson.

LE DISTRAIT (1970-FR)
20.00-21.20 uur - 80 min - Duitsland 2

Pierre Malaquet is een ware plaag voor
zijn chef Alexandre Guiton, eigenaar
van een groot reclamebureau.

SLAMDANCE (1987-USA)
20.40-22.45 uur - 125 min - BRT 2

C.C. Drood is een excentrieke jonge-
man die aan de kost komt met het teke-
nen van cartoons. Op een dag wordt hij
opgewacht door een stel gangsters, die
hem ontvoeren....

PENNIES FROM HEAVEN (1981-USA)
23.00-00.45 uur -105 min - Duitsland 1

Het verhaal van een componist die
maar geen waardering krijgt voor zijn
muziek. Bovendien is zijn huwelijk niet
goed en tot overmaat van ramp maakt
hij ook nog een vriendin zwanger.

Z/w THINK FAST MR. MOTO (1937-USA)
23.15-00.20 uur - 65 min - Duitsland 2

Mr. Moto, een Amerikaanse detective
van Japanse afkomst, komt in San
Francisco door een moord een bende
internationale diamantsmokkelaars op
het spoor.

DINSDAG
TRAPPED IN SILENCE (1986-USA)
20.13-21.45 uur - 92 min - Nederland 1

De zeventienjarige Kevin Richter heeft
ooit besloten nietmeer te praten. Hij kan
het wel, maar wil het niet, wat er toe ge-
leid heeft dat hij is opgegroeid tot een
eenzame en agressieve jongen. Thera-
peute Jennifer Hubbell heeft zich tot
doel gesteldKevin uit zijn isolement te
halen en hem weer aan het spreken te
krijgen.

WOENSDAG
KIDNAPPED (1960-USA)
14.15-15.45 uur - 90 min - Duitsland 1

Film met James McArthur, John Laurie,
Bernard Lee, Peter Finch en anderen.
Regie: Robert Stevenson. .

BIRTH OF A NATION (1983-GB)
20.29-21.55uur - 86 min - Nederland 3

Geoff Figg is een jonge leraar die net
een nieuwe baan heeft aan een middel-
bare school. Al snel ontdekt hij dat het
starre, autoritaire systeem van de
school geen goede invloed heeft op de
leerlingen en hij besluit daar iets aan te
gaan doen.

THE LAST REMAKE OF BEAU GESTE
(1977-USA)
21.00-22.25 uur - 85 min - BRT 1

Beau Geste neemt om de eer van zijn
vrouw dienst in het Vreemdelingenle-
gioen en wordt daar door een sadisti-
sche officier geterroriseerd.

TELL ME A RIDDLE (1980-USA)
23.15-00.45 uur - 90 min - Duitsland 2

David en Eva hebben elkaar na een
lang huwelijk niets meer te zeggen en
denken zelfs aan een echtscheiding.
Dan wordt Eva echter ongeneeslijk ziek.

DONDERDAG
Z/w ROSEANNA McCOY (1949-USA)
16.48-18.14 uur - 87 min - Nederland 2

De families McCoy en Hatfield zijn al ja-
renlang verwikkeld in een oude vete en
laten niets na om elkaar het leven zuur
te maken. Het isvoor beide families dan
ookeen grote klap als de jongeRosean-
na McCoy verliefd is geworden op één
van de zonen van Hatfield.

MOVERS AND SHAKERS (1985-USA)
23.30-00.50 uur - 80 min - Duitsland 1

Produktiechef Joe Mulholland belooft

zijn vriend Sal Gritz op zijn sterfbed dat
hij een grote film zal maken. Hij heeft
echter totaal geen inspiratie voor de in-
houd van de film.

EINE LIEBE IN DEUTSCHLAND
(1983-D/FR)
23.30-01.05 uur - 95 min - Duitsland 2

Duitsland, 1941. Tussen de Poolse
krijgsgevangene Stanislaw en het Duit-
se meisje Pailine is een verboden liefde
ontstaan. Als dat bekend wordt, worden
beiden door de Gestapo gearresteerd.

VRIJDAG
Z/w WENN DER VATER MITDEM SOHNE
(1955-D)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

Teddy Lemke beschouwt de pleegzoon
van zijn hospita als zijn eigen kind. Als
men hem de jongen op een dag wil af-
nemen vluchten ze samen naar Zwitser-
land.

DOCTOR VLIMMEN (1978-NED)

20.25-22.20 uur - 115 min - BRT 1

Dr. Vlimmen is veearts in het Brabantse
dorpje Dombergen. Halverwede de ja-
ren dertig wordt hij het middelpunt van
een roddelcampagne.

FATAL JUDGEMENT (1987-USA)
22.30-00.05 uur - 95 min - Nederland 2

Het waargebeurde verhaal over de
rechtszaak tegen Arme Capute, de ver-
pleegster die in 1980een stervende pa-
tiënt een dodelijke hoeveelheid morfine
toediende.

FIRE SALE (1976-USA)
23.15-00.40 uur - 85 min - Duitsland 2

Textielhandelaar Benny staat op de
rand van een faillisement en besluit ten
einde raad zijn zaak te laten afbranden
om zo de verzekeringsgelden op te strij-
ken. Dat geeft echter een paar pro-
bleempjes.

BRIGITTA (D)
23.30-01.10 uur- 100 min - Nederland 1

Brigitta leert in het Hongarije van 1820
tijdens een bal haar grote liefdekennen.

RICH AND FAMOUS (1981-USA)
23.45-01.40 uur - 115 min - Duitsland 1

Liz en Merry zijn al vriendinnen vanaf de
tijd dat ze samen naar de universiteit
gingen. Merry is ondertussen getrouwd

recept

Spaghetti-omelet
met paprika

Benodigdheden voor 4 personen:
300 g spaghetti, 2 uien, 2 grote rode
paprika's, 50 g boter, 6 takjes pe-
terselie, 8 eieren, 8 el melk, zout en
peper, 2 tl paprikapoeder, 100 g ge-
raspte oude kaas.

Kook de spaghetti gaar volgens de
gebruiksaanwijzing en giet af. Pel
en snipper de uien. Was de papri-
ka's, verwijder zaad en zaadlijsten
en snijd in stukken. Verhit boter
en fruit daarin uien en paprika's ±
3 minuten. Knip in een kopje de
peterselie fijn. Klop in een kom
eieren los met de melk, zout peper
en paprikapoeder. Roer er de ge-
raspte kaas en peterselie door.
Meng spaghetti door dit mengsel
en bak ± 3 minuten mee. Schenk

eimengsel erover en bak dit ± 5 mi-
nuten met deksel op de pan tot de
onderkant omelet goudbruin en
bovenkant bijna droog is. Keer
omelet met behulp van deksel en
bak andere kant goudbruin.

TIP: Serveer hierbij een frisse to-'
matensalade.

hub meijer

videospoor
en Liz is een succesvol schrijfster f
worden. Terwijl Liz haar vriendin 4
haar geluk benijdt, verlangt Merry 0(
naar een literaire carrière.

ZATERDAG
OPEN ADMISSIONS (USA)
15.30-17.04 uur - 95 min - Nederland'

Ginny is docente aan een universif
waar iedereen zich kan inschrijven *student. Ze voelt zich niet in staattotl*
oplossen van de problemen diedit op*
vert, tot ze Calvin Jefferson, een jong*
uit een kansarm milieu, ontmoet.

CARBON COPY (USA)
20.55-22.30 uur - 95 min - BRT 1

Een succesvolle fabrieksdirecteur wo*
na jaren geconfronteerd met zijn zwaï"
buitenechtelijke zoon.

THE DAY OF THE JACKAL (1972-GB)
22.05-00.20 uur - 135 min - Duitsland

Een Engelse politicus krijgt van e*
rechtsextremistische organisatie derf
dracht Charles de Gaulle om het le**
te brengen. De politie krijgt hier eet)"
lucht van en een wedloop met de tijdf
gint...

A FISTFUL OF DYNAMITE (1971-1)
00.05-02.25 uur - 140 min - Nederland

Mexico, 1913. Juan Miranda en #
zoons leven van de beroving van rif
reizigers. Wanneer ze op een dag 'lerse vrijheidsstrijder Scan Mollory'
genkomen raken ze ongewild betrokK*
bij de revolutie die net begonnen is.

Z/w CRY TERROR (1958-USA)
00.20-01.55 uur -95 min - Duitsland i

Film met James Mason, Rod Stei. i
Neville Brand en anderen. Regie:
drew L. Stone.

ZONDAG

SINBAD THE SAILOR (1947-USA)
13.10-15.00 uur - 110 min - Duitsland'

Film met Douglas Fairbanks jr., M*
reen O'Hara, Anthony Quinn en ai*'
ren. Regie: Richard Wallace.

Oplossing van zaterdag
1. balsem; 2. kapittel; 3. limiet; 4. stille;'
netelcel; 6. meteen.

puzzel van de dog

Horizontaals. steenkoolsoort; 6. weide inhet hooggebergte; 7. bijwoord; 9. hoewel;
10. beroemde kathedraal in Parijs; 15
soort mijt; 16. God der liefde; 17. titel(afk.); 18. paardeslee; 19. merk van gehal-
te op goud; 21. uitschot van fruit; 23. tel-
woord; 25. voegwoord; 26. lichamelijke
opvoeding (afk.); 27. bron; 29. plant.

Verticaal: 1. politiefunctionaris; 2. dwaij
hout aan een mast; 3. lang wit miskleed;
0.01 meter (afk.); 5. kweker; 8. Europeaa'
9. zonder verband met de moraal; 11. t 'tour; 12. godsdienst (afk.); 13. uitroep; 1?
beroemd soort viool; 19. handigheid (fi.
20. muzieknoot; 21. sint (afk.); 22. histjj ,
risch slagwapen; 24. orgaan; 27. perso^ <lijk vnw.; 28. maangestalte (afk.)
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Huwelijk
lesbiennes
verboden

- Twee lesbischev!_ uen uit Ridderkerk krijgen«i het gerechtshof in Den Haag
W.Ü1 -^stemming om te trou-wen. Het gerechtshof heeft hun
siii *°m een huwelijk te mogen"uiten afgewezen. Naar de me-"ng van het hof is het huwelijk
bol ens het bureerhjk wet-
en

6 voorDehouden aan een man, een vrouw, omdat die zich«■unnen voortplanten.

j-tet de afwijzing bevestigt hetn°i een uitspraak van deRotter-damse rechtbank van december
tiiH

g 'iaar" De vrouwen hebbenKiens de procedure aangevoerd
le. Z'J

J
op grondvan internationa-

<= verdragen voor derechten vanmens en artikel 1 van de Ne-
derlandse grondwet worden ge-discrimineerd.e twee vrouwen gaan tegen de, «pi-aak van het hof in cassatie
°« de Hoge Raad.
het £westie is vooral actueel nu
ken inse Parlement enkele we-
hpof* eden een wetswijziging
w , die een hu-
mn„ i-,ussen homofiele partners
twP _ maakt °ok hebben
re Vl'homofiele mannen bij de
i n„2\9ank in Amsterdam een eis■_f qiend om te mogen trouwen.

Lijsttrekker
„De geloofwaardigheid van ons de-
fensiebeleid wordt zo in diskrediet
gebracht. Er zijn niet veel mogelijk-
heden meer om de efficiency op De-
fensie te verbeteren. Het departe-
ment is een uitgeknepen citroen.
250 Miljoen bezuinigen op efficien-
cy komt neer op een reële verla-
ging", aldus Van Mierlo. Het amen-
dement werd daarna met overgrote
meerderheid afgewezen. Geheel
volgens verwachting werd Van
Mierlo vervolgens tot lijsttrekker
gekozen.

Ook op het PvdA-congres, dat eind
deze week plaatsvindt, wordt een
botsing rond de defensie-begroting
verwacht. Het bestuur van de PvdA
heeft als compromis voorgesteld
dat defensie 'in ieder geval' moet in-
leveren, maar ook een groot deel
van de PvdA-achterban meent dat
daar een bedrag bijhoort. Alle grote
partijen willen de groei van de de-
fensie-begroting temperen; deWD
van twee naar een procent, het CDA
naar 0,6 procent per jaar.

Soedanese
junta zoekt

dialoog:
dag fi_ ~ militaire junta die vrij-heid "* * greep in Soedan. zou
koord., Zl->n een „eervol vredesak-
Soe_a- te sluiten het verzet, het
_P _A

eS Volksbevrijdingdsleger
betuii; mits het SPLA zijn steunsi aan de staatsgreep.

de eer_°lutie wil in eerste instantie
dus ee«ld in s°edan bewaren", al-
Het Zegsman van de militairen.
gisterS.lli^ire hewind verklaarde
Sadi q i

at de afgezette premier
Serinif en andere hoge re-
C°UP w'Utncti°narissen tijdens de
steeHo te ontsnappen en nogQs voortvluchtig zijn.

Commissie wil meer
hergebruik van afval

DEN HAAG - In het jaar2.000
moeten het hergebruik en de
nuttige toepassing van afval
zijn verdubbeld van 6 naar 12
miljoen ton per jaar. De ver-
brandingscapaciteit zal in dat

jaar gegroeid dienen te zijn
van 2,8 naar ongeveer 8 mil-
joen ton.
Dat stelt de Landelijke Coördinatie
Commissie Afvalbeleid (LCCA) in
het rapport 'Voorstel tot vernieu-
wing van het afvalbeleid. De LCCA
is vorig jaar ingesteld door het di-
rectoraat milieubeheer van het mi-
nisterie van VROM, door deVereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) en door het Interprovinciaal
Overleg (IPO).
Ondanks het streven naar preventie
- het voorkómen van afval - ver-
wacht deLCCA dat de totale Neder-
landse afvalstroom de komende ja-
ren zal groeien.De commissiewil de
structuur van het afvalbeleid zoda-
nig verbeteren dat verwerking vrij-
wel geheel in Nederland zelf zal
plaatsvinden.

Onderzoek naar
Schönhuber

MÜNCHEN - Het Openbaar Minis-
terie in München is een gerechtelijk
onderzoek begonnen naar de partij-
leider van de extreem-rechtse Re-
publikaner, Franz Schönhuber. Dit
meldden zaterdag het Westduitse
weekblad 'Der Spiegel' en het dag-
blad 'Der Abendzeitung' in Mün-
chen.

Schönhuber wordt ervan verdacht
in oktober 1986 geld voor de deel-
staatverkiezingen in Beieren te heb-
ben verduisterd. „Hier werden din-
gen gedaan die het onmiddellijk op-
treden van het Openbaar Ministerie
vereisen", citeert Der Spiegel uit
een intern schrijven van januari
1987 van de toenmalige thesaurier
Georg Schatzl van Beieren.
De partij van Schönhuber had in
1986 1,3 mihoen mark aan verkie-
zingsgeld ontvangen. Bijna een mil-
joen mark zou gedeeltelijk zijn ge-
bruikt voor het aflossen van oude
schulden van de bankroete Repu-
blikaner-partij. De rest hiervan ver-
dween via blancocheques die door
Schönhuber waren ondertekend.

Stortplaatsen
Door uitbreiding van de verbran-
dingscapaciteit kan de hoeveelheidafval die gestort wordt met de helft
worden teruggebracht. Uitbreiding
van de verbrandingscapaciteit is
ook noodzakelijk gezien het snel
toenemend tekort aan ruimte voor
stortplaatsen.

De beheersbaarheid van de afval-
problematiek vereist een 'ombouw
van het afvalbeleid', zo stelt de
LCCA. Daarbij bepleit de commis-
sie de instelling van een Afvalraad.
Deze raad dient te zorgen voor een
landelijk eenduidige aanpak van
het afvalbeleid.

Gelimiteerd
De nieuwe regering zal drie maan-
den aanbüjven. Zij is uitsluitendbe-
doeld als interim-kabinet en heeft
als voornaamste taak schoon schip
te maken onder de Griekse politici
van wievelen betrokken zijn bij tal-
loze corruptieschandalen. In ditver-
band worden vooral bewindslieden
en politici van de onttroonde socia-
listische PASOK genoemd. Volgens
radio Athene is in de bankfraude-
zaak rond de multi-miljonair Geor-
gios Koskotas een gerechtelijk

vooronderzoek gaande naar de ge-
dragingen van 149 personen. Het
welslagen van devoorgenomen gro-
te schoonmaak lijkt voor een groot
deel afte hangen van deLinkse Al-
liantie; partijlid Fotis Kouvelis isbenoemd tot minister van justitie.
Tzannetakis moet ook nieuwe ver-
kiezingen voorbereiden. Deze wor-
den in september of oktober gehou-
den.

Bij de laatste verkiezingen behaalde
geen van de grote partijen de abso-
lute meerderheid. De ND kreeg 145
van de 300 zetels, terwijl de PASOK
slechts 125 zetels in de wacht sleep-
te. DeLinkse Alliantie van Harilaos
Florakis won 28 zetels.

" TZANNIS TZANNETAKIS
...leider van unieke coalitie...

D66-leider weet congres ternauwernood om te praten

Van Mierlo houdt harder
defensie-standpunt tegen

„ Van onze Haagse redactie
# ?EN BOSCH - D66-lijsttrekker Hans van Mierlo heeft zater-

hef *ernauwernood kunnen vóórkomen dat het D66-congres
zo ens^e_standpunt in het verkiezingsprogramma te zeeru aanscherpen. De partijtop van de Democraten kon niet

1 onHm^en rïat ke* congres uitsprak dat de defensie-uitgaven
f Dp . ?e.n volgend kabinet moeten dalen. Maar pogingen de

sti2". ln*gmSen °P defensie met concrete bedragen in te vullen,Ultten op een 'onaanvaardbaar.

Van Mierlo en het bestuur van D66
toonden zich vanaf het begin van
het tweedaagse congres in Den
Bosch bezorgd over de confrontatie
die dreigde inzake het defensie-
standpunt van de partij. Op de oor-
spronkelijke tekst in het verkie-
zingsprogramma, waarin werd ge-
pleit voor een reële bevriezing van
de uitgaven onder een volgend ka-
binet, was een stroom van wijzi-
gingsvoorstellen binnengekomen.

Het partijbestuur liet het in eerste
instantie aan financieel fractie-spe-
cialist Maarten Engwirda over om
het congres van die wijzigingen te
weerhouden, maar dat hielpniet: de
Democraten kozen voor een verla-
gingvan de uitgaven. Met die globa-
le uitspraakkon de partijtop nog net
leven, maar Van Mierlo greep in bij
pogingen een bezuiniging van 250
miljoen in het programma te ver-
werken

#De bevrijdingsbeweging
SWAPO in Namibië maakte
gisteren tijdens een bijeen-
komst in een zwarte wijk
van Windhoek met duizen-
den belangstellenden haar
verkiezingsprogramma be-
kend. De SWAPO zal hoogst-
waarschijnlijk als winnaar
uit de bus komen bij de ver-
kiezingen die het voorspel
moeten worden op de onaf-
hankelijkheid. De SWAPO
toont zich onder meer voor-
stander van een gemengde
economie, een campagne om
de welstandskloof tussen
zwart en blank te dichten en
actie tegen corruptie in het
overheidsapparaat.

binnen/buitenland

Ruding: 'Hoge
BTW-tarief
17 procent'

g^EN HAAG - Het hoge BTW-tarief
iiQQ. '5 Procent moet op 1 januari

1993 worden naar 17 procent. Dat is
"°dig in het kader van de Europese

Dat zegt demissio-
_tlministerRuding (Financiën) za--9! w _g in een interview met NRC-i* Handelsblad.tl»

Als Nederland het hoge BTW-tarief
niet verlaagt, zullen er volgens Ru-
ding problemen ontstaan omdat de
verschillen met de Bondsrepubliek
Duitsland te groot worden.

Ruding hoopt dat Duitsland eind
volgend jaarhet BTW-tarief zal ver-
hogen van 14 naar 16 procent. Een
tariefsverschil tussen beide landen
van een procent vindt Ruding aan-
vaardbaar.

„Ik streef naar een minimum-BTW
voor de EG van 16 procent. Dat
hoeft niet te betekenen datwij per 1
januari 1993 op 16 procent hoeven te
zitten. Voor 17 procent zal ik teke-
nen", aldus Ruding.

Nederlandse jeugd slecht gehuisvest
DELFT - De Nederlandse jonge-
ren zijn vaak slecht gehuisvest.
Vooral kinderen vanaf 12 jaar
hebben last van gebrek aan
ruimte, een slechte indeling van
de ruimte, geluidsoverlasten on-
voldoende veiligheid. Ook de si-
tuatie op de kamermarkt voor
oudere jongeren is problema-
tisch

Dit blykt uit het onderzoek 'Van
wieg tot wooneenheid' van het
Onderzoeksinstituut voor Tech-
nische Bestuurskunde van de

Technische Universiteit Delft.
Het ministerie van WVC had op-
dracht gegeven tot dit onder-
zoek.
Uit het onderzoek blijkt dat kin-
deren thuis te weinig speelgele-
genheid hebben. In hoogbouw
bezorgen kinderen vaak overlast
aan de bewoners. Ze zijn te wei-
nig betrokken bij de woonomge-
ving, wat vaak leidt tot veel ver-
nielingen en geklieder met graf-
fïtti. De onderzoekers pleiten er-
voor dat in beheersplannen voor
woningen en de omgeving speel-

ruimte wordt opgenomen

Jongeren die (andere) woon-
ruimte zoeken, hebben het ook
moeilijk. Hun mogelijkheden
zijn beperkt doordat het aanbod
van geschikte woonruimte is
achtergebleven bij de sterk toe-
genomen vraag. Bovendien heb-
ben deze jongerente weinig geld.

De positie van jongeren in het
gemeentelijke woningbeleid
moet dan ook worden verbeterd,
aldus het onderzoek.

De Graaf wil
verplichting

tot aannemen
gehandicapten

DEN HAAG - Staatssecretaris De
Graaf van sociale zaken vindt dat
werkgevers moet worden verplicht
een bepaald 'quotum' gehandicap-
ten in dienst te nemen. Nu werkge-
vers en bonden er niet in zijn ge-
slaagd daar op vrijwillige basis af-
spraken over te maken, moet de
overheid dwangmaatregelen ne-
men, vindt de bewindsman.
Hij zei dit zaterdag op een bijeen-
komst van de Gehandicaptenraad
over de Wet Arbeid Gehandicapte
Werknemers (WAGW) in Den Haag.
De WAGW trad precies drie jaarge-
leden in werking.

Doel historisch compromis: grote schoonmaak

Rechts-linkse regering
in Griekenland beëdigd

Van onze redactie buitenland

ATHENE - Griekenland
wordt sinds gisteren gere-
geerd door een provisorisch
rechts-links coalitiekabinet
onder leiding van de conserva-
tieve politicus Tzannis Tzan-
netakis. Het gros van de minis-
ters maakt deel uit van de
Nieuwe Democratie (ND), die
bij de verkiezingen van 18 juni
als de grootstepartij uit de bus
kwam. De Alliantie van Links
en Vooruitgang, waarin de
communisten domineren,
heeft twee portefeuilles gekre-
gen, die van justitie en binnen-
landse zaken. Deze departe-
menten zijn van eminent be-
lang voor het doel dat de rege-
ring zich heeft gesteld: het bin-
nen drie maanden orde op za-
ken stellen in de door schan-
dalen geplaagde Griekse poli-
tiek.

Het kabinet van Tzannetakis is de
vrucht van een 'historisch compro-
mis', waartoe zaterdagochtend de
ND en de Linkse Alliantie besloten.
Nooit eerder in de naoorlogse ge-
schiedenis kende Griekenland een
samenwerkingsverband van rechts
en links. Het is ook de eerste maal
sipdsruim een halve eeuw dat com-
munisten in Griekenland regerings-
verantwoordelijkheid gaan dragen.

Compromis
De Alliantie twijfelde nog enige tijd
of het een coalitie zou vormen met
de ND of met Papandreou's PA-
SOK. Nadat Florakis weigerde in te
stemmen met Mitsotakis als pre-
mier, werd Tzannetakis naar vorengeschoven als compromiskandi-
daat.
Behalve premier is Tzannetakis ook
minister van buitenlandse zaken.
Zijn partijgenoot loannis Varvitsio-
tis gaat naar defensie. Minister van
binnenlandse zaken wordt Nikos
Konstantopoulos van de Linkse Al-
liantie. Het aantal ministerposten is
teruggebracht van 41 naar 21. Op-
volgster van Melina Mercouri als
minister van cultuur is Anna Psa-
rouda-Banaki, docente aan de rech-
tenfaculteit van de Universiteit van
Athene.
Vandaag wordt in Athene het nieu
we parlemnent beëdigd.

Willems tweede
PSP-kandidaat
bij Groen Links
AMSTERDAM - Voormalig PSP-
Kamerlid Wilbert Willems is zater-
dag door het PSP-congres in Am-
sterdam gekozen tot de tweede ver-
tegenwoordiger van de pacifisten
op de kandidatenlijst voor Groen
Links bij de Kamerverkiezingen
van 6 september.

De tweede PSP-kandidaat staat op
de zesde plaats van de gemeen-
schappelijke klein linkse lijst, die
onder de naam Groen Links mee

doet aan de Kamerverkiezingen. De
zesde plaats wordt beschouwd als
zeker verkiesbaar.

Het congres ging met een overtui-
gende meerderheid akkoord met
het samenwerkingsverband en
wees met overweldigende meerder-
heid PSP-Kamerlid Van Es aan als
eerste kandidaat.

Hoewel het PSP-congres volgens
verwachting akkoord ging met een
gemeenschappelijke lijst, werd wel
uitgesproken dat het PSP-geluid
niet verloren mag gaan.

De progressief-christelijke EVP
stemt in m>_ deelname aan Groen
Links. Als lijsttrekker is partijvoor-
zitter C. Ofrnan gekozen. Tweede op
de lijst wordt vice-voorzitter Anne-
ke de Jong.

Uniek
Het regeerakkoord van con-
servatieven en communisten
in Griekenland heeft onmid-
dellijk na de bekrachtiging
de kwalificatie "historisch
compromis" gekregen. Te-
recht, want nimmer tevoren
in de rumoerige naoorlogse
geschiedenis van dit land is
er zon vérstrekkend politiek
verbond gesloten, in ideolo-

gisch opzicht liggen de twee partijen, de rechts-liberole Nieuwe
Democratie en de door de communisten gedomineerde Linkse Al-
liantie, immers mijlenver uit elkaar.
Dat zij desondanks overeengekomen zijn tijdelijk de handen ineen
te slaan, bewijst alleen maar de bittere ernst van de toestand.
Sedert geruime tijd wordt Griekenland geteisterd door een keten
van financiële en wapenschandalen, waarvan de werkelijke om-
vang nog niet helemaal vaststaat. Daarbij gaat de aandacht voor-
al uit naar de Koskotas-affaire, waarmee zon slordige ’ 600 mil-
joen gemoeid is. Het aantal fraudeurs en profiteurs lijkt angstwek-
kend groot, en tot de kring van verdachten behoren ook (ex-)be-
windslieden van de onttroonde socialistische PASOK-regering en
tal van prominente politici.
De interimregering van Tzannetakis en vooral de communistische
minister van justitie Kouvelis, gaan proberen de Augiasstal uit te
mesten. Dat is een niet geringeopgave. Door steeds te zwijgen en
niet in te grijpen, hebben Papandreou en zijn PASOK zich niet kun-
nen ontdoen van de verdenking rechtstreeks dan wel indirect be-
trokken te zijn geweest bij de gewraakte onregelmatigheden. Dat
is. hun noodlottig geworden en heeft ook tot een zekere verlam-
ming van het regeringsbeleid en stagnatie in de binnenlandse ont-
wikkelingen geleid, met name op het economisch vlak.
Als Tzannetakis erin slaagt het roer om te buigen, dient dat de ge-
loofwaardigheid van het Griekse politieke bedrijf en lijkt de weg vrij
voor herstel van 'normale' werkbare verhoudingen. Aan beide
heeft het in Griekenland te lang ontbroken.

F.S.

Punt
Drugs

Een speciale commissie in de
Nationale Veiligheidsraad van
de Verenigde Staten wil dat
president George Bush meer
militaire adviseurs en economi-
sche hulp stuurt naar verschei-
dene Zuidamerikaanse landen
om de produktie van cocaïne
ter plekke te bestrijden.

Loodvrij
Het verbruik van loodvrije ben-
zine (Euro) is gestegen van 81
miljoen liter in 1987 tot maar
liefst 792 miljoen liter in '88. Su-
per liep terug van 3.599 miljoen
liter in '87 tot 3.299 in '88, en
normaal halveerdevan 854 mil-
joen tot 376 miljoen.

Akkoord
Polen, Tsjechoslowakije en de
DDR hebben zaterdag een
langverbeid akkoord gesloten
die de grensoverschrijdende
milieuvervuiling moet tegen-
gaan.

Busongeluk
Minstens 56 personen hebben
in het weekeinde de dood ge-
vonden in de Zuidafrikaanse
provincie Natal toen een bus
van de weg afraakte en in een
300 m diepe afgrond stortte.

Vaticaan
Paus Johannes Paulus II zal
een permanente vertegenwoor-
diger in Polen benoemen, nog
voor de onderhandelingen over
herstel van de diplomatieke be-
trekkingen tussen het Vaticaan
en Polen zijn afgerond.

Verbod
Er moet een extra bepaling ko-
men in de wet op de onderne-
mingsraden die de discrmina-
tie van allochten op de werk-
vloer verbiedt. Dat heeft de
voorzitter van de Wetenschap-
pelijkRaad voor het Regerings-
beleid, W. Albeda, zaterdag ver-
klaard tegenoverRadio Noord-
Holland.

Zweren
Zweren aan de maag en de
twaalfvingerige darm blijken
vaak te worden voorzaakt door
een bacterie, de zogeheten
Campylobacter pylori (Cp). De
Cp blijkt een ontsteking te ver-
oorzaken waardoor de zweren
ontstaan. Tot nu toe zijn artsen
er steeds van uit gegaan dat
maagzuur de grootste boosdoe-
ner was bij maagzweren. Een
en ander blijkt uit een onder-
zoek waarop de Amsterdamse
internist E. Rauws donderdag
hoopt te promoveren.

Campagne
Het ministerie van sociale za-
ken en werkgelegenheid is za-
terdag een landelijke campag-
ne begonnen om arbeidsonge- j
schikten aan betaald werk te ;
helpen.

Schoten
Een 41-jarige Hagenaar heeft
zaterdagavond in een snackbar
gericht met een zogenoemde
riotgun geschoten op zeven be-
zoekers, onder wie twee kinde-
ren. Het wapen, een dubbel-
loops jachtgeweer met afge-
zaagde loop, weigerde tot twee-
maal toe. Anders waren er ze-
ker doden en gewonden geval-
len, aldus deelde de politie zon-
dagavond mee.

(ADVERTENTIE,
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t
Bedroefd om het afscheid, maar tevens dankbaar
voor wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis dat na een kortstondige ziekte en na voor-
zien te zijn van het h. oliesel, op de leeftijd van 60
jaar van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader en mijn opa

Johannes Jacobus
Gerardus Marie

Zeelen
echtgenoot van

Barbara Josephina Tholen
Stem: B.J. Zeelen-Tholen

Bep Gelders-Zeelen en Davy
■ t Loc Gelders

Mieke Zeelen
Agnes Tholen

Stem, Leuterhoekweg 11, 1 juli 1989
Corr.adres: Zwartdriesstr. 69, 6171 CB Stem
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaar
dagelijks bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00
uur.
De absoute zal op woensdag 5 juli om 10.45 uur
plaatsvinden in de aula van het gebouw bij het bo-
vengenoemde uitvaartcentrum, waarna het stoffe-
lijk overschot ter aarde besteld zal worden op de
begraafplaats Kerensheide, te Stem.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de ont-
vangkamervan het gebouw.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van onze vaandeldrager

Jan Zeelen
Met hem is niet alleeneen goed mens van ons heen-
gegaan, maar ook een mens waarvan wij zijn trouw
en liefde voor de fanfare zullen missen.
Wij wensen zyn echtgenote,kinderen, kleinkind en
familie veel sterkte toe.

Beschermheer, erevoorzitter,
eredirigent, ereleden, bestuur,
dirigent en leden van de
Societé St. Martin, fanfare de Stem

t ' "
Heden overleed op 71-jarige leeftijd onze pap, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Caspar Cremer
weduwnaar van

Maria Savelberg
Rijckholt: Erna en Pierre Caelen-Cremer

Peter
Gronsveld: José en Jan Waber-Cremer

Ester, Karel
Nuth: Ger enRia Cremer-Wetzels

Bruno
Eijsden: Annie en Willy Haenen-Cremer

Monique, Roger, Pasealle
Heerlen: Tiny en Johann JösefStolz-Cremer

Tamara, Thomas, Eric
Heerlen: Dorien Cremer

René
Familie Cremer
Familie Savelberg

Rijckholt, 1 juli 1989
Corr.adres: Rijksweg 187, 6247 AG Rijckholt
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 5 juli as. om 11.00 uur in de Alphonsus-
kerk te Wittem, gevolgd door de begrafenis op het
r.k. kerkhof te Mechelen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Walpot, Kerkstraat 17a te Eijsden.
Bezoek dagelijks van 15.00 tot 16.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, nog vrij
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 73 jaaronze goedeen zorgza-
me vader, behuwd vader, lieve opa

Mathias Hubertus
Delang

echtgenoot van wijlen

Philomena Ossen
Uit aller naam
Kinderen en kleinkind

Meerssen, 27 juni 1989.
Klinkenberg 161
Corr.adres: O.L.Vrouwestraat 15
6461 BM Kerkrade.
De uitvaartdienst en begrafenis heeft op wens van
vader in de naaste familiekring plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving
t

Nog midden in zijn leven, nog vol plannenvoor zijn
gezin, werd heden door zijn Schepper teruggeroe-
pen, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 53 jaar, mijn lieveman, mijn goede vader, onze
schoonvader, zoon, schoonzoon, broer, zwager,
oom en neef

Nico Eberson
echtgenoot van

Annie Wagner
In dankbare herinnering:

Susteren: A.M.H. Eberson-Wagner
Susteren: Marianne en Leon

Mandervelt-Eberson
Susteren: G. Eberson-Jessen

Familie Eberson
Familie Wagner

1 juli 1989
Vincentiuslaan 35, 6114 ED Susteren
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag sjuli as. om 10.30 uur in deparochiekerk
van Mariaveld te Susteren, waarna aansluitend de
crematieplechtigheid zal plaatsvinden in cremato-rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen om 12.30
uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.10 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van dinsdag 4 julias. om
19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
liefdevolle verpleging in de Hamboskliniek te
Kerkrade, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, tante en nicht

Elisabeth
Brouwers-Schins

echtgenote van wijlen

Louis Brouwers
* 1-1-1904 t 1-7-1989

Heerlen: Huib en Annie
Brouwers-Lips

Terwinselen: Mia en Sjeng
Steinbusch-Brouwers

Spekholzerheide: Marcel en Agnes
Brouwers-Sodermanns

Terwinselen: Tiny en Piet
Waterval-Brouwers

Kerkrade: Francisca en Jo
Jutten-Brouwers
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Schins
Familie Brouwers

Kapelhof, Kerkrade, 1 juli 1989
Corr.adres: Schepenenstraat 89, 6463EK Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 5 julias. om 11.00uur in de parochiekerk
H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland, waarna aan-
sluitend begrafenis op de begraafplaats Hambos.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vooraf
gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Voor vervoer vanaf dekerk naar debegraafplaats is
gezorgd.
Dinsdag 4 julizal de overledene bijzonder worden
herdacht tijdens deavondwake om 18.00 uur in Ka-
pelhof.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Wegens sterfgeval zijn wij woensdag 5 julias.

DE GEHELE DAG GESLOTEN

Slagerij
Brouwers-Sodermanns

Plein Spekholzerheide

Bedroefd, maar dankbaar voor wat z_ voor onsheeft'betekend, gevenwij ukennis dat tochnog on-
verwacht van ons is heengegaan, gesterkt door de
h. sacramenten, onze lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Mimi
Poismans-Janssen

weduwe van

Jeu Poismans
op de leeftijd van 69 jaar.

Heerlen: Riet Stikkelbroek-Poismans
Nico Stikkelbroek
Jean, Yvonne, Mare

Heerlen: Leo Poismans
Marjo Poismans-Huyten
Noël

Heerlen: Harrie Poismans
Wilmy Poismans-Joosten .
Marissa

Landgraaf: Arno Poismans
Alwine Poismans-van Heugten
Pim, Boy

Übachsberg: Truus Bisschops-Poismans
Jo Bisschops
Familie Janssen
Familie Poismans

Heerlen, 1 juli 1989
Mgr. Schrijnenstraat 3, 6417 KW Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
woensdag 5 julias. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen,
waarna aansluitend crematie in het crematorium te
Imstenrade.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is ge-
zorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in
de kerk, vanaf 10.40 uur.
Avondwake, dinsdag 4 juli om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Mama is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar,
dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

H___________i____________________________._____________________^__________________^ B

t
Diepbedroefd, maar zeer dankbaar voor alle liefde
die hij ons gegeven heeft en met respect en diepe
bewondering voor zijn moed en wilskracht, is he-
den van ons heengegaan, mijn dierbare man, onze
zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Zef Huijts
echtgenoot van

Josephina Tillmanns
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 74-jarige leeftijd.

Geleen: J. Huijts-Tillmanns
Puth: Mia Diederen-Huijts

Minnic Diederen
Jos en Renée

Geleen: Leo Huijts
Elly Huijts-Drummen
Jos
Jolanda, André en Rowan

Geleen: Jo Huijts
Els Huijts-Drummen

Spaubeek: Jos Huijts
Tilly Huijts-Theeuwen

Amstenrade: Wim Huijts
Marian Huijts-Stijffs
Jeroen, Anoek
Familie Huijts
Familie Tillmanns

6164 AD Geleen, 30 juni 1989
Jos Klijnenlaan 115
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
woensdag5 julias. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen,
waarna de begrafenis op het parochiekerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentievan onze dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen dinsdag 4 juli
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuiste Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

t
Na een langdurige ziekte, overleed vrij plotseling,
voorzienvan het heilig sacrament der zieken, op 34-
-jarige leeftijd, mijn lieve man, papa, onze onverge-
telijke zoon, schoonzoon, broer, zwager en neef

Fred Meulenberg
echtgenoot van

Wendy Stassen
papa van

Bibi
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Nieuwstadt: Wendy Meulenberg-Stassen

Bibi
Munstergeleen: Jo Meulenberg

Niny Meulenberg-Schmeits
Susteren: Bep Stassen-Thissen

Munstergeleen: Lian
Munstergeleen: Roger

Susteren: Yvette
6118 GG Nieuwstadt, 1 juli 1989
Randenborgweg 98
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden woensdag 5 juli om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Amelberga
te Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Dinsdag 4 juli om 18.45 uur rozenkransgebed, ge-
volgd door avondmis, in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium van begrafe-
nisonderneming Peusen, Tloosterstraat 31 te Sus-
teren.
Mochten wij, gezien de omstandigheden, iemand
vergeten zijn te berichten, wilt u dan deze adver-
tentie als kennisgeving aannemen.

Getroffen vernamen wij het overlijden van onze
medewerker

Fred Meulenberg
Zijn inzet en kwaliteit zullen wij steeds in onze her-
innering bewaren.

-Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Wendy,
dochtertje Bibi en zijn familie.

Beheerders en directie
Rabobank
Oud Geleen

Geleen, 1 juli 1989

Verslagen vernamen wij het overlijdenvan onze fij-
ne collega en vriend

Fred Meulenberg
Zijn vriendschap en spontaniteit zullen wij nooit
vergeten.

Je collega's van de Rabobank
Oud-Geleen
Marion, Mil, Jacq, Bert, André,
Piet, Yvonne, Ine, Piet, Nan, Nicole,
Dorien, Yvonne, Anja Daniëlle, John,
Marleen, Tiny, Frits, Ingrid.

Geleen, 1 juli 1989

Zonder veel woorden nemen wij afscheid van

Fred
Je vrienden: Walter, Mariet,
Thei, Veronique, Hans, Ine

Met grote droefheid vernamen wij het overlijden
van ons lid

Fred Meulenberg
Wij verliezen in hem een goede tennisvriend.
Wij wensen zijn vrouw en familie sterkte dit verlies
te dragen.

Tennisvereniging „Rosus"
Susteren, 1 juli 1989

Wegens sterfgeval is onze zaak

Wendy Jeans
te Susteren

woensdag 5 juli
DE GEHELE DAG GESLOTEN

t IJe hebt geledenen gestreden,
je hebt gezorgd en gebeden.
God gaf jekruis en kracht,
rust nu maar uit, je taak is volbracht.

Na een 5-jarig ziekbed overleed in verpleegkliniek
Invia te Sittard, voorzienvan deh. sacramenten der
zieken op 74-jarige leeftijd, mijn dierbare echtge-
noot, vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer
en oom

Hub Creuwels
echtgenoot van

Dora Wetzels
Urmond: Dora Creuwels-Wetzels
Urmond: Martin en Miek Creuwels-Lebens

Monique
Geleen: Riet en Ger Römkens-Creuwels

Daniëlle enLeon
Bianca

Beek: Beppy en Horst Hermann-Creuwels
Familie Creuwels
Familie Wetzels

6129 GA Urmond, 30 juni 1989
Slagboomweg 3
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal gehouden worden op woensdag5 juli om
10.30 uur in de kerk van Sint Antonius van Padua
te Urmond-Oost.
Er is geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur avondmis in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Els-
loo-Stein. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

t I
Nooit een klacht
■Altijd een glimlach

Na jarenlang dapper zijn, is nu toch van ons heen-
gegaan, in de leeftijd van 53 jaar, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, dochter,
schoondochter, zus en schoonzus

Femmigje Maria
de Graaf

echtgenote van

Chris Olijve
Wij blijven aan je denken.

Landgraaf: Chr. Olijve
Landgraaf: Olaf en Petra
Landgraaf: Orson en Brigitte

Familie De Graaf
Familie Olijve

6371 CB Landgraaf, 1 juli 1989
Krijgersberglaan 36
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 5
juli as. om 10.00 uur in de H. Barbarakerk te Land-
graaf-Kakert, gevolgd door debegrafenis op de r.k.
begraafplaats aan de Sportweg aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-
heid tot schriftelijk condolerenvanaf 9.30 uur, ach-
ter in de kerk.
Fem is opgebaard in het mortuarium aan deBeute-
weg te Landgraaf: bezoekuren dagelijks van 18.30
tot 18.45 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven met grote droefheid kennis van het over-
lijden van onze lieve dochter

Yvonne Plasmans
Zij overleed op de leeftijd van 25 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Anita en Thomas Plasmans
Familie Plasmans

6416 AG Heerlen-Molenberg, juni 1989
Voskuilenweg 19
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 4 juli a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Pius X te
Heerlen-Molenberg.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Wegens sterfgeval is de
Rabobank Oud-Geleen

Norbertijnenstraat 2 Geleen
WOENSDAG 5 JULI TOT 13.00 UUR GESLOTEN

I t IDiepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Helena
Allertz-Bohnen

weduwe van

Peter Allertz
op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Peter Allertz

Jo Allertz
Willy Allertz

Hoensbroek: Mia Thissen-AUertz
Hub Thissen
Nikol en Bert
611via
Familie Bohnen
Familie Allertz

1 juli 1989
Prinsenstraat 31, 6433 GG Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 5 juli om
11.00 uur in de Christus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door
de begrafenis op de centrale begraafplaats aan deRandweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Dinsdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in een derrouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100 te Hoensbroek; gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

laat ze leren
vooréén tientje

per maand!
terre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ -DEN HAAG

TELEFOON 070-637940'

t
Na een liefdevolle verzorging van 8 jaar in het St
Joseph Rustoord te Heerlen, is in het De Weverzie-Jkenhuis te Heerlen overleden, mijn lieveman, onze
vader, schoonvader, opa, overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Wiel Bremen
echtgenoot van

Maria Theunissen
Hij overleed op de leeftijdvan 83 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: M. Bremen-Theunissen
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Bremen
Familie Theunissen

Heerlen, 1 juli 1989
Corr.adres: 6461 VJ Kerkrade, Rolduckerstraat 63
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 5 juli as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Jozef en Norbertus te Kerkrade.
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van dinsdag 4 juliom 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschoU-l
wen.
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Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede da'
hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven, delen wij u
mede, dat na een kortstondige ziekte van ons is
heengegaan, onze dierbare vader, schoonvader-
opa, broer, zwager, oom en neef

Johann Josef Brouns l
weduwnaar van

Maria Helena Ploum
Hij overleed op 75-jarige leeftijd in het St. Jozef, e-
kenhuis teKerkrade, voorzienvan het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Chèvremont: E.H. Thomas-Brouns
M.J.P. Thomas

Chèvremont: M.H. Hanssen-Brouns
M.J.M. Hanssen

Amstenrade: J.J.H. Brouns
A.C.T. Brouns-Severins
en al zijn kleinkinderen
Familie Brouns
Familie Ploum

Kerkrade, 1 juli 1989
Bejaardentehuis Vroenhof
Corr.adres: 6463 VN Kerkrade, Dir. Cortenstraat 33
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 5 julias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de'H. Antonius van Padua te Kerkrade.
Bleijerheide, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot'
schriftelijk condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondn-i*'
van dinsdag 4 juliom 19.00 uur in voornoemde pa-,
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, dagelijks vaP
18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons be-
tekend heeft, gevenwij u kennis dat na een liefde-
volle verzorging in bejaardenhuis Oosterbeemd te
Valkenburg a/d Geul, op de leeftijd van 97 jaar is
overleden, onze dierbare zus, schoonzus en tante

Maria Hubertina
Schouteten

echtgenote van wijlen

Henricus Bouwens
Uit aller naam:
Familie Schouteten
Familie Bouwens

Valkenburg a/d Geul, 1 juli 1989
Bejaardenhuis Oosterbeemd
Corr.adres: Grasbroekerweg 61a, 6412 BC Heerlen'
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-'
fenis, zal plaatshebben op woensdag 5 juli as. on"!
9.30 uur in de Abdijkerk van de paters Benedict.!
nen, Benedictusberg Vaals, Mamelis 19, Lemiers-
De dierbare overledene is opgebaard in mortua'
rivm Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul--1 *, s
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BRT'ers lieten
scenariovaren
NIEL-BIJ_AS - Luc Segersnetzijn scenario varen. De 36-Ja"ge regisseur van de BRTiwi u.n cameraploegen op-dracht te filmen wat er aanmoois te filmen was. Aan denand van de beelden zal hijeen nieuw scenario samen-stellen.
-Evenals de KRO schenkt de

BRT dit jaar bijzondere aan-
dacht aan het feit dat het 150
jaar geleden is dat de beide
Limburgen werden geschei-
den", lichtte producer Her-
man Schurmans toe. „De wa-
genspelen in Bokrijk werden
reeds uitgezonden. De Virga
Jessefeesten in Hasselt vol-
gen op 13 augustus. Zij zullen

rechtstreeks worden uitge-
zonden".
Van het OLS in Niel-bij-As zal
een documentaire worden ge-
maakt. Onder meer werd
daarvoor de film geraad-
pleegd die de KRO in 1986 in
Stramproy maakte.
Het scenario, dat regisseur
Segers had gemaakt, klopte
niet met wat hij op en rond de
Nielerhei aantrof.
Het OLS is een bijna niet te
vatten verbroederingsfeest,
waarbij de zintuigen van een
nieuwkomer op hol staan. Hij
weet niet welk zintuig hij zijn
zin moet geven.
Omstreeks half september zal
de film worden uitgezonden.
Ook deKRO is erin geïnteres-
seerd.

Zon grote afwezige op
het OLS in Niel-bij-As

door jan van lieshout
NIEL-BIJ-AS - Schutterij
öt.-Martinus uit Niel-bij-Asheeft niet het weer gekre-sen dat ze verdiende. Grote
afwezige op haar perfect ge-
organiseerd OLS was de
?on. En een OLS zonder zon
*s als soep zonder zout. Zo-
Wel de openingsceremonie,°je optocht als de wedstrij-
den werden door regen ge-teisterd.
Volgens' kapitein Jos Scheepersvan de Rijkswacht in Genk, dieniet de coördinatie van de ver-£efr_feieidinS was belast, trok
_7 „£._ in Niel-bij-As nog geen000 bezoekers. Zijn mannentelden exact 2.145 personenau-
to s van drie inzittenden en 130oussen met elk ongeveer 50 per-sonen aan boord. Tevoet of op de
"ets togen zon 5.000 mensennaar de Nielerhei.
Daar ook trok de optocht; gro-
tendeels langs met bramen om-«Jaagde akkers en weilanden.

»Geen ideale route", kantteken-«e burgemeester Frits Kirkelsyan Meijel als voorzitter van degl^- "Schutterijen moeten tus-en huizen kunnen trekken. Dat«nnkt. Dat animeert. Door deveiden .kt het meer een krui-sprocessie".

"°P ons bondsfeest in Munste-
rs vn waren meer mensen dan°P het OLS in Niel", aldus Mauri-
S . erlchofs, voorzitter van de
on_.Uttersbond St.-Gerardus enornmandaht van de schutterij

uit Schimmelt.

Rauwelijks had de stoet van 153
zet f

r^en zien in beweling ge-
hu 'de toeschouwers moesten
ben I"'3 reeds openen. Het
ti«. , devendeliers in hun ac-we-radius.

fschoon kapsels kapseisden en
kit_. ge ,kon ingin en keizerin hethad, was er die starlet-achbge smile.

bof ,koningspaar van Herken-
kr_- was vergezeld door twee£oningsknechten en twee kQ'"igsmaagden. Op een OLS
Hp _" het niet eerder voor. In
al eerdnboSCh Zelf gebeurde dat

eer waren er meer marketent-

sters. Ik telde er 108. Talrijker
waren ook de aartsvaderlijk be-
baarde bielemannen.

Veel applaus was er voor de par-
mantig paraderende bordjesdra-
gers van Amstenrade en Voeren-
daal alsook voor de klaroen- en
trompetterkorpsen, de xylofo-
nisten van Ooi en Melick en voor
het muziekkorps van St.-Oda uit
Boshoven dat een Sousa-medley
ten gehore bracht.
Nieuw waren de uniformen van
St.-Sebastianus uit As, welke
werden ontworpen door drs Jan
Gerits, in België voorzitter van
het Verbond voor Heemkunde.
Hij wist zich geïnspireerd door
een schilderij van de Engelse
schilder John Wootton, die in
1730 JohnWalpole, graafvan Ox-
ford, portretteerde. Diens kledij

was een goede weergave van wat
de gegoede burgerij in de 17e en
18e eeuw droeg.

Voor een verrassing zorgde St.-
Martensvoeren dat zich als Zwit-
serse Wacht presenteerde.

Het in Frans Hals-stijl gekostu-
meerde Stadsgilde van Weert
kwam minder tot zijnrecht als de
schutterij St.-Monulphus en
Gondulphus van Berg enTerblijt
die de Nachtwacht van Rem-
brandt compleet met krui-
thoorndrager en hollend meisje
deed herleven. Jordie en Jenny
Alberts vertolkten de rol weer
met verve.

" Voor uitslagen van het OLS
zie pagina 6

" Meer dan één
kilometer trokken de
schutterijen langs
akkers en weilanden.

Foto's: WIDDERSHOVEN

" Ditmaal geen
paraplu's tegen dezon.
maar tegen deregen
die het OLS in vNiel-bij-As teisterde.
Zaterdag wordt de
Slag op de Nielerhei
voortgezet. Er zijn nog
negen Belgische en
zeventien Nederlandse
korpsen in de strijd.

provincie

Volksuniepresenteert op 29 augustus OLS-film

B-day geen succes
NIEL-BIJ-AS - Slechts 20van de 113 burgemeesters uitde beide Limburgen zaten
gistermorgen in Niel-bij-Asaan de speciaalvoor hen aan-
gerichte schuttersmaaltijdaan. Dat Nico Droeven, dieJosé Happart als burgemees-
ter van Voeren opvolgde, niet«wam, hadden de organisato-ren verwacht. Maar dat zove-len verstek lieten gaan, steldehen teleur.

De schuttersmaaltijd was ge-
sponsord door de boerenbon-den uit de beide Limburgen.
voorts droegen de provincies
!eder 50.000 frank bij.

Modelste burgemeester wasburgemeester Jos Truyen vanas- De leraar economie droegals enige de sjerp. De Neder-
landse burgemeesters haddennun ambtsketen thuis gela-ten.

De Volksunie was het best
vertegenwoordigd. Zij ook

had een cameraploeg van de
Vlaamse Nationale Omroep
Stichting ingehuurd om op-
namen van het OLS te maken.
De film wordt op 29 augustus
op de beeldbuis gebracht.
Eerder gebeurde dat in Kin-
rooi, waartoen ook een Volks-
unie-burgemeester aan de
macht was.
Speciale aandacht kregen de
volksvertegenwoordigers Fri-
da Brepoels uit Bilzen en Jac
Gabriëls uit Bree alsook Jo-
han Sauwens die tijdens de
jongste gemeenteraadsver-
kiezingen als burgemeester
yan Bilzen werd gewipt, maar
inmiddels minister van Open-
bare Werken en Verkeer in de
Vlaamse deelregering is.

Hij en pastoor Vivijs van Niel-
bij-As waren de enige VlP's
die raak schoten. De „buutte-
reedners" Sjeng Kremers en
Harry Vandermeulen maak-
ten van hun openingstoe-
spraak weer een onvervalste
Holland-België.

" Om beurten torsten
gouverneurKremers
en gouverneur
Vandermeulen de
paraplu die gisteren
op het OLS niet kon
worden gemist.
OLS-president Lei
Stals en vice-yo'orzitter
Mon Vranken, die voor
deflankdekking van
de gouwheren zorgden,
gaven echter geen
krimp.

Stokskes van
trommelaars
schoven niet

NIEL-BIJ-AS - De 70-
-koppige afdeling Zwart-
berg van het Rode Kruis
moest opvallend veel bla-
ren doorprikken.

„Het kwam door het lo-
pen, maar ook door het
trommelen", aldus voor-
zitter Jo Winten-Nau-
mann (52). „De stokskes
van de trommelaars
schoven niet".

„Ook moesten brand-
wonden van personeel in
de eettent worden behan-
deld. Voor het overige
was het erg rustig. We
hadden iets anders ver-
wacht".
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Weer noodeditie Dagblad van Noord-Limburg

Staking dreigt bij
krant Venlo

Van onze verslaggever

VENLO - De redactie van het Dag-
blad van Noord-Limburg heeft, gis-
termorgen na een plenaire vergade-
ring, de directie van de Venlose
krant een ultimatum gesteld. Als de
directie het rapport waarin de om-
streden fusie met De Limburger
wordtvoorgesteld niet vóór donder-
dagmiddag twee uur intrekt, zullen
er hardere acties volgen. Een sta-
king wordt niet uitgesloten. Secre-
taris Gerritsen van de redactieraad
van het Dagblad van Noord-Lim-
burg heeft dat gisteravond bekend
gemaakt.

Vandaag zal het Dagblad van
Noord-Limburg, evenals afgelopen
zaterdag, een noodeditie uitbren-
gen. Volgens Gerritsen gaat het om
een afgeslankte krant 'met veel
clubnieuws. Daaronder verstaat hij

informatie over de aangekondigde
fusie tussen het Dagblad van
Noord-Limburg en De Limburger.
Zoals bekend is het personeel van
de Venlosekrant fel gekant tegen de
voorgenomen fusie.

In afwachting van het antwoord van
de directie zal er 'dinsdag, woensdag
en donderdag een normale krant
versclüjnen. De redactie van de
Venlose krant opent vandaag een
'reactietelefoon. Abonnees krijgen
dan de gelegenheid hun mening
over de voorgenomen fusie te ge-
ven. Volgens Gerritsen hebben het
afgelopen weekend ook al veel le-.
zers gereageerd. „Vrijwel iedereen
is tegen de fusie. De reacties waren
hartverwarmend, ik ben er diepvan
onder de indruk geraakt", aldus
Gerritsen. De reacties van de abon-
nees zullen worden gebundeld en
aan de directieworden aangeboden.

Reactie op ontwerpbesluit minister Braks

LLTB: normen doodsteek
voor legpluimveehouderij

ROERMOND - Het hoofdbestuur
van de Limburgse Land- en Tuin-
bouwbond LLTB vindt het ont-
werpbesluit van minister Braks
van Landbouw over de huisvesting
van kippen volstrekt onaanvaard-
baar en neemt hiertegen krachtig
stelling. De nieuwe normen voor
huisvestingssystemen betekenen
volgens de LLTB de doodsteek

voor de legpluimveehouderij in
Nederland.
De door de minster voorgstelde
normen komen neer op een verbod
van legbatterijen, zo zegt de LLTB,
en betekenen dat, gelet op de in-
vesteringskosten van de alternatief
voorgestelde huisvestinggsyste-
men, de Nederlandse pluimvee-
houderij in Europees verband niet

meer kan concurreren. De alterna-
tieve systemen zorgen namelijk
voor een verhoging van de kost-
prijs van een ei met ongeveeer 0,8
cent per stuk.

Braks heeft zijn ontwerpbesluit
aan diverse organisaties voor ad-
vies voorgelegd. Met dit besluit
voert Braks de wet Tazelaar/Van
Noord uit, die stelt dat er voor 1 ja-
nuari 1990 nieuwe eisen voor het
houden van legkippen moeten zijn
vastgesteld. De normen dienen met
ingang van 1 juli 1994 van kracht te
zijn.

Problemen bij
CVV/VGV-fusie

GRUBBENVORST- Telers van de
Venlose Groenteveiling (VGV) zul-
len zich in een afzetvereniging moe-
ten verenigen om lid van de Coöpe-
ratieve Venlose Veilingvereniging
(CW) te kunnen worden. Tot die
uitspraak kwam tijdens de algeme-
ne vergadering van de CW, Nico
Costongs.
„U begrijpt dat een zo ingrijpende
wijziging vooral voor de VGV niet
geheel probleemloos verloopt", zo
voegde de fruitteler uit Berg en Ter-
blijt hieraan toe.
De directiesvan beideveilingenzijn
reeds druk doende om een product-
fusie technisch voor te bereiden.
Dat houdt in datper 1 januaridevei.
lingklok op de VGV wordt stopge-
zet en dat de VGV-producten met
die van CW in Grubbenvorst wor-
den geveild.
Tegelijkertijd worden de voorwaar-
den besproken om uiterlijk per 1 ja-
nuari 1993 tot fusie van beide vei-
lingverenigingen tekomen. Ook zal
een sociaal plan moeten worden op-
gesteld, aldus CW-voorzitter Cos-
tongs.

uitslagen ols
1. BESTE HOUDING OPTOCHT IN MILI-
TAIR UNIFORM

lste prijs: St. Joseph Buchten
2eprijs: DD Stadsschutterij Maastricht
3e prijs: St. Urbanus Montfort
4e prijs: St. Hubertus Nattenhoven
5eprijs: St. Willibrordus Obbicht
6e prijs: St. Joseph Sweiykhuizen
7eprijs: St. Laurentius Spaubeek
Bste prijs: St. Sebastiaan Margraten

2. BESTE HOUDING OPTOCHT IN HIS-
TORISCHE GILDEKLEDING

lste prijs: St. Catharina Weert
2e prijs: St. Sebastianus Dorne
3e prijs: Sebastianusgilde Sevenum
4e prijs: Bussen Schutten Neer

3. BESTE HOUDING OPTOCHT IN FAN-
TASIE UNIFORM
lste prijs: St. Sebastiaan Schimmelt
2e prijs: HH. Marcus en Petrus Geleen
3e prijs: St. Nic. en Antonius Budel
4e prijs: St. Petrus en Paulus Susteren
5e prijs: St. Sebastiaan Heel
6e prijs: St. Job Leuken
7e prijs: St. Oda Boshoven
Bste prijs: St. Sebastianus Ell

4. MOOISTE GEHEEL IN UNIFORM
lste prijs: St. Hubertus Übachsberg
2e prijs: St Hubertus Nattenhoven
3e prijs: St. Sebastianus Margraten
4e prijs: DD Stadsschutterij Maastricht
5e prijs: St. Joris Wessem
6e prijs: St. Stephanus Dicteren
7e prijs: St. Joseph Buchten
jßste prijs: St Lambertus Oirsbeek
5. MOOISTE GEHEEL IN HISTORISCHE
GILDEKLEDING
lste prijs: Bussen Schutten Neer
2e prijs: St. Sebastiaan St Huibrechts-Lille
3e prijs: St. Michael Thorn
4e prijs: St. Sebastiaan Grote Brogel

6. MOOISTE GEHEEL IN FANTASIE-
UNIFORM

lste prijs: St Oda Boshoven
2e prijs: St. Nicolaas Heythuizen
3e prijs: Oranje Nassau Roermond
4e prijs: St Sebastianus Neer
5eprijs: St. Sebastianus Heel
6e prijs: St. Sebastianus Ell
7e prijs: St. Hubertus Helden Beringen
Bste prijs: St Nic en Ant Budel

-7=- -MOOISTE KLEDING IN MILITAIR
UNIFORM
lste prijs: St. Mauritius Strucht
2e prijs: DD Stadsschutterij Maastricht
3e prijs: St. Urbanus Montfort
4e prijs: St. Joseph Sweykhuizen
5e prijs: St. Lambertus Broeksittard
6e prjjs: St Lambertus Oirsbeek

8. MOOISTE KLEDING IN HISTORI-
SCHE GILDEKLEDING
lste prijs: St. Catharina Weert
2e prijs: St. Michael Thorn
3e prjjs: Bussen Schutten Neer

9. MOOISTE KLEDING IN FANTASIE
UNIFORM
lste prijs: St. Job Leuken
2eprijs: St. Antonius Stramproy
3e prijs: HH Mare en Petrus Geleen
4e prijs: St. Sebastiaan Schimmert
5e prijs: Oda Boshoven
6e prijs: St. Nicolaas Heythuizen

10. DEFILEREN IN MILITAIR UNIFORM
lste prijs: St. JosephBuchten
2eprijs: St Joris Wessem
3e prijs: St. Hubertus nattenhoven
4e prijs: St. Urbanus Montfort
5e prijs: St Jan Nieuwstadt
6e prrjs: St Willibrordus Obbicht
7eprijs: St. Hubertus Übachsberg
Bste prijs: St. SalviusLimbricht
11. DEFILEREN IN HISTORISCHE GIL-
DEKLEDING
lste prijs: Bussen Schutten Neer
2eprijs: St. Sebastiaan Grote Brogel
3e prys: St. Michael Thorn
4e prijs: St. Sebastiaan As

12. DEFILEREN IN FANTASIE UNI-
FORM

lste prijs: St. Martinus Linne
2eprijs: St. Petrus en Paulus Susteren
3e prijs: St. Sebastiaan Schimmert
4e prijs: St. Sebastianus Ell
5eprijs: St. Severinus Grathem
6e prijs: St. Sebastianus Neer
7eprijs: Orarvje Nassau Roermond
Bste prijs: Pr. Hendrik St Odilienberg

13. BESTE VAANDELDRAGERIN MILI-
TAIR UNIFORM

lste prijs: St Greg. de Grote Brunssum
2e prijs: St. Barbara Meerssen
3e prijs: DD Stadsschutterij Maastricht
4e prijs: Wilhelmina Hingen
5e prijs: St. Lambertus Broeksittard

14. BESTE VAANDELDRAGER IN FAN-
TASIE-UNIFORM

lste prijs: St. Michael Thorn
2e prys: St. Sebastianus Gilde Beegden '

15. BESTE VAANDELDRAGER IN FAN-
TASIE-UNIFORM
lste prijs: St. Nic en Ant Budel
2e prijs: St. Severinus Grathem
3e prijs: St. Sebastianus Heel
4e prijs: St. Paulus Roggel
5e prijs: St. Mathias Posterholt

16. BESTE STANDAARDRUITER
lste prijs: St. Lambertus Helden

17. MOOISTE BORDJESDRAGER IN MI-
LITAIR UNIFORM
lste prijs: St. SebasUanus Voerendaal
2eprijs: St. Hubertus Nattenhoven
3e prijs: Heilig Kruis Greven bicht
4e prrjs: St. SebasUanus Mheer
5e prijs: St. Jan Nieuwstadt
6e prijs: St. Martinus Tegelen

18. MOOISTE BORDJESDRAGER IN
HISTORISCHE GILDEKLEDING
lste prijs: St. Catharina Beek
2e prijs: St. George en St. SebasUanus Bee-
sel
3e prijs: Catharina Weert

19. MOOISTE BORDJESDRAGER IN
FANTASIE-UNIFORM

lste prijs: St. Barbara Leveroy \
2e prijs: St. Nicolaas Susteren
3e prijs: Ons Genoegen Siebengewald
4e prijs: St. Paulus Roggel
5e prrjs: St. Petrus en Paulus Susteren
6e prijs: St. Sebastianus Neer

20. MOOISTE KONINGSPAAR IN UNI-
FORM

lste prijs: St. Nicolaas Heythuizen
2e prijs: St. Antonius Stramproy
3e prijs: St. Cornelius Swartbroek
4e prijs: St. Martinus Bom
5e prijs: St. SebasUanus Ell
6e prjjs: St. Martinus Holturn
7e prijs: St. Joseph Buchten
Bste prijs: St. Mathias Posterholt
9e prijs: St. Sebastianus Neer

21. MOOISTEKONINGSPAAR IN HISTO-
RISCHE GILDEKLEDING
lste prijs: St. Sebastianus Beegden
2eprijs: St. Margaretha Ittervoort

22. MOOISTE KONINGSPAAR IN JAC-
QUET

lste prijs: St. Salvius Limbricht

23. MOOISTE KEIZERSPAAR IN UNI-
FORM

lste prijs: St. Lambertus Oirsbeek
2e prijs: Wilhelmina Hingen
3e prijs: Oranje Nassau Roermond
24. MOOISTE KEIZERSPAAR IN HISTO-
RISCHE GILDEKLEDING
Geen deelname
25. MOOSTE KEIZERSPAAR IN JAC-
QUET
lste prijs: St. Martinus Houthem St. Ger-
lach

26. MOOISTE KONING IN UNIFORM

lste prijs: St. Antonius Nederweert
'2e prijs: St. Maternus Wijlre
3e prijs: St. Marternus Vaesrade
4e prrjs: Wilhelmina Horst

27.MOOISTEKONING IN HISTORISCHE
GILDEKLEDING

lste prijs: Akkermans Gilde Venlo
28. MOOISTE KONING IN JACQUET
lste prijs: St. Brigida Noorbeek

29. MOOISTE KONINGIN
lste prijs: St. Martinus Bom
2e prijs: St. Sebastianus Neer
3e prijs: St. Michael Thorn
4e prijs: St. Sebastianus Gilde Beegden
5e prijs: St. Nicolaas Heythuizen
6e prijs: St. Martinus Linne

30. MOOISTE KEIZER IN UNIFORM
lste prijs: St. Brigida Noorbeek
2e prijs: Nic en Ant Budel
3e prijs: St. Paulus Epen

31. MOOISTE KEIZER IN HISTORISCHE
GILDEKLEDING
Geen deelname

32. MOOISTE KEIZER IN JACQUET

lste prijs: St. SebasUanus Eys

33. MODELSTE GENERAAL

lste prijs: St. Urbanus Montfort
2eprijs: St. Sebastianus Heerlen
3e prijs: HH Mare en petrus Geleen
4e prijs: St. Sebastianus Margraten

34. MOOIST GEKLEDE GENERAAL

lste prijs: St. Hubertus Übachsberg
2e prijs: St. Joseph Sweykhuizen
3e prijs: St. Lambertus Broeksittard
4e prijs: St. Willibrordus Obbicht

35. BESTE BIELEMANNENGROEP
lste prijs: St. Elisabeth Stokhem
2eprijs: St. Martinus Houthem St. Gerlach
3e prijs: St. Sebastianus Klimmen .
4e prijs: St. Sebastianus Voerendaal

36. MODELSTE SAPPEURSGROEP

lste prijs: St. Jan Grubbenvorst
2e pr(js: St. Barbara Meerssen
3e prijs: Wilhelmina Horst

37. BESTE MARKETENSTERGROEP
lsteprijs: Heilig Kruis Grevenbicht
2eprjjs: St. Martinus Bom
3e prijs: St Greg. de Grote Brunssum
4e prijs: St Joseph Sweykhuizen

38. VAANDELZWAAIEN IN GROEP

lste prijs: St. Catharina Stamproy
2eprijs: Bussen Schutten Neer
3e prijs: St. har en rel Ellikom
4e prijs: St. Antonius Stamproy
5eprijs: St. Job Leuken

.39. VAANDELZWAAIEN IN GROEP -JEUGD

lste prijs: St. Catharina Stamproy

40. INDIVIDUEEL VENDELEN - KLAS-
SE A

lsteprijs: H. de Groot St. Job Leuken
2eprijs: L. Kusters St. Lambertus Helden
3e prijs: C. Theuwissen St. Har en Rel Elli-
kom

41. INDIVIDUEEL VENDELEN - KLAS-
SE B

lste prijs: J. Hendriks St Har en Rel Elli-
kom

42. INDIVIDUEEL VENDELEN - KLAS-
SE C

lste prijs: M. Bongers St Antonius Stam-
proy
2e prijs: P. van Lier St. Lambertus Helden
3e prijs: D. Daemen St. har en Rel Ellikom
4e prijs: H. Geraedts St. Catharina Stam-
proy

43. INDIVIDUEEL VENDELEN - KLAS-
SE JEUGD

lste prijs: S. Winnen St. Har en Rel Ellikom
2eprijs: L. Verbunt St. Antonius Stramproy
3e prijs: L. Beckers St Catharina Stamproy

44. VAANDELKLASSE
lste prijs: L. Royakkers St. Lambertus hel-
den

45. OUDE EXERCITIE

lste prijs: St Hubertus Übachsberg
2e prijs: St. Sebastianus Voerendaal
3e prijs: St Paulus Epen
4e prijs: St Laurentius Spaubeek
5e prijs: St. Sebastianus Heerlerheide

46. BESTE COMMANDANT OUDE EXER-
CITIE

lste prijs: St. Sebastianus Heerlerheide
2e prijs: St Sebastianus Voerendaal

47. NIEUWE EXERCITIE

lste prijs: St. Job Leuken
2e prijs: St. SalviusLimbricht
3e prijs: St. Joris Wessem
4e prijs: St Joseph Buchten
5eprijs: DD Stadsschutterij Maastricht
48. BESTE COMMANDANT NIEUWE
EXERCITIE
lste prijs: St. Salvius Limbricht
2e prys: St. Job Leuken

49. BELGISCHE EXERCITIE
lste prijs: St. Dionisius Opoeteren

50. BESTE COMMANDANT BELGISCHE
EXERCITIE
lste prijs: St Dionisius Opoeteren

51. SPIESEN EXERCITIE
lste prijs: St. Sebastiaan Grote Brogel

52. BESTE COMMANDANT SPIESEN
EXERCITIE
lste prijs: St Sebastiaan Grote Brogel

53. MARSWEDSTRIJDEN ERE - DIVISIE
lste prijs: St. Hubertus Übachsberg
2e prijs: St. Stephanus Dicteren
3e prijs: St. Barbara Leveroy

54. MARSWEDSTRIJDEN EERSTE D-Vf
SIE

St. Joris Wessem
2e prijs: St Lambertus Neeritter
3e prijs: St Paulus Epen

55. MARSWEDSTRIJDEN TWEEDE I
VISIE

lste prijs: St. Willibrordus Obbicht
2e prijs: St. Urbanus Maasniel
3e prijs: St. Mon en Gon Berg en TerblÜ*

56. MARSWEDSTRIJDEN DERDE t
JEUGD - DIVISIE

lste prijs: St. Lambertus Broeksittard
2e prijs: St. Sebasianus Eys
3e prijs: St. Sebastianus Ell

57. BESTE TAMBOER-MAJOOR ERE-ïf
VISIE

lste prijs: St. Hubertus Übachsberg
2e prijs: St. Job Leiken
3e prijs: St. Joh. Clemens Merkelbeek

58. BESTE TAMBOER-MAJOOR EERSI*
DIVISIE

lste prijs: St. Martinus Holturn
2e prijs: St. Joris Wessem _
3e prys: St. Lambertus Oirsbeek
59. BESTE TAMBOER-MAJOOR TWïfr
DE DIVISIE

lste prijs: St. Urbanus Maasniel
2e prijs: St Sebastianus Klimmen '3e prijs: St. Willibrordus Obbicht g

60. BESTE TAMBOER-MAJOOR DEIUfEN JEUGD-DIVISIE
/lste prijs: St. Nicolaas Heythuizen

2e prijs: St Lambertus Broeksittard
3e prijs: St Sebastianus Schimmert r
61. SOLISTENWEDSTRIJDEN ERE-I^VISIE g

lste prijs: J. Poelmans St. Sebastiaan Gr4JBrogel
2e prijs: R. Jeurnink St Lambertus Heet\.ter t
3e prijs: V. Cox St. Lambertus Neeritter f
4e prijs: H. Geraards St. Catharina S_4>
proy h
5e prijs: F. Thomas St. Hubertus Scha*
berg rj

62. SOLISTENWEDSTRIJDEN EEftslfDIVISIE 1]

lste prijs: M. Janssen St. Martinus Holtuj»
2e prijs: R. Konings St Lambertus Nee1*
ter
3e prijs: E. Brouwers St. Laurentius S_ï
beek tl
4e prijs: E. Schrooten St Sebastiaan Gr<C
Brogel -5e prijs: J. Stollman St. Sebastianus H«T
len

63. SOLISTENWEDSTRIJDEN TWEE.
DIVISIE
lste prijs: M. CoumansHeilig kruis Gre**
bicht
2e prijs: J. Volders St. Joseph St. geertn»
3e prijs: P. Braeken St. Mauritius Struch'i
4e prijs: F. Speetjens St. SebastiaH
Schimmert
5e prijs: R. Kuyltjens St. Urbanus MaasH"!
64. SOLISTENWEDSTRIJDEN DErW
DIVISIE
lste prijs: J. Collaris Wilhelmina Nieu»*^hagen
2e prijs: P. Lahaye St sebatianus Scimrn^3e prijs: P. Derix St. Mathias PosterholtJ4e prijs: N. Engelen St Urbanus Maasn»£5e prijs: J.Raeven HH Mare en Petrus *n
leen

65. SOLISTENWEDSTRIJDEN JEUÖ1,
DIVISIE
lste prijs: A. Coumans St. Salvius \A
bricht
2e prijs: B. Lammers St. Nic en Ant. BU<j|
3e prijs: P. Roberts St. Lambertus OirsbjJ
4e prijs: J. Odekerken St. Sebastianus tt
5e prijs: R. Verslegers St. Mon en Gon n
tehm

examens
Aan de Technische UniversM
Eindhoven slaagden de volgei>J:studenten voor hun doctoraal e*1
men:
Bedrijfskunde: R. Boosten, Hoeg:broek; M. Buyssen, Horst; C. & ,
velsbergh, Heerlen; Werktuigboü"
kunde: C. Beussenberg, Sittard; £Hulsbosch, Linne; S. Jaasma,'S1*"tard; A. Kroes, Puth; L. Raden1,

kers, Stem; L. Wolters, Roermoi1:Bouwkunde: M. van de Bro*'
Maastricht; J. de Bruijn, Kerkrat
P. Geraats, Weert; G. Haarmai*
Weert; G. Kosters, Spaubeek, 'Zuthof, Heel.
Aan de HogeschoolWest-Brabant' -i
Etten-Leur slaagde voor het eif'
examen biochemie Maurice Wye J
uit Heerlen.

_______T*T___H_______ '-'»»-' _ïï_T__'"".11'^y__ __T_Ti_^T_'ri r_

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
j| Tel.: 045-721658 |

Uw huis op ditformaat in
de krant kost meestal
minderdan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over devloer.

|En demakelaar weetvan
wanten en kranten.

ookjapannars an vorkheftrucks J»s|§y
|MÉK____C_________h_____É
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'tAllerbestevoor^iyriendeliikeprijs \

500 gram >gf aardbeien ofperziken. 199 _...,_ . __....,._ , , ___.
broodjes voor W tuinboneO _]

Tijdelijk 159 Literpak>_s nu 1. Fijne schouderham 198 Gelderse gekookte worst .„.,, . -, qq j.

i„ „rii, v_rl___d- . __ „ _ nu 150 gram 1. 375 gram per stuk. Nu voor ). Heel Gilde-witbrood 184 _u;,__„ uin prijs verlaagd. X. Bonduelle doperwtjes ±800 gesneden. 1. -JkilonuJ.. j
Sunil wasmiddel £95 f«| f extrafijr, v.ltr. blik 135 «■ ■3—- __■ ___m«__.___^

Grote, verse appelvlaai 498 Grote bos worteltjes T492 kilo, tijdelijk: Ue i»ï Bonduelle maïs op zn __r_i _______ ■ ___■ ■Til U __.B1ü 027 cm. nu voor T^. per bos 1. .
Groko spinazie ala QQ WÊÊ ' *te"* L79 IQLII MJUlil1"M üW
crème ...gram^öV «8$ Nu 3 halen, 2 betalen! ■ "^ SSÏÏS;^^^ fc. !
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Maastrichtse politie over bejaarde schutter:

'Geen crimineel
maar patiënt'

Vervolg van pag. 1

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Nadat familieleden en mensen uit zijn naaste

onomgeving tevergeefs hadden geprobeerd de man te kal-
V en> werd omstreeks tien uur de politie gewaarschuwd,
cep " een venster gaf de bejaarde echter dreigend te verstaan
hard lnmenëing te dulden. Toen hij in die houding bleef vol-
slot 6n—e toestan<^ ter plaatse dreigend leek te worden, be-_ipten P^itieleiding en hoofdofficier van justitie het Arresta-leam Zuid in te schakelen.

üe aanWiel de man metnet geweer in
kwam I°P de ledenvan dat team
rond " open- slaagden deze er

kneu.',!? 1' "ur toch in hem op een
gine er te overmeesteren. Dat
kna,. gepaard met enkele harde
*eid_. ' om de man af teen en te desoriënteren.

fcrmdln °°fdbureauvan Politie ont-
vet c * later sPecialisten van
hem Interventieteam over
Volkom e Ambyer bleek namelijk
doende °£erstuur en kon geenaf-
I*edratr T

ve"laring geven voor zijn
zijn on_ "n , vr°ege ochtend zou hij
in e Afgeschrikt door 'iets' dat zich
.esi___ib^gelegen weiland had af-I peeld met een auto.

"«e Sno_. °nd was het de Maastricht-
>ekki"e„n°g niet gelukt dat na te
.leeft _' VolSens een woordvoerder

,rt.eteen enhler zeker met te doen
een pati ° .mineel maar eerder met

Vefinex BV
breidt uit. gaa. k

T ~ Vefïnex BV in Weert
bied activiteiten op het ge-

i \ver_ Van de pluimveemestver-
Ver_In,g- sterk uitbreiden. Dei zal klngscapaciteit in Weert
35nn_°rden verhoogd tot circa

i mvT;"i nvT;" ton. Dit vergt een totale

'* gmH nng van zeven miljoen

.üe kI ziin Defl°digde vergunningen
verleend en moederbedrijf

' len f's V?ghel heeft de plan-
J kent g gekeurd- Vefïnex re-» AktL°_ subsidie uit het Mest. hein%rr°gramrna van de over-
dW Elnd 1989 moet de uitbrei-'nS gerealiseerd zijn.

Ivan V
j

's slnds de overname
kin» Pluimveemestverwer-We|rt an..de flrma Lambers in

Jen af. *
ctlef in de verwerking2et van braadkuikenmest.

* ton afgelopen Jaar werd 10.000
ikorrL merkt tot Pluimveemest-
ii Z°'n 2. ___. mengmestkorrels.. direot u ton verse mest werd» eet geëxporteerd.

Café Verbouwd'
in Maastricht

Van onze verslaggever

MAASTRICHT- Twee in Cadier en
Keer verblijvende Indiërs hebben
zaterdagnacht huisgehouden in en
buiten een café op de hoek van de
Brusselsestraat en Herbenusstraat
in Maastricht. Zwaaiend met afge-
broken hockeysticks stapte het niet
bepaald nuchter te noemen tweetal
rond kwart over drie het café bin-
nen waar op dat moment nog een
tiental gasten verbleef.
Zonder aanleiding sloeg men links
en rechts het interieur aan diggelen
en werden gasten bedreigd. De twee
door de politie als hysterisch be-
schreven vreemdelingen begaven
zich vervolgens naar buiten om daar
hun agressie bot te vieren op enkele
auto's. Toen de inmiddels gealar-
meerde politie ten tonele verscheen,
ging het geraas onverminderd ver-
der. Uiteindelijk lukte het de agen-
ten de twee in een politiebusje te
werken, maar één van hen zag kans
zich daaruit te bevrijden.
Om hemvoor de tweede maal onder
controle te krijgen, moesten de
agenten de hen vergezellende hond
inzetten. Deze beet deman in de bo-
venarm waarna deze zich liet over-
meesteren en voor behandeling en
opname liet overbrengen naar het
Academisch Ziekenhuis. Zijn 31-ja-
rige maat werd ingesloten in het
hoofdbureau van politie.

Twee miljoen
voor Coveco

Van onze verslaggever

WEERT - Coveco NV in Weert
krijgt een EG-subsidie van ruim
twee miljoen gulden voor de bouw
van een varkensuitsnyderij. Het mi-
nisterie van Landbouw en Visserij
doet daar nog eens acht ton bij.

Het EG-geld komt uit het Europese
Oriëntatie- en Garantiefonds voor
de Landbouw.

Dat fonds is vooral bedoeldvoor be-drijven diezich bezighouden met de
verwerking en afzet van landbouw-
en visserijprodukten.

Vervuild slib op
Maasbodem in zeven
Limburgse gemeenten

Var,' *"i onze verslaggever

sterfs
R

7
LEN/VENLO - Min-

Ne_ftVen Limburgse Maas-
blem_n hebben grote Pro"met overtollig en sterk
*cmem _ tslib °P de Maasbo-
Iricht *r

gaat om Stem, Maas-
Vteerl' *enlo, Kessel, Wessem,
*ciev anssu en Mook- Da*
Je en °°rloPige conclusie van.. die de gemeenten
teho,,^n Grave in mei hebben
heem " onder 83 Maasge-
*ae«Wn ln Nederland. Vijftig
*els „ tormulieren zijn inmid-

Èeent|rytourneerd aan de ,ge-

°PEe_,Prav_ hebben deze enquê-
tiden 3 °mdat zij hetniet correct

kgger»rT de gemeenten het uit-
tilde____ Xerwerken van het ver-
.en v ,elemaal zelf moeten be-_ *«nvSS. moet _üf mihoen eul-Etl; Graf, nom dehaven te sane-; urave ruim drie ton.

Papenwater
_ fs &e_fh _*"* waarschijnlykKtrSlS. h wag VanYan mi«oenen.'uizend_. nkt enkele honderd-
"*> het guldens nodig te hebbenKata-l 1? _te ruimen in het Pa-aier (by het provinciehuis).

._!__._."_ Van aUe gegevens die
fnten aanleveren zal een

.5 -___* Worden gemaakt.Dat zal
Uaef.« worden om politiek Den
"iet ter _ bewust te maken dat het, «recht is dat de gemeenten al-

leen voor de sübproblematiek moe-
ten opdraaien. Eind september zal
een symposium worden gehouden
over deze sübproblematiek.

Liever
In Heerlen bezoeken zon twee-
duizend leerlingen de primaire
en voortgezette opleidingen. In

Maastricht slechts 900 leerlin-
gen. Dat verschil ligt volgens de
heer Jacquot voornamelijk aan
het feit dat mensen in Maastricht
hun kinderen liever naar een
Mavo dan naar een beroepsoplei-
ding sturen. „In de Oostelijke
mijnstreek is van oudsher meer
industriële bedrijvigheid ge-
weest. Dat je dan een vak leert
ligtvoor de hand".

Toch is het leerlingwezen by veel
scholen en volwassenen nog on-
bekend. Men weet vaak niet wat
de instelling te bieden heeft en
waar de informatie vandaan ge-
haald moet worden. Er wordt
weliswaar hard gewerkt aan
voorlichtingscampagnes op
scholen maar er blijkt meer voor
nodig.
Regionaal consulent Rob Snij-
ders in Heerlen: „Via voorlich-
ting op scholen en afspraken met
dekanen proberen we mavo en
havo leerlingen te bereiken en te
informeren. Maar vooral deka-
nen zijn soms moeilijk voor ons
systeem te winnen. We komen
nog te vaak de opmerking tegen
dat het leerlingwezen restonder-
wijs is voor uitvallers.Die visie is
niet juist, we kunnen wedijveren
met een middelbare technische
school. Wij hebben zicht op een
totaalpakket aan opleidingen en
zoeken met een leerling het tra-
ject uit dat het best bij hem of
haar past. Op dit moment heb-
ben we een paar havo-leerlingen.
Je merkt aan hun reacties dat er
een wereld voor ze open gaat".

Het leerlingwezen heeft niet al-
leen leerlingen uit het beroeps-
onderwijs die hun opleiding niet
hebben afgemaakt. Ook alloch-
tonen, herintredende vrouwen
en randgroepjongeren maken

voor twee derde deel uit van die
vierduizend leerlingen. Zestig
procent slaagten heeft een diplo-
ma en een baan.

Voorspellingen
Breukers is er echter heilig van
overtuigd datVan Rey in september

zijn Kamerlidmaatschap kan ver-
lengen. „Ik geloofde voorspellingen
dat deWD maar 21 tot 22 zetels zal
behalen niet. Dat worden er meer,
neem dat maar van mij aan. En als
deWD weer in de regering komt is
er voor Jos van Rey helemaal geen
vuiltje aan de lucht. Enkele hoogge-
plaatste WD'ers zullen dan minis-
ter of staatssecretaris worden en
dan schuift Jos van Rey door. Ik
denk dat Nellie Verbugt dan zelfs
nog een goede kans maakt op een
Kamerzetel", aldus Breukers.

Actie voor hogere klassering levert geen resultaat op

Jos van Rey blijft 27ste
op definitieve VVD-lijst

Van onze verslaggever

DEN HAAG - Jos van Rey
staat 27ste op de definitieve
kandidatenlijst van de WD
voor de Tweede Kamerverkie-
zingen op 6 september. Het
Roermondse Kamerlid be-
kleedde die positie ook al op
de voorlopige lijst. Pogingen
van de WD-Limburg om Van
Rey op de valreep een hogere
klassering te bezorgen haal-
den niets uit. „Er zat gewoon
niet meer in", aldus voorzitter
Frans Breukers van de WD-
Limburg gisteravond. Wel luk-
te het Breukers om Nellie Ver-
bugt uit Helden op de defini-
tieve lijst een flinke sprong te
laten maken. Op de voorlopige
lijst stond zij nog 41ste, maar
ze gaat nu als 32ste de verkie-

zingen in. Verder liet het WD-
kader zaterdag in Hilversum
de kandidatenlijst ongemoeid.

Vanuit de vergadering werd trou-
wens nog een poging gewaagd om
Van Rey op de definitieve lijst nog
een paar plaatsen te laten zakken.
Maar deze solo-actie leverde geen
resultaat op. Zoals bekend heeft
Van Rey zijn lage klassering te dan-
ken aan een interview in Driemas-
ter, het partijblad van de jonge libe-
ralen. Van Rey zei daarin onder an-
dere dat hij geregeld 16. kilometer
per uur rijdt. Nogal wat Kamercen-
trales lieten het Roermondse Ka-
merlid op grond van dat interview
vallen.

Campagne
Desondanks zal de WD-Limburg
de komende weken intensief cam-
pagne gaan voeren om Van Rey on-
der de aandacht van de kiezers te
brengen. Breukers: „Jos van Rey is
voor ons kandidaat nummer één. In
Limburg moet hij een hoop voor-
keurstemmen kunnen halen. Joe-

kes is bij devorige verkiezingen ook
via voorkeurstemmen herkozen.
Waarom zou dat met Van Rey niet
lukken?"

VanRey zelfacht zich eveneens niet
kansloos. „Met steun van de WD-
Limburg moet er nog wat bereikt
kunnen worden. Desondanks vind
ik dat de party mij onevenredig
zwaar gestraft heeft voor dat inter-
view. Een 27ste plaats is ronduit te-
leurstellend".

" Jos van Rey

Flink tekort aan goed opgeleidpersoneel

Leerlingwezen steeds
meer op de voorgrond

Van onze correspondente

HEERLEN - Het gaat goed met
het leerlingwezen in deregio. In
vier jaar tijd is het aantal leerlin-
gen in de provincie verdubbeld
van vier- tot ruim achtduizend.
Dat is ver boven hetlandelijk ge-
middelde. Toch bluft de beroeps-
opleiding op zoek naar leerlin-
gen want de vraag vanuit het be-
drijfsleven naar goed opgeleid
technisch personeel wordt
steeds groter.

Het leerlingwezen is een door de
overheid erkende beroepsoplei-
ding met zon dertig landelijke
organen en vierhonderd be-
roepsopleidingen. Er worden on-
der meer bakkers, chauffeurs,
technici, installateurs, admini-
stratiefpersoneel, kappers, schil-
ders en grafici opgeleid.

Een opleiding via het leerlingwe-
zen is drempelloos en nagenoeg
gratis.Leerlingen volgen een dag
per week theorie op school en
werkenvier dagen in een bedrijf.
Vanuit depraktijk wordt het vak
inrelatief korte tijd geleerd.

„Dat maakt het systeem uniek",
vindt drs E. .Jacquot, directeur
van het regionaal orgaan leer-
lingwezen in Limburg (ROL).
„Er is voor elk wat wils. Tussen
de leerling en het bedrijf wordt
een leer- of arbeidsovereen-
komst gesloten. In twee a drie
jaar tijd heeft hij een vaste baan
en een diploma."

" Lerend werken lijkt steeds meer aan te slaan

Vaklui
Het bedrijfsleven staat te pope-
lenom werknemers met een goe-
de beroepsopleiding in dienst te
kunnen nemen. „De lagere tech-
nische school levert geen geïnte-
resseerde vaklui meer op. Is de
klacht diewe vanuit het bedrijfs-
leven maar al te vaak horen", ver-
telt de heer Jacquot. „De LTS
fungeert steeds meer als opvang-
net van ITO-leerlingen. Ook het
lager beroepsonderwijs is wat de
kwaliteit van de leerlingen be-
treft op sterven na dood. Ze pro-
beren wel uit het moeras te ko-
men maar dat lukt zeer moei-
zaam. Bovendien kampen deze
opleidingen op dit moment met
een dalend aantal leerlingen van
maar liefst 30 procent.

Daardoor stromen steeds minder
leerlingen van het LBO door
naar het leerlingwezen. Mavo-
leerlingen vangen dat tekort re-
delijk op. Toch moeten we ons
steeds meer op MBO- en HAVO-
leerlingenrichten. De uitval van
leerlingen uit het MBO is schrik-
barend. Het systeem is te,
schools. Velen van hen komen
bij het leerlingwezen terecht".

Dat het principevan lerend wer-
ken aanslaat blijkt bij onze Oos-
terburen. Duitsland kent voor
tachtig procent een opleidings-
ysteeem zoals het leerlingwezen
voor technische en ambachtelij-
ke vakken. De motivatie om een
opleidng te volgen, waarna je
vrijwel zeker een baan krijgt
blijkt daar te werken.

provincie

Aantal klachten
gezinszorg stijgt

Van onze verslaggever

HEERLEN- Landelijk gezien is
het aantal klachten over de ge-
zinsverzorging met bijna vijftig
procent toegenomen: in 1987 wa-
ren er dat 73; vorig jaarkwamen
er bij de Centrale Klachtencom-
missie Gezinsverzorging (CKG)
108 binnen. Zo blijkt uit het
CKG-jaarverslag over 1988.

In Limburg werden vorig jaar
zes officiële klachten ingediend.
Noord-Brabant spande de kroon
met 28 klachten. In Gelderland
werden zestien klachten geteld,
in Noord-Holland vijftien, in
Utrecht dertien en in Zuid-Hol-

land elf. Daarna volgen Gronin-
gen, Friesland en Drente met
vier en Zeeland met één klacht.
UitFlevoland kwam geenenkele
klacht.
In 23 gevallen werd geklaagd
over een 'te beperkte hulp' en in

lichting of informatie-uitwisse
ling tussen cliënt en instelling.

Bij de klachtenbehandeling
kreeg de commissie onder meer
te maken met problemen op het
gebied van: verwijzing naar de
Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet (AAW) of alphahulp,
hulpverlening in het kader van
deAAW door familieleden, gelei-
delijke vermindering van het
aantal uren hulp, afstemming/sa-
menwerking met andere voorzie-
ningen, opvang van kinderen
van éénoudergezinnen, onmoge-
lijkheidvan de hulpverlening op
verantwoorde wijze te reageren
en budgettekorten.

twintig zaken over 'voortijdige
beëindiging van hulp. Ongeveer
de helft van 108 klachten wei-
behandeld door de commissie;
twaalf werden gegrond ver-
klaard. Veel klachten waren het
gevolg van onvoldoende voor-

Geleens bedrijfbreekt markt open

Aspartaamfabriek HSC
wint octrooi-geding

Van onze redactie economie

HEERLEN - Aspartaamfabrikant
Holland Sweetener Company (HSC)
in Geleen heeft een kort gedingover
octrooirechten gewonnen van de
Amerikaanse concurrent The Nu-
traSweet Company. Dit laatste be-
drijfwas tot voor enkele jaren 's we-
relds enige producent van de calo-
rie-arme zoetstof die veel in fris-
dranken wordt gebruikt. Met een
ander produktieproces kwam vorig
jaar ook HSC als aspartaamprodu-
cent op de markt.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft
in hoger beroep bevestigd dat het
octrooi van The NutraSweet Com-
pany op het gebruik van aspartaam
in combinatie met andere zoetstof-
fen zoals sacharinenietig is. De zaak
was door HSC aanhangig gemaakt.
In landen als Zwitserland, Zweden
en Noorwegen hebben de rechters
dit zogenaamde meng-octrooi even-
eens vernietigd.
In de Verenigde staten heeft de oc-
trooiraad onlangs een diepgaand
onderzoek uitgevoerd naar de gel-
digheidvan het NutraSweet meng-
octrooi. De octrooiraad heeft ook
daar in eerste instantie de geldig-
heid van dat octrooi verworpen.

Basisoctrooi
Naast de kwestie van het mengoc-
trooi speelt er in de Verenigde Sta-
ten ook nog een geding over het ba-
sisoctrooi van NutraSweet. Het be-
drijfheeft een monopolie op het ge-
bruik van aspartaam in de thuis-
markt, omdat het octrooi er onlangs
werd verlengd.
Holland Sweetener Company is een
50 procents joint-venture van DSM
en de Japanse onderneming Tosoh.
Het bedrijf, naast concurrent Nu-
traSweet 's werelds enige produ-
cent van aspartaam, is optimistisch
over de resterende mogelijkheden

om de NutraSweet-octrooien bin-
nen afzienbare tijd nietig verklaard
te krijgen.

Volgens directeur W. Vermijs van
HSC is het openbreken van de we-
reldmarkt voor aspartaam niet al-
leen van belang voor de omzet van
zijn bedrijf. Ook veel producenten
van frisdranken en andere voe-
dingsmiddelen, die aspartaam tot
vorig jaar slechts van één aanbieder
konden betrekken, juichen de
komst van een tweede leverancier
toe, aldus HSC.
De totale omzet in de calorie-armezoetstof bedraagt meer dan 700 mil-
joen dollar per jaar. Aspartaam is
200 maal zo zoet als suiker en wordt
tegenwoordig veel gebruikt in aller-
lei 'light'-voedingsmiddelen en
dranken.

Bijwerkingen
Eind vorig jaar waarschuwde deStichting Natuur en Milieuvoor na-
delige bijwerkingen van aspartaam.
De kunstmatige zoetstof bevat phe-
nylanine, een zuur datzou leiden tot
een tragere werking van de herse-
nen. HSC bracht daar toen tegenin
dat bij normaal gebruik geen nadeli-
ge effecten geconstateerd zyn.

In de fabriek in Geleen is meer dan
100 miljoen geïnvesteerd. Het be-
drijf biedt werk aan ruim 100 men-
sen en is marktleider in Nederland.
Op dit moment heeft HSC eenderdedeel van de Europese markt in han-
den. Volgens Verwijs is de produk-
tiecapaciteit van de fabriek in Ge-
leen voldoende om binnen enkele
jaren de helft van de Europese
markt te bedienen. Vergeleken met
de Verenigde Staten stelt de omzet
in Europa echter niet zo veel voor.
Tachtig procent van alle aspartaam
wordt in de Verenigde staten ver-
bruikt.

Regen had invloed op wedvluchten

W. Wetzels wint
provinciaal Melun

van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

HEERLEN - Het heeft de duiven-
melkers zaterdag en zondag niet
meegezeten. De jonge duiven die
gisteren wegens de slechte weerom-
standigheden niet gelost konden
worden staan nog steeds in Transin-
ne en Mettet. De nationaleen inter-
nationale wedvlucht Pau werd gis-
teren voor de derde keer al uitge-
steld. Men hoopt in deze plaatsen
vandaag alsnog te lossen. Alleen de
provinciale wedvlucht Melun van
de Phoenix had zaterdag een zeer
snel verloop.

Winnaar werd Wiel Wetzels uit
Schaesberg voor T. Onstenk uit
Brunssum. Uitblinker was Jo Haag-
mans uit Hoensbroek met 4 en 7. De
provinciale wedvlucht Orleans voor
jaarlingen verliep gisteren zeer
traag. Ook deze duiven hebben on-
derweg met veel regen te kampen
gehad. Vermoedelijkewinnaar is M.
Bongers uit Eijsden voor L. Don-
ners uit Bocholtz.
Nadat ze in de loods in Geleen van
een jgeheim vleugelmerk waren
voorzien zijn gisteravondruim 6.000
Nederlandse duiven naar Barcelona
vertrokken.
Het was weer een nieuw deelname-
record voor de marathon van het
luchtruim. Bij gunstige weersom-
standigheden hoopt men vrijdag-
morgen in de Catalaanse hoofdstad
te lossen. De uitslagen die gister-
avond bekend waren, zijn:

provinciaal Melun: 1. W. Wetzels
(Schaesberg) 10.26 uur, snelheid
27.54.50; 2. T. Onstenk (Brunssum)
10.31; 3. A. Wiemans en Zn (Weert)
10.39; 4/7. J. Haagmans (Hoens-
broek) 10.29 en 10.31; 5. H. Onstenk
(Brunbssum) 10.33; 6. J. Kuipers
(Stem) 10.36; 8. Gebroeders Penders
(Itteren) 10.23; 9. J. Heidens (Reu-
ver) 10.55; 10. J. Martens (Meers)
10.28; 11. H. Saelmans (Reuver)
10.55; 12. H. Vaessen (Venlo) 11.03;
13.L. Hamers (Wessem) 10.44; 14. J.
Dicteren (Elsloo) 10.29; 15. J. van
Kan (Maastricht) 10.22.

provinciaal Orleans, vermoedelij-
ke uitslag: 1. M. Bongers (Eijsden)
15.46 uur, snelheid 18.63.67; 2. L.
Donners (Bocholtz) 16.04; 3. Ge-
broeders Schijnen (Heerlen) 16.09;
3/9. P. Nievelstein (Waubach) 16.14
en 16.18; 4. Hendriks-Meijberg
(Heerlen) 16.10; 5. J. Jeurissen (Wol-
der) 15.53; 6. Delahaye-Dohmen

(Geleen) 16.10; 7. J. Boijmans (Rim-
burg) 16.17; 8. Huinen (Eijsden)
15.51; 10 N. Ramakers (Eperheide)
15.59; 11. W. Laven (Chèvremont)
16.10.

Transinne, zaterdag: Simpelveld:
1. Emest-v.d. Berg 10.05, s 28.36.93;
2. S. Loo; 3. P. Knops. Vaals: 1. J.
Koenen 10.04, s 27.39.00; 2. L. Wae-
len; 3. P. Styns. 't Zuiden: 1. H. Ja-
cobs 10.02, s 28.16.18; 2. T. Vluggen;
3. B. en H. Cools. Roderland: 1. M.
Schoenmans 10.08, s 28.30.82; 2. J.
Bodelier; 3. Van Mouch-Laven.
Heerlen: 1. Vrösch-Vorage 10.08, s
28.08.57; 2. Hendriks-Meijberg.
(Heerlen); 3. Albrecht; 4. W. Roeks;
5. J. Teuwissen. Nieuwenhagen: 1.
L. Hanssen 10.11, s 28.00.32; 2. Ge-
broeders Elzinga; 3. H. ter Haar en
Zn.; 4. Franzen-Nelis; 5. J. Penders.
Oude Mijnstreek: 1. J. Muijres
10.24, s 27.71.31; 2. L. Pluymen; 3. H.
Valkenburg. Waubach: 1. K. Reij-
nartz 10.12, s 27.82.50; 2.K. Heibstra;
3. J. Dautzenberg. Valkenburg: 1. P.
Hendriks 10.21, s 27.67.39; 2. J.
Claassens; 3. G. Extra.

Veel telefoontjes
over verkrachting
HEERLEN - By de Heerlense poli-
tie zyn in het weekeindetalloze tele-
foontjes binnengekomen naar aan-
leiding van de kranteberichten over
de verkrachting van een 16-jarige
scholiere, afgelopen donderdag op
hetß-weggetje tussen Kerkrade en
Bocholtz.
Onder degenen die belden was een
inwoner van Bocholtz. Hij meldde
zaterdagmorgen rond half tien dat
hij de vermoedelijke dader had ge-
zien. De politie verzoekt de man
dringend opnieuw contact op te ne-
men met het Heerlense politiebu-
reau: 045-731731.

Snelle Belg
MAASTRICHT - Duizend gulden
betalen of zijn auto inleveren. Voor
die keuze stelde de politie gisteren
een Belg die met zijn Porsche ruim
200 kilometer per uur reed op de
autosnelweg tussen Eijsden en
Maastricht. De Belg bedacht zich
geen moment, trok de beurs en ver-
volgde, aanzienlijk langzamer, zijn
weg.
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Prognoses
Basisschool De Schacht heeft een
grotere en snellere groei meege-
maakt dan ooit was voorzien. De
prognoses die werden opgesteld,
voorspelden dat een school met
écht lokalen ruim in de behoefte
kon voorzien. Maar er zijn met in-
gang van het volgend schooljaar
yeertien groepen en er werken ze-
ventien onderwijzers op de school.

De ouders van de school vinden het
arg vervelend dat twee groepen nu
elke dag van De Schacht naar De
Ganzerik moeten lopen. Een aantal
ouders wil hun kinderen wel zelf
naar De Ganzerik brengen, de rest
aal een dagelijkse wandeüng moe-
tfen maken. Een enkele ouder heeft
al geopperd dat de noodlokalen van
de 'nieuwe openbare school die
naast De Schacht staat, maar be-
schikbaar moeten worden gesteld
_. dat de openbare school eventu-
eel een nieuw onderkomen zou
moeten krijgen, omdat leerüngen
yan die school toch al uit een groter
gebiedkomen.

Grieven
De medezeggenschapsraad van De
Schacht heeft het gemeentebestuur
van Heerlen op de hoogte gesteld
van de onvrede die heerst met de
itiaatregelen die na de vakantie
moet ingaan. Ook de staatssecreta-
ris heeft een brief gekregen waarin
de grieven worden uiteengezet. „Na
de vakantie weten we of deze brie-
ven enig effect hebben gehad. Als
dat niet het geval is, dan moet er
misschien actie gevoerd worden",
ajdus Schoffelen.

Statenvragen
over kaalslag
Geleenbeek

Van onze verslaggever

'■ GELEEN - CDA-statenlid Lebens
] maakt zich ernstige zorgen over de

§evolgen van de werkzaamheden
ie kort geleden werden uitgevoerd

aan de Geleenbeek, ter hoogte van
Geleen en Munstergeleen. Om oeve-
rafslag en erosie te bestrijden werd
de beek door het Waterschap Roer
en Overmaas verbreed en werden er
onderhoudspaden aangelegd.

Volgens Lebens heeft een en ander
echter geleid tot een aanzienlijke
kaalslag in de omgeving van de
beek. Het statenlid vreest zelfs dat
het cultuurhistorische karakter van
de Geleenbeek ter hoogte van Abs-
hoven volledigzal verdwijnen.
In een brief aan GS schrijft Lebens
dat de werkzaamheden aan de beek

'in strijd zijn met het streekplan
Zuid-Limburg. Daar staat in dat de

i Geleenbeek intact moet blijven als
'een gave eenheid. Lebens wil nu
van GS weten of de provincie over
de werkzaamheden aan de beek
overleg heeft gevoerd met het Wa-
terschap Roer en Overmaas. Ook
vraagt hij of het waterschap van
plan is langs de beek weer nieuwe
bomen en struiken te planten.

Das en Boom
tegenstander
ontgronding

ROERMOND - De vereniging Das
en Boom heeft Gedeputeerde Sta-
ten gevraagd deverklaring van geen
bezwaar tegen de verlening van een
ontheffing door de gemeente Roer-
mond, inzake een ontgronding, in te
trekken. Asgrico uit Heel wil name-
lijk het gebied 't Geweyt, gelegen
tussen het Roermondse kerkdorp
Leeuwen en Asselt, ontgronden.

Het is triest, aldus Das en Boom in
het Arob-bezwaarschrift, te moeten
constateren dat op een moment dat
het Nationaal Milieu Plan 80 pro-
cent van de Nederlandse bossen op-
geeft, de menselijke expansie op
volle snelheid doorgaat. Onderhavi-
ge ontgronding vormt hiervan een
'fraai' voorbeeld, waarbij stukje bij
beetje het leefgebied van de das, een
diersoort dat juist in Midden-Lim-
burg reeds onder grote druk staat
van allerlei andere menselijke groei-
belangen, verder opgeslokt wordt.

De ontgronding van 't Geweyt ziet
Das en Boom danook als een onder-
deel van een totaalpakket aan be-
dreigingen, gevormd door de aanleg
van de A73, toekomstige ontgron-
dingsplannen, voor de das negatie-
ve ruilverkavelingen en het verder
oprukken van de woonbebouwing
en industrievestiging, die uiteinde-
lijk de doodsklap voor de dassenpo-
pulatie in Midden-Limburg beteke-
nen.

Bewoners praten over
sluitingstijd cafés

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Op voorstel van
de raadscommissie Algemene Za-
ken zal de gemeenteraad van Maas-
tricht morgen nog geen beslissing
nemen over een nieuwe regeling
voor sluitingvan cafés.
Naar aanleidingvan reacties vanuit
het uitgaanscentrum zal eerst het

bureau inspraak en Ondersteuning
de mening peilen van de bewoners
van het stadscentrum om daarover
vervolgens aan de raad te rapporte-
ren. Verwacht wordt dat deze dan in
september of oktober een meer ge-
fundeerd oordeel zal kunnen uit-
spreken over wijzigingen in de slui-
tingstijd. B en W wilden van maan-
dag tot en met zaterdag 'hoogste
tijd!' zien bepaald op 4 uur 's nachts,
met incidentele verlenging tot 5.
uur, en voor de nacht van zaterdag
op zondag volledig afzien van slui-
tingstijd.

Met uitzondering van de cafépara-
graaf zal de gemeenteraad morgen
wel andere voorgestelde wijzigin-
gen van de plaatselijke Algemene
Politieverordening bespreken.

Brand op terrein
gevangenis

SITTARD - Niet iedereen is even
gelukkig met de komst van een gro-
te strafgevangenis in Sittard, gezien
de brandstichting in de nacht van
zaterdag op zondag. Rond half drie
gingen drie bouwketen op het ter-
rein in vlammen op. De brandweer
was het vuur spoedig meester.

Slechte .start vakantie

Gewonden in Beek
BEEK - Voor de familie Z. uit Loos-
broek is devakantie niet zo goed be-
gonnen. Op weg naar Zuid-Frank-
rijk raakte de auto met aanhangwa-
gen zondagmorgen ter hoogte van
het knooppunt Kerensheide door
nog onbekende van de weg af. De
vier inzittenden - vader, moeder en
twee kinderen - raakten hierbij
zwaar gewond en werden afgevoerd
naar het ziekenhuis in Maastricht.
De brandweer had een half uur no-
dig om de bestuurder, die bekneld
zat, te bevrijden. De rijkspolitie van
Beek verzoekt de twee motorrij-
ders, die direct na het ongeluk stop-
ten en daarna weer doorreden, con-
tact met haar op ie nemen.

In hoger beroep bij gerechtshof in Den Bosch

Eis: 6 en 4 jaar cel
tegen drughandelaars

Van onze correspondent

DEN BOSCH - Als het aan mr
J. Jansen ligt, de procureur-gene-
raal bij het gerechtshof in Den
Bosch, dan worden er straffen van
zes en vier jaar opgelegd aan een
tweetal verdachten van handel in
verdovende middelen.

Tijdens de behandeling in hoger be-
roep, vrijdagmiddag, vorderde hij
deze zware straffen tegen L. van G.
(48) uit Onderbanken en A.S. (39) uit
Landgraaf.

Vanafnovember 1987 tot maart 1988
hadden de twee hadden drugs ver-
handeld, zowel in Heerlen als in On-
derbanken. Zo concludeerde de
rechtbank in Maastricht vorig jaar
september. Van G. kreeg een on-
voorwaardelijke celstraf van vier
jaar. Twee jaar minder dus dan de
eis van de procureur-generaal jl.
vrijdag. Wegens medeplichtigheid
kreeg A.S. destijds driejaar onvoor-
waardelijk, een straf die de procu-
reur-generaal minstens een jaar lan-
ger wil opgelegd zien.
Het Hof doet 14 juli uitspraak.

Eijsden ontvangt
pastoor Verhoeven

met open armen

EIJSDEN - Eijsden
heeft zijn nieuwe pa-
rochieherder, pas-
toor J. Verhoeven,
massaal en warm-
hartig welkom gehe-
ten. Deken Tum-
mers van Gronsveld
installeerde de nieu-
we pastoor in de
kerk van Breust.
Kerkmeester Wolfs,
die ook de twee vori-
ge pastoors bij hun
installatie had toege-
sproken, deed dat

ook nu weer. Na-
mens het kerkbe-
stuur zegde hij de
pastoor loyaliteit toe.
Volgens oud gebruik
richtte ook burge-
meester Frans Cor-

tenraad het woord
tot pastoor Verhoe-
ven. Na afloop van
de plechtigheid
bood het Jonkheid
de pastoor een gift
aan onder couvert.

# Voordat de nieuwe pastoor de kerk betrad kreeg hij de
sleutel van het gebouw en het herdersschopje aangereikt.
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'Als plaatselijke speler Budé niet mee mag doen

PAK-fractie: subsidie
damtoernooi beëindigen

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De PAK-fractie uit
de Brunssumse gemeenteraad wil
dat het college de subsidievan 2500
gulden aan het Brunssumse Dam-
toernooi intrekt, wanneer de plaat-
selijke dammer Eddy Budé uitge-
sloten blijft van deelname.

Afgelopen week werd bekend dat<
de organisatie van het twaalfde in-
ternationale damtoernooi Bruns-
sums beste damspeleren voormalig
winnaar Eddy Budé schorste van
deelname. De organisatoren hou-
den Budé verantwoordelijk voor
een kranteartikel over dronken
Russische dammers die uiteindelijk
eindigden in het politiebureau. De
dammer zelf wijst die beschuldi-
ging van de hand.

Rel
Hoewel Budé zegt het gewraakte ar-
tikel niet te hebben geschreven,
vindt de PAK-fractie dat elke sport-
man recht heeft op het uitenvan een
mening in het openbaar. Daarom
vraagt de eenmansfractie van Paul
van Betuw aan B en W om het be-
sluit te niet te doen. Als dat niet

meer kan, dan moet het college de
komende jaren het toernooi van
subsidie onthouden, vindt PAK. De
partij is van mening dat de ontstane
rel schadelijk is voor deBrunssum-
se damsport en in het bijzonder de
promotie van Brunssum.

Eerder al liet Joep Brugman, oud-
voorzitter van de Limburgse Dam-
bond, weten dat de organisatie Bu-
dé niet zou mogen uitsluiten al was
het maar omdat nooit bewezen is
dat Budé een hand heeft gehad in
het gewraakte artikel.

VVD wil onderzoek
uitstoot Roekwool

MELICK - Het VVD-raadshd
G. Smits in Melick-Herkenbosch
heeft B en W van die gemeente ge-
vraagd aandacht te schenken aan de
uitstoot van Rockwool-Lapinus.
Volgens hem stoot defabriek vooral
's nachts en in het weekend 'blauwe
dampen' uit. Hij zegt dat met eigen
ogen diverse malen te hebben ge-
constateerd. De WD'er stelde voor
dat de gemeente zelf apparatuur
aanschaft, zodat de uitworp gere-
geld gecontroleerd kan worden.

provincie

Gevolgen maatregel Onderwijs vallen slecht bij ouders

Protest tegen splitsen
leerlingen basisschool

Van onze verslaggever

HEERLEN - Zon vijftig tot
zestig leerlingen van basis-
school De Schacht in de Heer-
lense wijk Rennemig zullen na
de vakantie naar twee lokalen
van basisschool De Ganzerik
moeten. De Schacht (415 leer-
lingen momenteel) kampt na-
melijk met huisvestingspro-
blemen. Zodoende moeten
twee klassen (de groepen zes),
volgend schooljaar naar De
Ganzerik aan de Corneliuslaan
in Heerlerheide. Team, ouder-
vereniging en medezeggen-
schapsraad hebben te kennen
gegeven deze oplossing maar
niets te vinden.

De basisschool te Rennemig heeft
acht lokalen. In de loop der tijd wer-
den al eens vier noodlokalen bijge-
zet. Nu is eigenlijk weer behoefte
3an twee noodlokalen. De staatsse-
cretaris van Onderwijs heeft echter
bepaald dat, als er in een straal van
anderhalve kilometer van de school
lokalen leegstaan, deze gebruikt
dienen te worden.

„Maar dat betekent wel dat de
school dus in tweeën gehakt wordt.
We vormen één grote leefgemeen-
schap als school en daarvan moet
nu een stukje afgehakt worden. Dat
vinden wij natuurlijk erg en eigen-
lijk ook niet acceptabel", zegt Harry
Schoffelen, onderwijzer van De
Schacht en lid van de medezeggen-
schapsraad van de school. Hij ver-
gelijkt de toestand met een gezin
dat weinig ruimte in huis heeft.
„Dan zegje toch ook niet tegen twee
kinderen: ga maar bij de buren wo-
nen."

Maestricht Classique '89 deed even Heerlen aan

Défilé voor zieker.
HEERLEN - „Dat kost toch geen
strafpunten?", vraagt de bestuurder
van de magnifieke EMW 327 quasi
angstig wanneer hij ter hoogte van
Ten Esschen tot de conclusie komt
dat hij een gedeelte van de route
heeft overgeslagen. Hij had via
Weustenrade moeten rijden. Mae-
stricht Classique, zoals derally voor
historische voertuigen heet, is op
dat ogenblik nog in volle gang.

Tientallen automobilisten op de
route, dievan Maastricht naar Heer-
len en over Valkenburg weer terug
naar de provinciehoofdstad voert,
zetten hun Japanse bukken voer-
tuigjes haastig in de greppel om zich
te vergapen aan de stoet met 'echte
auto's'. Peperdure merken als Rolls
Royce, Jaguar, BMW, Mercedes,
Buick, Cadillac en Chevrolet zoeven
achteloos arrogant voorbij. Richting
Heerlen. Want de verpleegklinieken
zijn dit jaar door de organisatoren
van Maestricht Classique de uitver-
koren plaats waar het grote défilé
wordt gehouden.

" Bij de
verpleeg-
klinieken
was veel
belang-
stelling
voor de
passerende
oldtimers.
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Juweeltjes
Voor het gebouwA hebben zich en-
kele honderden patiënten verza-
meld die, ook al weten de meesten
niets van auto's, spontaan de han-
den opeen brengen als er weer een
juweeltje voor de ingang stilhoudt
om van dichtbij bewonderd te kun-
nen worden.

Overigens geeft bestuurslidRob Le-
clerqc van Maestricht Classique
blijk van een fabelachtige kennis op
het gebied van oude voertuigen.
Moeiteloos spuit hij de kleinste de-
tails over devele auto's die derevue
passeren. Bij het voorbijrijden van
een rood-witte Chevrolet Corvet
roept hij opgetogen in de micro-
foon: „Luister naar dat geluid.
Rauw. Er ligt een een dikke vette
Amerikaanse blok in, zoals wij dat
noemen."

Brullen
Hij gaat bijna uit zijn bol als direct
daarna een witte Jaguar XX 120 op

de remmen trapt. „Laat hem mj
eens even brullen", voegt hij !
stuurder Bellot uit Luik toe. En'
geeft maar al te graag gevolg aan
uitnodiging. Tegelijk met het d
verdovende lawaai produceert
machine een zwarte walm uitl*
gassen dieeen van de patiënten'
na uit zijn rolstoel doet tuimel'
Maar deze toont zijn sportivi'
door zachtjes met het publiek tl
te lachen.
De bestuurder van de EMW '(eigenlijk een BMW dievoor de o 1
log in het plaatsje Eisenach w^gebouwd, vandaar debeginletter
krijgt voor zijn zorgvuldig verzd
de voertuig op aangeven van "clercq een enthousiast applaus.'
is op slag zijn zorg over deafgeS*
denroute vergeten.

Cadillac
Even denken de toeschouwers Jze op de nationale vlootdagen
zeild zijn geraakt als een groen sM
schip voor de ingang van de <j
pleegkliniek geruisloos vaart fl*
dert. Het blijkteen Cadillac Con'Jtible uit 1952 te zijn. „Honderd V
cent origineel. Die heeft eigen*
Duchateau zelf gekocht in de
enigde Staten van een oude da^Deze auto loopt als een droov
klinkt het uit de luidsprekers, jj
clercq wordt bijna lyrisch. Nog*
keer veren de bejaarden op als *Buick Roadmaster, in de kletff
wit en zwart, met zijn verschijflj
herinneringen oproept aan de W.
van Al Capone. De inzittenden »
getooid met zwarte vilthoeden.'
leen de machinepistolen en de _
van kruitdamp ontbreken.

En daarna gaat het verder. Stoft'
len, leren jassen, helmen die op'
ve eierdoppen lijken en einde!'
gepoetst chroom; dat alles vertf*
weer naar Maastricht. In Val .
burg is een pauze. En op het V*
hof begint het Concours dEle.1
cc. Een trotse parade voor autofc1
ten. Want 'gezien worden' blijft'
sentieelvoor deze (dure) hobby-

peter heussch1

Onderzoek aan universiteit toont aan:

Hoogspanning niel
schadelijk voor

volksgezondheid
MAASTRICHT - Hoogspannings-
lijnen verhogen niet het sterfterisi-
co bij mensen die in de buurt wo-
nen. Wetenschappelijk onderzoek
heeft dat aangetoond, nadat in de
Maastrichtse wijk Limmel geop-
perd werd dat het sterftepatroon on-
der de bevolking ongunstiger was
ten opzichte van vergelijkbare wij-
ken. De buurtraad dacht dat de bo-
vengrondse hoogspanningslijnen
die in de wijk aanwezig zijn, daar-
van de oorzaak konden zijn.

Om deze veronderstelling weten-
schappelijk te toetsen heeft de
buurtraad zich tot de wetenschaps-
winkel van de Rijksuniversiteit
Limburg gewend. Student
G. Schreiber van de Biologische
Gezondheidkunde heeft zijn afstu-

deer-onderzoek gewijd aan net $
gelijke milieu-effect.
Voor het onderzoek zijn uit de \
volkingsregisters 3549 bewoners?
selecteerd die tussen 1956 en lfj
minimaalvijfjaar in de wijk heb]*
gewoond. De sterfte binnen dj*groep is vergeleken met het stern
patroon van de totale Nederlan^bevolking. Ook werd in de lit^tuur nagegaan of er schadelijke 9
feeten voor de volksgezond^kunnen ontstaan ten gevolge K
langdurige blootstelling aan elf
tromagnetische velden.

De resultaten wijzen uit dat in ,
wijk Limmel het risico om te s*s
ven niet groter is dan in de rest
Nederland.

Procureur-generaal
eist zware straffen
Van onze correspondent

DEN BOSCH- Mr J. Jansen, procu-
reur-generaal bij het gerechtshof in
Den Bosch, heeft er vrijdag jl. geen
misvatting over laten bestaan, dat
drughandelaars streng moeten wor-
den gestraft. Veel strenger in ieder
geval dan de rechtbank in Maas-
tricht had gedaan. De procureur-ge-
neraal ging met zijn eisen tot be-
straffing dan ook ver boven de op-
gelegde vonnissen uit.

Zo vroeg hij het Hof de dertigjarige
F.A. uit Heerlen, geboren op Cura-
cao, te straffen met een onvoorwaar-
delijke celstraf van driejaar.De ver-
dachte had wegens handel in verdo-
vende middelen, in juni 1988 te
Heerlen, van derechtbank een jaar
gevangenisstraf gekregen. De pro-

cureur-generaal meende echter
deze straf, gezien de ernst van *]
delict, veel te laag was.
In dezelfde zaak werd de twe*Jverdachte, de 35-jarige W.M. Jj
Heerlen, eveneens geboren in CW
cao, door derechtbank met achtte
maanden gestraft. Hij zou in fl
1987, in juni 1988, alsmede nog e^in augustus 1987, betrokken zijnj
weest bij de handel in verdoven1]
middelen.
Mr J. Jansen ging ook hier ver |
ven de Maastrichtse straf uit. jj
vorderde een onvoorwaardelijke^
vangenisstraf van drie jaar met .
trek van voorarrest. De rechtb*j
in Maastricht had deze verdaCjj
een gevangenisstraf van achtf1

maanden opgelegd.
Uitspraak op 14 juli.
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Loes durfde toch een bemiddelingsbureau in te schakelen

'Met een tweede relatie
ben je veel zorgvuldiger'

landgraaf - „Het heeft
ik h

g Seduurd voordat*ue moed had om naar eenbemiddelingsbureau telaPpen. Het steeds maar
erfer a^WeSen van de voor-
rei delen van een nieuweeiatie maakte me onzeker.
rr.Jl_ eerste huwelijk is
J^duit gewelddadig ge-
d. 6S^ en was Danë weer
£e verkeerde keuze te ma-
tw"1' *-*. arDiJ moesten mijncc kinderen die man ookaccepteren."

dr.?..een 39 Jarige assistent be-geleidster uit Landgraaf, gaf
w lg jaar november haar ja-
cje °,rc^aan een man 'uit duizen-
lj " ° . zoals ze zelf heel spre-
W__ uitdrukt de speld in een
voiberg. Haar twee kinderen
"in in de wolken met hun nieu-

n^ yader en de famiüe in haar
niei es nu Loes eindelijk op-»ruw onder de pannen is.
nIP.oral Je famiüe vindt het maar
ren S dat Je alleen met je kinde-
bl Wo°nt. Van de ene kant heel
1_ maar van deandere
bei. yyaren hun zorgen vaak eeneiasting. En dan dacht ik welMensen, jullie willen het
Vonrg gewoon vinden dat ik
hehk IJn gezin zoret- maar toch
v ooen julüe daar moeite mee."
de„_ ,oe_ was die houding niet
Haar dmgom °P zoek te gaan
.ei een man- Het is voor haar

derf.een reden om onder een an-c naam haar verhaal te doen.

" 'We hebben
onze relatie heel
voorzichtig
opgebouwd'
Foto's: DRHSS

LINSSEN

Angst
niet . 11uaarige trouwde Loes
van h ze toen dacht, de man
Hjd leyen. „Dat was nog een
bee-t " 'huisje-boompje-
de h t " centraal stond. Ik geloof-
-Bevo j*de hemel op aarde had
'n.ocht>en ' vooral ook omdat ik
Juist j blyven werken. Maar
nUvJ i°ur te werken heb ik mijn
kunni' _ zestien jaar lang vol
jaar jen houden. Ik ben een paar
te ij.vis geweest om kinderen
6aan ngen, daarna ben ik weer
2elfv Ik wilde mijn
Weten en teru6 krijgen en
Waar!} Wat ik °P de arbeidsmarkt
Tijd Was/
blij S naar scheiding was ze
geen . Inaar baan, waardoor ze
gen "gering hoefde aan te vra-
deej betaalde mijn man zijn
i.eNt!?. deed afstand van de ali-
■"Ust" kregen wij eindelijk

Na
eer, u 1aantal jarenkwam er toch
De u eg*e in het levenvan Loes.
20l»den eren werden ouder en
en n met eeuwig de avonden
Loesßekenden blijven vullen.
.alleen ?elue zich nog te J°n6 om
.il(j ** "lijven. „Myn moeder

mijn v5at, lk "it z«u gaan, buiten
tn°eten ii^"B mensen zou °nt-
i.eris "*■ ben met een groep
drie .n gaan stappen. Maar na
üthipr dacht ik: 'Waarom sta
plezieraan debar? Nietvoor myn
haai- 1 maar om een man aan deC.*, slaan. Toen ben ik daar-e gekapt."

'Kneusjesheren'

Ur,
er0_eH_. dag betrapte Loes zich
v°or h.Ze de krant met aUeen
Ook H meuws las- maar dat ze
*°eht T?ontactadvertenties op-
stanti_" schrok in eerste in-
-2c.e

"e van het idee dat het al
Maar „J^et mij gekomen was.
VinfiPn namen met beschrij-
ft aa,.v£n heren spraken mij
.au ,_ nb^ een huwelijksbu-
"een' "! dacht lk toen- staan al-
ven." KneusJesheren' ingeschre-

Ö>_„ „\_e advertentievanre-Hik^1 _.ebngsbureau Marja
SeerH_" "Wat miJ vooral intri-.Was het feit datzü bemid-eere hl^Ssen mensen met een ho-
Sere £fr°fP sopleiding of een ho-lten nctie. Ik wil geen snob lij-

'knr,a. in mÜn eerste huwe-'lter^ niet over miJn werk ofresses praten. En dat wilde ik

niet meer. Heel bewust zocht ik
dus naar een partner op gelijk ni-
veau."
Loes nam contact op met Maija,
maakte een afspraak en het zich
inschrijven.

meer. Heel bewust zocht ik
naar een partner op gelyk ni-

Paniek
Na een paar weken lag er tussen
de post een briefvan het bureau.
Daarin stond de naam en het te-
lefoonnummers van een 'kandi-
daat. Ofze contact met hem wil-
de opnemen? „Ik raakte hele-
maal in paniek. Toen realiseerde
ik me pas wat ik begonnen was.
Ik zette het fijne leven met de
kinderen op het spel en wat
moest ik met een man? De flau-
wekul zou weer van voren af aan
beginnen, weer een leven vol ge-
weld en angst."
Toch belde Loes op en er werd
afgesproken elkaarergens te ont-
moeten. „Ik wilde die man be-
slist niet in mijn vertrouwde om-
geving hebben. Het, moest een
neutrale, sfeerloze plek zijn. Al-
les zo anoniem mogelyk. Ik wil-

de kost wat kost nuchter bly
ven."

Zelfspot
Met de nodige zelfspot vertelt ze:
„Moeders ging een avondje uit,
dus moesten de kinderen uitbe-
steed worden. Opgetut en wel
liep ik in de gang langs de spie-
gel, draaide me om, liep terug en
zei tegen mezelf: 'Jij gaat wat be-
ginnen, meid. Toen heb ik me-
zelf figuurlijk een stamp onder
mijn 'je weet wel' gegeven. Daar
stond een vrouw die in het leven
iets bereikt had, altijd heel zelf-
bewust zakelijke afspraken met
mannen had gemaakt. Dus
moest ik dit ook zo aanpakken.
Werd het een soort sollicitatiege-
sprek dan zou ik roepen 'be-
dankt voor de koffie' en opstap-
pen. Want ik zou beslist alléén
koffie drinken en niet dineren
met een wijntje erbij."

Stipt negen uur stapte Loes naar
binnen om veel later tot haar

schrik te ontdekken dat het al
éénuur was. „Kees en ik hadden
totaal niet in de gaten dat we de
laatste gasten in het restaurant
waren. En ik had zelfs wijn ge-
dronken." Ze zouden een week
later weer contact met elkaar op-
nemen. „Het gekke was dat ik
zijn gezicht niet meer voor de
geestkon halen, maar me wel het
gesprek van a tot z kon herinne-
ren. Toch was ik behoorlijk
bang. Ik wilde niet verliefd wor-
den, ik wilde nuchter blijven.
Uiteindelijk moest ik ook aan de
kinderen denken."
Hoe nuchter Loes gebleven is,
blijkt uit het feit dat zij na een

jaar samenwonen toch met Kees
trouwde. „We hebben onze rela-
tie heel voorzichtig opgebouwd.
Je bent geen 18 meer en als je al-
lebei al een ervaring achter de
rug hebt, word je vanzelf voor-
zichtiger. Je weet wat jeniet wilt
en watje wél wilt moet te vereni-
gen zijn. Dat is ook het voordeel
van een relatiebemiddelingsbu-
reau. Je hoeft niet zelf uit te zoe-
ken of de partner qua levenser-
varing en opleiding bij jou zou
kunnen passen. En de weten-
schap dat Kees ook de moeite
heeft genomen om iemand te
zoeken, dat maakt onze relatie zo
bijzonder."

annemie smeets

Gerda Verburg, strijdbare Gideon in CNV-bestuur

'Gelijke verdeling werk
voor mannen en vrouwen'

UTRECHT- Motivatie voor haar
vakbondswerk vindt ze onder
meerbij Gideon, defiguur uit het
oude testament die met een
groep van vierhonderd mannen
het enorme vijandelijke leger
van de Midianieten versloeg.
„Gideon heeft laten zien hoe hij
met zijn kleine bende ongeloof-
lijke dingen kon doen." Strijd-
baarheid past in de christelijke
cultuur, vindt Gerda Verburg.
En strijdbaar is zij.

Gerda Verburg, 31 jaar,werd vo-
rige week gekozen als eerste
vrouw in het bestuur van devak-
centrale CNV. Opereren in een
mannenwereld is haar niet
vreemd. Als vierde in een gezin
van zeven jongens en drie meis-
jesdeed ze weerbaarheid op. „We
hadden thuis een grote ronde ta-
fel in de keuken waar we metzijn
allen aan aten. Daar discussieer-
den we over allerlei onderwer-
pen; maar er werd ook onderhan-
deld over de verdeling van het
werk. We voerden allemaal een
belangenstrijd om zo gunstig
mogelijke klussen binnen te ha-
len."
Werk was er genoeg. Het gezin
Verburg had een boerderij met
kaasmakerij in het Zuidholland-

se dorp Zwammerdam, bij Al
phen aan denRijn. Vanaf 's mor
gens zeven uur werd de hele fa
milie ingeschakeld.

'Eerlijk delen' is een van de be-
langrijke zaken die ze van huis
uit meekreeg. Ze leerde organi-
seren en kreeg veel ruimte om
nieuwe dingen te ondernemen.
Vader en moeder Verburg waren
lid van de Anti Revolutionaire
Partij, later als gereformeerde
'bloedgroep' opgegaan in het
CDA. Een uitgesproken politiek
klimaat heerste er thuis niet. Wel
was iedereen actief in de kerk of
het verenigingsleven. Verburg:
„Een belangrijke opvatting
waarmee wij werden groot ge-
bracht was: wij hebben het goed,
dat hebbenwe niet aan onszelfte
danken, dus als wekunnen moe-
ten we onze mogelijkheden voor
anderen beschikbaar stellen."

Als rode draad door haar leven
noemt ze dat ze niet tegen on-
recht kan. Op de HAVO onder-
nam ze al actie tegen leraren die
in haar ogen hun macht mis-
bruikten. Na de HAVO volgde ze
op de sociale academie de oplei-
ding personeelswerk en arbeids-
verhoudingen, omdat zij vond

dat werk zeer bepalend isvoor de
rest van iemands leven. Ze wilde
werken vanuit het idee dat werk-
nemers niet volstrekt afhanke-
lijk van werkgevers moeten zijn.
Haar vakbondscarrière begon in
1982. Toen werd ze jongeren-
werkster bij de Hout- en Bouw-
bond CNV, een echte mannen-
bond. „Daar kwam ik in zon si-
tuatie waar ik bekeken werd met
een blik van: 'Wat zal dat grietje
te vertellen hebben. Dat is wel
eens lastig, maar het zorgt er ook
voor dater extra goed naar je ge-
luisterd wordt. En als je dan
zorgt dat jewat zinnigs te zeggen
hebt, word je wel serieus geno-
men."

PvdA
Drie jaar geleden werd ze voor-
zitter van de jongerenorganisatie
van het CNV, de WJ-CNV. Die
functie zal ze vervullen tot ze met
ingang van het nieuwe jaar be-
stuurslid van de vakcentrale
wordt. In de drie jaar van Ver-
burgs voorzitterschap is de jon-
gerenorganisatie herhaaldelijk
naar buiten getreden met opval-
lendkritisch commentaar op het
'weinig verheffend sociaal be-
leid', zoals Verburg dat noemt,

van de CDA-ministers op het ter-
rein van jongeren en jeugdwerk-
loosheid. Lid zijn van het CDA
mag voor CNV-bestuurders ge-
bruikelijk zyn, Verburg is het
niet: „Ik schaam me voor het be-
leid dat de CDA-ministers in de
afgelopen kabinetsperiode heb-
ben gevoerd," zegt ze. Ze is lid
van geen enkele politieke party.
„Ik ben nog geen echte PvdA-er,
maar ik vind wel dat de PvdA na
de verkiezingen moet gaan rege-
ren."
Welke portefeuille z_ krijgt als
bestuurslid van de vakcentrale,
is nog niet afgesproken. Wel is
duidelijk dat er een nieuwe vice-
voorzitter moet komen, en daar-
voor heeft ze belangstelling. On-
derwerpen waar ze zich voor wil
inzetten zijn een eerlijke verde-
ling van de werkgelegenheid, het
herstel van de koppeling tussen
lonen en uitkeringen, en de be-
schermingvan de uitkeringen bij
een eventuele gelijkschakeling
in EG-verband.

Ambassadeur
Bovendien wil ze in het CNV-be-
stuur een ambassadeursfunctie
voor vrouwen vervullen. „Ik
vind dat we op de arbeidsmarkt
zo veel mogelyk naar een gelijke
verdeling van het werk tussen
mannen en vrouwen moeten.
Het CNV-bestuur moet dat pro-
ces stimuleren, proberen meer
vrouwelijke leden te krijgen en
streven naar een afspiegeling
van de maatschappelijke ver-
houdingen in besturen en com-
missies. Sinds een jaar of drie,
vier gaat het die kant op en ko-
men er vrouwen in de vakbewe-
ging met de nodige ervaring voor

sleutelposities. Als vrouwen zich
daarvoor kandidaat gaan stellen,betekent dat wel dat mannen

moeten inschikken. En daarvoor
is de komende tijd nog heel wat
strijd nodig."

" Gerda Verburg.

vrouw

Onderzoek Leidse Universiteit:
Jongeren laten

volwassenheid over
zich heen komen

HEERLEN - Jongeren ontwikkelen geen actieve hou-uing naar volwassenheid, doch laten een en ander overzich heenkomen. Dit heeft alsvoorspelbaar gevolg dat detraditionele taakverdeling tussen de geslachten zich her-
naait, met in het minst doordat jongenseen ononderbro-ken beroepscarrière plannen terwijl meisjes zich eenQoorkinderen onderbroken beroepsloopbaan wensen.
Dit concludeert de sectie jongerenstudiesen jeugdbeleidvan de vakgroep andragogiek van de Leidse Universiteit
uit een onderzoek datzij uitvoerde in opdrachtvan de mi-
nisteries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, WVC|n het Nederlands Comité Kinderpostzegels. De vak-groep onderzocht - in hetkader van de '1990-maatregel' -welke levensontwerpen de huidige jeugdmaakt en voor-
af of deze ontwerpen veranderen in de overgang vanJeugd naar volwassenheid.

_£n_:ren die na 1990 achttien jaar worden kunnen
lecnts een beroep op een aanvullendeuitkering doen in-

aien zij zich tezelfdertijd beschikbaar stellen voor de ar-

beidsmarkt. Alleen als zij belast zijn met dezorg voor kin-
deren jonger dan 12 jaarwordenzij van dezeverplichting
ontheven.
Deze maatregel is in de publieke meningsvorming maar
ook in wetenschappelijk kring vooral in verband ge-
bracht met de 'tekortschietende' arbeidsmarktoriëntatie
van meisjes. De traditonele rolverdeling zal moeten ver-

anderen willen de meisjes de kans krijgen een levensont-
werp te maken. Veel meer dan dat meisjes vaak kiezen
voor specifieke vrouwenberoepen is er evenwel op dit
moment niet bekend.

Uit de resultaten van het eerste onderzoek 'Jongeren en
Arbeid' blijkt voorts dat jongeren werken vanzelfspre-
kend vinden, maar dat betekent niet dat zij nu al vooruit
lopen op een bestaan als volwassene en dus het hebben-
/krijgen van een baan. Verder heeft de jeugd een vage
voorstelling van het volwassenbestaan: 40% denkt datdit
zelfs zeer saai is, 25% dat er geen enkele ontwikkeling in
dat bestaan zit. Zij beoordelen het volwassenenbestaan
dan ook vanuit hun jong-zijn waarin het motto 'je bent
jong en je wilt wat' overheerst.
Gevraagd naar hun toekomst zegt demeerderheid het ge-
voel te hebben de realisatie van hun toekomstplannen
niet in eigen hand te hebben. Het maakt ze echter niet
droevig of ongerust. Integendeel, zy zijn zeer tevreden
met hun huidige bestaan, volwassenheid is iets 'dat je
overkomt', niet iets 'dat jeplant.

vakantiewerk

Vakantiemedewerkster Tanja bij START:

'Van zelf verdiend
geld een leuke
uitzet kopen'

SITTARD - Tanja Brok hoefde
dit jaar niet lang te zoeken naar
vakantiewerk. Uitzendbureau'
START in Sittard haalde Tanja
met plezier weer binnen haar ge-
lederen. „Vorig jaar was ik hier
meer een 'manusje-van-alles. Nu
doe ik administratief ondersteu-
nend werk en dat vind ik hart-
stikke leuk."

Deze week opnieuw een jonge-
dame aan het woord die haar
sporen op het gebied van vakan-
tiewerk inmiddels wel verdiend
heeft. Wat ooit als 'bijverdienste'
begon met koffie rondbrengen
op het kantoor van haar vader,
groeide al gauw uit tot baantjes
als aarbeien plukken en vakken
vullen bij een grote supermarkt.
Aardige jobs om het zakgeld uit
te breiden, maar geen werkjes
die - zo blijkt uit haar enthou-
siaste betoog - kunnen tippen
aan deze vakantiebaan. „Ik werk
hier met een leuke ploeg mensen'
en ik hoor er helemaal bij. Weet
je dat ze me behoorlijk geplaagd
hebben toen ze hoorden dat er
iemand van de krant zou komen
en ik over 'mijn' baan mocht ver-
tellen?"

Een van de werkzaamheden die
Tanja Brok uit Puth moet ver-
richten is het inschrijven van
jongelui op zoek naar een vakan-
tiebaan. Daarbij moet ze ook het
bestand van de ingeschreven
werkzoekenden bijhouden.
„Heel afwisselend en leuk werk.
Op deze manier leer ik ook hoe
een uitzendbureau precies reilt
en zeilt. En het is fantastisch als

je ziet dat er voor iedereen wel
iets gevonden wordt."

Het geld dat Tanja verdient kan
ze straks heel goed gebruiken.
Niet alleen voor een welverdien-
de kampeervakantie met vier
vriendinnen naar het prachtige
Joegoslavië, maar ook voor de
inrichting van een kamer. Dit
jaar sleepte ze - 'eindelijk', zoals
ze zelfmet een zucht laat weten -
haar HAVO-diploma in de wacht
en dat betekent dat een studie
aan de HBO in Amsterdam niets
meer in de weg staat.

„Eerst wilde ik de journalistiek
in. Toen las ik een boekje over de
mogelijkheden van de HBO, be-
zocht de open dag en ik was ver-
kocht. Vooral vanwege de stu-
deerrichting 'redactionele pro-
duktie' die ik bij de opleiding
boekhandel/uitgeverij kan vol-
gen. En dat zie ik wel zitten."

" Tanja: 'Grappig dat ik de jonge lui kan inschrijven die
op zoek zijn naar een vakantiebaan...'

Foto: PETER ROOZEN

Verdiend
Na de vakantie gaat ze nogtwee
weken de ploeg bij START ver-
sterkenen dan begint het zoeken
naar een kamer en het aanschaf-
fen van een uitzet. „Ik hoop feite-
lijk dat ik dan al een kamer heb.

En als ik weet hoe groot die is,
kan ik ook gaan kijken voor
meubeltjes. Die zullen wel uit
een tweedehands winkel komen,
maar dat vind ik niet erg. Het
lijkt me mieters om van mijn zelf
verdiende geld allemaal spul-
letjes te kopen."
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Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Fall auf Fall -

Recht für jeden! Presentatie: Tilman
Steiner.

10.00 Tagesschau.
10.03 "" Grand Prix der Volksmu-

sik. (herh.)
11.50 Urnschau.
12.15 Weltspiegel.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.25 "" Teletekstoverzicht.
13.45 Tagesschau.
13.50 Insel am Ende der WelL Ameri-

kaanse speelfilm uit 1974 van Robert
Stevenson met Donald Sinden, David
Hartman, Jacques Marin e.a. Een
Amerikaanse archeoloog zoekt een
jongeBrit, die in het Noordpoolgebied
verdwenen is. De archeoloog ontdekt
dat hij de gevangene isvan een onbe-
kende stam Vikingen. De Vikingen
zien hen voor barbaren aan en willen
hen doden.

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

15.45 Die Sendung mit der Maus.
Kinderprogramma.

16.15 Allein durch die Wildnis. 5-de-
lige Australische jeugdserieAfl.2: Un-
heimliche Begegnung. Met Andre
Jansen, Tina Kemp, Erni Dingo e.a.

16.45 Tour de France. 3e etappe van
de rit: Luxemburg - Spa-Francor-
champs. Verslaggevers: Jürgen Emig
en Herbert Watterott.

17.15 Tagesschau.
18.00 Auf Achse. Serie. Afl.: Heisse

Trucks.
18.15 Yesterdays. Afl.: Baccara.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 Der Fuchs. Serie. Afl.: Blaues

Blut und keine Kohlen.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 "" Der Düvelsblitz. Tv-spel

van Karl Wittlmger met Karl-Heinz
Kreienbaum, Willem Fricke, Utta
Stammer e.a. Een broer en zus ver-
wachten de boerderij van hun oom te
erven, maar hun oom moet nog wel

; zijn testament maken. Als hun oom
plotseling overlijdt, doet de knecht
zich voor als hun oom, zodat het tes-
tament toch kan worden opgesteld.
Aansl.: Tagesschau.

21.45 New England. Afl: Wo derYan-
kee zu Hause ist.

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

22.30 Tagesthemen.
23.00 "" Tanz in den Wolken. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1981 van Herbert
Ross met Steve Martin, Bernadette
Peters, Christopher Walken e.a. Ar-
thur Parker ontvlucht zijn slechte hu-
welijk en zijn arbeidsperikelen door
een affaire met een lerares te begin-
nen en te dagdromen. Hij raakt echter
verder in de problemen als men hem
van moord verdenkt en ter dood ver-
oordeelt.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:

voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
"TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

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

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-
rie. Afl.: Flippers Odyssee (2).

17.25 Juke Box.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.
Afl. 2: Happy un-birthday. Met Emma-
nuel Lewis, Susan Clark, Alexis Ka-
nas e.a. (herh.)

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

18.10 Spelbreker. Kinderen spelen al-
lerlei spelletjes zoals elastiek sprin-
gen, kegelspel, knikkeren, hinkelen
enz. Paul, die naar zn bowlingbal
zoekt stoort hun spel. Presentatie:
Paul Schrijvers. Deel 1.

18.30 Avonturenbaai. Canadese
jeugdserie. Afl.: In zware problemen.
Met Donnelly Rhodes, Christopher
Crabb, Ocean Hellman e.a. Jonah
neemt de schuld op zich als Derek
per ongeluk een harpoen afschiet en
een paling verwondt. Grant heeft
geen vertrouwen meer in Jonah, tot-
dat Derek zijn vader eindelijk de
waarheid vertelt.

18.55 Juke Box.
19.00 Wijn. Engelse documentaire se-

rie over de geschiedenis van de wijn.
Afl. 5: Kostbaar, maar vergankelijk.

19.25 Mededelingen. Programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

George heeft een ongeval gehad.
Eileen raakt van streek. Max wordt
woedend omwille van Danny's ge-
brek aan verantwoordelijkheid. Des

tracht, tevergeefs, een dieet te vol-
gen.

20.25 Na de oorlog. 10-delige Britse
serie van John Glenister en J. Mad-
den met Adrian Lukis, Anton Rod-
ger», Clare Higgens e.a. Afl. 8: Ver-
anderingen. Rachel woont samen
met haar man in de onafhankelijk ver-
klaarde West-Afrikaanse .Federatie.
Op een zakenreis worden zij verrast
door een opstand tegen de Federatie
en David wordt neergeschoten. Ra-
chel en hun zoon Billy keren terug
naar Engelancj. .

21.15 Zomerrock. Verslag van het
20e Pinkpopfestival in Landgraaf met
interviews en concertopnamen. Deel
3 (slot). Presentatie: Walter Groot-
aers.

21.55 Leven zonder George. 11-deli-
ge Engelse komische serie met Carol
Royle en Simon Cadell. Jenny besluit
zich volledig aan Larry te wijden.
Hartstocht en romantiek zijn niet van

* de lucht, totdat 's nachts debel gaat...
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl.: Ritverslag Ron-

de van Frankrijk.
22.50 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:
Kinderen spelen op straat.

22.55 Mensen rond het Grote Oce-
aanbekken. 11-delige Australische
documentaire serie over de evolutie
van de mens. Afl. 1: De eerste voet-
stappen. Presentatie: Alan Thorpe.

23.40-23.45 Coda. 'Gelijck nu d'acker-
man' van Joost van den Vondel.

Duitsland 2
Zie Duitsland 1
13.15-13.45 Elf Lander, ein Land -

die Bundesrepublik. Documentaire
serie over Duitsland. Afl. 11: Saar-
land: Arm Saarvögelein - reich Saar-
vögelein.

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

Glückstelefon. Spelprogramma.
15.25 Heute.
15.28 Die Muppets-Show. Gast: Ben

Vereen.
15.50 Der Stem des Marco Polo.

Jeugdserie. Afl.: Das Moped. Met Ni-
cola di Pol, Chiara Dorado, Giuseppe
Tonini e.a.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Dirk Chatelain.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie voor de jeugd naar het boek
van Lewis Carroll. Afl.: Benny Bunny
ist verschwunden.

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

17.10 Mem Name ist Hase. Teken-
filmserie.

17.15 ■ Pension Scholier. Duitse
speelfilm uit 1960 van Georg Jacoby
met Theo Lingen, Helmut Lohner,
Christa Williams e.a. Peter Kalpproth
heeft 20.000 Mark nodig om een jazz-
lokaal met een jazzband te beginnen.
Hij probeert het geld van zijn oom los
t 3krijgen onder het voorwendsel dat
hij een zenuwinrichting wil overne-
men.

18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 WISO - Sommertreff. Econo-

misch magazine.
20.00 Der Zerstreute. Franse speel-

film uit 1970 van Pierre Richard met
Pierre Richard, Bernard Blier, Maria
Pacöme e.a. De reclamegenie Pierre
Malaquet weet met zijn krankzinnige
ideeën de hele stad op zijn kop te zet-
ten. Het gevolg is dat hij ontslagen
wordt, maar dat komt hem goed uit.
Hij heeft nu tijd genoeg voor de knap-
pe Lisa Gastier.

21.20 ZDF-lhr Sommerprogramm.
21.30 Heute-journal.
22.00 Wunderbarer Planet. 7-delige

Japanse documentaireserie. Afl.2:
Die Geburt des Planeten.

22.45 "" Die stillen Stars. Serie film-
portretten van Nobelprijswinnaars.
Vandaag: De chemicus Juan Lee.

23.15 ■ Mr. Moto und der
Schmugglerring. Amerikaanse
speelfilm uit 1937 van Norman Foster
met Peter Lorre, Virginia Field, Sig
Ruman e.a. Door een moord komt de
Oosterse detective Moto een bende
smokkelaars op het spoor. Moto krijgt
te maken met de machtige Marloff.
Door snel in te grijpen weet Moto hen
tegen te houden.

00.20-00.25 Heute.

" Peter Lorre in 'Mr. Moto und der Schmugglerring'
(Duitsland 2-23.15 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz: 747kHz (402 m) en
1251kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
14.50-16.50 Ronde van Frankrijk.

Rechtstreekse reportage van de
etappe Luxemburg-Spa-Francor-
champs. Commentaar: Mark Vanlom-
beek en Mark Uytterhoeven.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie met Pat McDonald, Torn. Richards, Rowena Wallace e.a. Su-
san en Glen maken plannenvoor hun
toekomst, maar Wayne steekt daar
een stokje voor. May en Janice ver-
zoenen zich met elkaar tot Fiona's te-
vredenheid.

19.23 Superkat & Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.30 Nieuws.
20.00 Stardrift: Salvatore Adamo.

Hoogtepunten uit het gala-optreden
van Salvatore Adamo tijdens de Bel-
gische avond van het Star-festival in
Knokke-Heist 1988. (herh.)

20.40-22.45 Uitzending door der-
den. Afl.: Lichtpunt. Programma van
de Vrijzinnige Verenigingen.

België/RTBF 1
14.50 Overname van Télé 21. 18.00
Vacaturebank. 18.15 L'écran des va-
cances. Tekenfilms met o.a. Mamemo,
Hello Kitty en Alice in wonderland.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse
actualiteiten. 19.25 Top 5. Uitslag we-
drennen. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.00 Wielrennen. Tour de Fran-
ce. Samenvatting van de 3e etappe:.Luxemburg-Spa-Francorchamps.
20.10 Actualités a la une. 20.15 Mais
qu'est-ce que j'aifait. Franse speelfilm
uit 1980. Een garagehouder'leidt een

rustig en gelukkig leven totdat de belas-
tinginspecteur opduikt en zijn vrouw
hem verlaat. 21.45 Dites-moi. Serie ge-
sprekken. Vanavond ontvangt Michèle
Cedric de actrice Zouc. 22.50 Golf-ma-
gazine. Presentatie: Eric Krol. 22.50-
-23.10 Nieuws.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.50 The Real Ghostbusters. Te-

kenfilmserie. Afl.: Dokter help. (herh.)
17.13 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.: Kat

of Hond/Vriendelijke vlooien, (herh.)
17.35 Bluffers. Tekenfilmserie. Afl. 5:

Een gebeuren met kleuren, (herh.)
17.59 "" Ontdek je plekje: Stevens-

weert.
18.10 (TT) Hollands glorie. 12-delige

serie van Walter van der Kamp naar
de roman van Jan den Hartog. Stuur-
man Jan Wandelaar komt plotseling
terecht op een roestige sleepboot met
een stel boeven als bemanning,
(herh.)

18.58 Teufels Grossmutter. 12-deli-
ge Duitse jeugdserie. Afl. 5: De dans
om de bromfiets. Dorothea Teufel
probeert haar kleinzoon Friedrich de
tango bij. te brengen.

19.20 (TT) De brekers. 13-delige se-
rie. Afl. 1: De eenarmige bandiet.
Peek heeft geld nodig om de huurvan
de fietsenstalling te betalen.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 North & South. 12-dehge Ame-

rikaanse serie naar de roman van
John Jakes. Afl. 11. Wanneer Orry
hoort van George's gevangenne-
ming, gaat hij het nodige ondernemen
om hem vrij te krijgen. Ondertussen
verzorgt Madeline in Charleston de
arme zwarte bevolking, (herh.)

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

22.40 Kane en Abel. Amerikaanse se-
rie over de levensloop van de rijke
William Kane en de onwettige zoon

van een Poolse edelman, Abel Ros-;
novski.

23.28 European Business Weekly.j
Wekelijks overzichtvan de belangrijk-;
ste zakelijke ontwikkelingen.

23.58-00.03 Journaal.

Duitsland 3 West
15.20 Teletekstoverzicht.
15.35 Ritter Hank, der Schrecken

der Tafelrunde. Amerikaanse speel-
film uit 1949 van Tay Garnert met
Bing Crosby, Rhonda Fleming, Wil-
liam Bendix e.a. Een moderne man
keert in zijn dromen terug naar de tijd
van Koning Arthur, waar hij door zijn
kennis van het moderne leven aan de
dood ontsnapt. Hij wekt echter de
toorn opvan Lancelot, als hij door zijn
flirten de mooie Sandy bekoort.

17.15 Australien-Express. 10-delige
westernserie. Afl.: Die Entführung.

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. Programma waar-
in mensen met hun sportprestaties in
het World Guinness Book of Records
proberen te komen.

20.30 Bonner Köpfe. Serie portretten.
Afl.2: Ingrid Matthaus-Maier.

21.00 Applaus, Applaus. 8-delige do-
cumentaire serie over de geschiede-
nis van de variété.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Kirchen unterm Hakenkreuz.

4-delige documentaire serie. Afl.2:
Der Anschluss.

22.15 Tatort. Duitse politieserie. Afl.:
Treffpunkt Friedhof. Zangemeister en
zijn familie worden bedreigd door
Geffken, die 450.000 Mark opeist.
Ondanks het feit dat Geffken het heeft
verboden, wordt inspecteur Hafer-
kamp ingeschakeld.

23.35 Wo das Fahrrad Cykel heisst.
Documentaire over de geschiedenis
van de Duitse en Deense mensen die
in het grensgebied wonen.

00.20 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België/Télé 21
14.50-16.50 Wielrennen. 3e etappe\
van de Tour de France. Luxemburg- ■Spa-Francorchamps. Verslaggevers:l
Theo Mathy en Frank Baudoncq. 18.30\
Deutsch mit Victor. Schooltelevisie.
19.00 Kapers op de kust. Cursus Ne-
derlands. 19.30-20.00 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TV5
16.05 7 sur 7. Informatief magazine.
17.00 Sportmagazine. 18.10 Récréa-
tion. 18.30 Les aiguillages du rêve.
Jongerenmagazine. 19.00 Des chiffres
et des lettres. 19.30Les carnets de l'a-
venture. Beelden vanuit een onder-
zeeër. 20.00 Beau et chaud. Zomera-
musement. 21.00 Nouveau monde. Ac-
tualiteitemagazine. 22.00 Journal Télé-
visé. 22.35 La route des vacances.
Toeristisch'magazine. 22.50 Actuel. In-
formatief magazine. 23.35-00.40 Du
cöté de chez Fred. Angela Davis.

Radio 3
i Elk heel uur nieuws.) 6.02 Oe Baas
i van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
I nen. 12.04 Hollands glorie. 14.04| Toppop Radio. 16.04 foppop twin-
i tig. 18.03 Driespoor. 19.03 Het
i Steenen Tijdperk. 20.03 Muziek
; met Meta. 22.03 Candlelight.
| 23.03-0.00Droomgeheimen.
r ■

Nederland 3
NOS |
09.00-09.05 Nieuws voor doven en=

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en =

slechthorenden.
14.00 Studio Sport. 1. Rechtstreeks!

verslag van de vandaag te rijden |
etappe in de Tour de France. 2.|
Rechtstreeks verslag van het Wim- =
bledon tournooi. Commentaar: Hein- =
ze Bakker en Marcella Mesker.

18.20 Nieuws voor doven en slecht-=
horenden. |

18.30 Sesamstraat.
18.45 Malvira. Belgische poppense-|
rie. |

19.00 Studio Sport. 1.Samenvatting |
van het Wimbledontournooi. 2. Sa-|
menvatting van deTour de France. I

19.54 WNF. Programma van het We-|
reld Natuur Fonds.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Sprekende film. Documentaire §

serie over het ontstaan van de spre-1
kende film. Afl. Hollywood neeml|
dienst.

21.25 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek. =
22.20 Een bericht van deWilde Gan- =

zen.
22.30 Journaal.
22.40 Studio Sport: Tennis. Wimble-1don.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en =

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.30-09.30 Telekolleg 11. Cursus ï

Duits. =
15.50 Die Aabenteuer der drei Mus-1ketiere. Frans-Italiaanse speelfilm uit i

1953 van André Hunebelle met Geor- =
ges Marehal, Gino Cervi, Yvonne |
Sanson e.a. Ë

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits. =
(herh.)

18.00 Sesamstrase.
18.28 Alles klar. Wetenschappelijk!

magazine. Afl.: Das Geheimnis der =Materie, (herh.)
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. _
19.30 Lander-Menschen-Abenteuer. _

Documentaire serie. Afl: _olange die =
noch segeln... auf Flüssen und Seen. 1
Documentaire over de laatste vracht- =
zeilschepen van de wereld.

20.15 Pioniere der Luftfahrt. Docu- jj
mentaire serie. Afl.: August Euler -J
Deutschlands Flugzeugführer Nr.l. |
Documentaire over de Duitse lucht- E
vaartpionier August Euler.

21.00 Südwest aktuell. =
21.15 Kommerzien-Stadel. 1
21.45 Victor Charlie ruft Lima Sierra. =I 3-delig Amerikaans rv-spel van I

Douglas Heyes naar de roman The I
French Atlantic Affair. Met Louis Jour- 1
dan, Telly Savalas, Chad Everett e.a. I
De sekteleider Craig Dunleavy heeft Ë
een scenario ontwikkeld om de be- =
manning op het luxe Franse schip Ë
Festivale te kidnappen en daarmee Ë
de Parijse rederij voor 17 miljoen dol- Ë
lar op te lichten. Dunleavy heeft de \journalist Columbine, die met zijn Ë
zoon Billy reist, uitverkoren om de ko-1
mende gebeurtenissen te verslaan.

23.15 Cocteau in Baden-Baden.

_
Festival und neue Rezeption. Docu- =
mentaire.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

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. 8.32 Maandagmorgen
Magazine. (9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverzicht Hier en Nu). 12.06
Boer en tuinder. 12.32 Over kopen
gesproken. 12.49 Moment. 12.55
Mededelingent.b.v. Land- en Tuin-
bouw. 13.09Hier en Nu. 14.06Ra-
dio Tour deFrance. 17.06Veronica
Nieuwsradio. 19.04 Veronica
nieuwsradio Extra. 20.02 Club Ve-
ronica Trend. 21.04 Jazz Connec-
tion. 22.04 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
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een
Goede Morgen met Ron Brandste-
der. (8.04-8.15 Aktua). 9.04 Gou-
den Uren. 11.04 Op volle toeren.
12.04 Dierenbingo. 13.04 Aktua.
13.15 Tijd voor Tetske. 14.04 Mu-
ziek uit duizenden. 15.04 ...In Con-

cert. 16.04 Monterey Popfestival
1967. 17.04 Ronduit Radiokrant.
18.04 Tijdsein. 18.25 Kom er 'es
uit. 18.50 De Wolkenwagen. 19.03
Van U wil ik zingen. 19.30Hemels-
breed. 19.45 Begrijpt u wat u leest?
20.00-7.00 Zie radio1.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Aubade. (8.00
Nieuws.) 9.30 Quartette Italiano.
10.00 Klassiek op de maandag-
morgen. 11.30 Wereldmuziekcon-cours 1989. 13.00 nieuws. 13.02
Klassiek op maandagmiddag.
15.30 Wereldmuziekconcours.
16.00 In antwoord op uw schnjyen-
klassiek. 17.00 Pjotr Lljitsj tsjai-
kovsky. 18.00 Nieuws. 18.02 Bla-
zers Magazine. 18.30 De klassie-
ken. 20.00 Nieuws. 20.02 Matinee.
22.30 Jazz-op-vier. 23.00-0.00 Het
zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws.9.02 NOS-Spor-
tief. 9.25 Waterstanden. 9.30 Roe-
menië. 10.00 Factor 5. 11.00 Be-
richten van en over ouderen. 12.00
Nieuws. 12.05 Het voordeel van de
twijfel. 13.00Nieuws. 13.10 Bericht
van buiten. 15.00Bericht uit het ko-
ninkrijk. 16.30 Kindermagazine.
17.00 Wat een taal. 17.30 Broken
arrows, ongelukken met kernwa-
pens. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nieuws.
18.10 Faktor 5. 18.20 Uitzending
van D'66. 18.30 Programma voor
blinden en slechtzienden. 18.40
Zevende Dags Adventisten en
BZN. 18.55 Promoprogramma voor
buitenlanders. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.

20.30 Het voordeel van de twijfel
21.35-22.00 Hobbyscoop.

televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.50 Neighbours. Australische serie.

Shane sluit vriendschap met Linda

Fielding. Max onthult Terry's verleden
aan Maria.

16.15 De familie Perwanger. 9-delige
serie over een rustig boerendorpje
dat veranderd wordt tot een luxe win-
tersportplaats. Afl. 1.

17.05 De poppenkraam. Afl.: De man
van stro.

17.30 Journaal.

17.40 Professor Poopsnagle. Jeugd-
serie. Een tropische cycloon zorgt er-
voor dat de kinderen op het eiland te-
recht komen waar de derde salaman-
der verborgen is.

18.05 Feesten uitde helewereld. 12-
-delige serie over feestelijke gebeurte-
nissen. Afl. 6: Korea.

18.30 Ravioli. 13-delige Duitse serie.
Afl. 1: De prijs. Als Jari-Kulle met een
prijsvraag een 3-weekse vakantiereis
wint, geeft hij dat cadeau aan zijn lich-
telijk overspannen ouders. De vier
kinderen denken zich prima te ku-
nenn redden in het huishouden.

19.00 Journaal.
19.16 De Bobbies. Engelse politiese-

rie. Afl. 9: Een onaardige collega. In-
specteur Burnside moet samen met
een nogal gewelddadige collega uit
Derbyshire een arrestatie verrichten.

19.43 Boggle. Woordspel gepresen-
teerd door Frank Kramer.

20.15 My Fair Lady. 3-delige mini-se-
rie van de Amerikaanse verfilming uit
1964 door George Cukor met Rex
Harrison en Audrey Hepburn. Prof.
Higgins heeft gewed dat hij het bloe-
menmeisje Eliza kan veranderen in
een echte dame.

21.05 Terug naar Nieuw Zeeland
metKiri Te Kanawa. Deze opera- en
musicalster gaat voor het eerst na 27
jaar terug naar haar Maori-geboorte-
dorp.

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.

4-delige Franse serie. Calvino herin-
nert zich de naam van de Hongaarse
SS-er die Elizabeth Kovaks in haar
nachtmerries uitschreeuwde. De
Amerikaanse journalist wordt ver-
moord als hij een foto van de kamp-
beul Horty weet te achterhalen.

" Ruth Olafs, Bern Stephan, Werner Stocker en Horst Ku-
meth in 'De familie Perwanger'. (Nederland 1 - 16.15 uur)

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I bliek. 09.05 Zeitzeugen. 09.35
The Real Ghostbusters. Afl.: Supersen-
der - SpukTV. 10.00SATI Bliek. 10.05
General Hospital. Afl.: Vor die Tür ge-
setzt. 10.50Teletip Koehen. 11.00 Pro-
gramma-overzicht. 11.05 Die schwarze
Isabell. Amerikaanse actiefilm uit 1952
van Ralph Murphy met Louis Hayward,
Patricia Medina, John Sutton e.a. Aan-
sl.: Tekenfilms. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 Pixi im Wolken-
kuckucksheim. Afl.: Der Schatten.
14.30 ■ Lassie. Afl.: Der kleine Skunk.
14.55 Der Goldene Schuss. Aansl.:
Programma-overzicht. 15.05 General
Hospital. Afl.: Der richtige Mann. 15.50
Teletip Haushalt. 16.00 ■ Pat und Pa-
tachon. Afl.: Zwei schone Fürstenkin-
der/Die verwechselten Briefe. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Bonanza.
Afl.: Die lange Nacht. Aansl.: tekenfilm.
17.35 SAT. 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Mart Houston. Afl.:
Noch 48 Stunden für Tony. 18.45 SAT
1 Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-Show.
19.30 Max Headroom. Amerikaanse
SF-serie van Todd Holland, met Matt
Fewer, Amanda Pays, George Coc,
Chris Young e.a. Afl.: Whackets-Quiz-
show. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Hun-
ter. Afl.: Der Video-Killer. Amerikaanse
politiefilm van Michael Lange met Fred
Dryer, Stephanie Kramer, Mare Alaimo
e.a. 21.25 SAT.I Bliek. 21.30 Schick
deine Frau nicht nach Italien. Duitse
muziekfilm uit 1960 van Hans Grimm
met Claus Biederstaedt, Marianne
Hold, Gerunde Locker e.a. 23.15 SAT 1
Bliek. 23.25 News & Stories. Magazine.
00.05 So gesehen. (herh.) 00.10-00.20
Programma-overzicht.

SSVC
12.30 For schools: Stop, look and lis-

ten. Afl.: Materials: Pottery.
12.40 For schools: Landmarks. Over

to You '89.
13.00 Children's SSVC. Gran.
13.10 Playbus. The 'Why Bird Stop.
13.30 Vintage. Afl.: Vin Nouveau.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Wimbledon '89. Verslag van de

vandaag gespeelde tenniswedstrij-
den.

17.10 Caterpillar trail. In de lerse bc'
gen.

17.30 When will I be Famous?
17.50 The Chart Show. Videos.
18.40 News and Weather.
18.55 That's Showbusiness. CW

gepresenteerd door Mike Smith e
teamcaptains Gloria Hunniford <f
Kenny Everett.

19.25 Coronation Street. Serie ov<
de dagelijks gebeurtenissen in e*
volkswijk.

19.50 Dallas. Afl.: The Yellow Br»
Road.

20.35 The Bi II. Afl.: Free Wheel.
21.00 Shadow of the Noose. Nieu*

serie. Afl.: An Alien Shore.
22.00 News and weather.
22.30 World in action.
22.55 Shadytales.
23.10-00.30 Wimbldon '89 Match <

the day. Hoogtepunten van de va*
daag gespeelde wedstrijden.

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 16.02Kort nieuws.
17.02 Regionaal weerbericht.
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
06.00 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. 16.00 Vooruit
Achteruit. 17.00 Hitrevue. 18.00
Nieuws. 20.00 Slowtime. 21.00
Een plaat voor Margriet Hermans.
22.00 Nieuws. 22.05 Maneuvers in
het donker. 23.30-6.00 Nachtradio
(om 5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radio Fruhstück. 7.15

JWunschkasten. 7.45 Veraft
tungskalender. 8.30 Besinl*"Worte. 9.10 Musikexpress. 1"?
12.00 Gut aufgelegt. 12.00 *7
bei Tisch. 12.15 VeranstaltuW
lender. 13.00 Frischauf. 14 0=
sikzeit heute: Operette & Mu*L
15.00 Nachmittagsstudio. Jj
Spotlight: US-Charts. 17.05 0?
kiste. 18.10 BRF-Aktuell. !ï
Jazz: Swing und Balladen. £
Nachrichten. 20.05-21.45
bummel.

I

satelliet
RTL Plus

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

09.10 Die Springfield Story. Serie.
10.00 California Clan. Serie, (herh.)
10.45 Tekenfilm.
11.00 Baretta. Amerikaanse serie.

Afl.: Whisky oder Wem.
11.45 Gut schmeckt's. (Herh.)
12.10 Tekenfilm.
12.30 Klassik am Mittag. Met het

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

filmserie. Afl.: Ruff's hat Trick.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie, (herh.)
15.00 Wimbledon - Live. Internatio-

nale tenniskampioenschappen in En-
geland. (Let op: alle uitzendingen

" vanaf 18.00 uur kunnen verschoven,
niet uitgezonden of in volgorde veran-
derd worden.)

18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Captain Power. Canadees/A-

-merikaanse tv-serie. Afl.: Das Duell.
19.50 Der Hammer. Amerikaanse tv-

serie. Afl.: Ein Skalp gerettet.
20.15 Blue Money. Engelse misdaad-

komedie uit 1985 van Colin Bucksey
met Timm Curry, Debbie Bishop, Billy
Connolly e.a.

21.45 Kult-Tour.
21.50 Wimbledon. Samenvatting.
22.30 RTLaktuell.
22.40 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
23.05 Mannermagazin 'M.
23.40 Ein Killer packt aus. Franse

misdaadfilm uit 1974 van Jacques
Godbout met Mare Legault, Pierre
Gobeil, Serge Pheriault e.a.

01.15-01.20 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business ChanrH

Zakennieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspa^

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelf**

gramma.
11 .00 The Sullivans. Australische '"milieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmaga*
12.30 A Problem Shared. Persoon!

advies.
13.00 Another World. Amerikaan*

dramaserie.
13.55 Landscape Channel. Sfe«

beelden met muziek.
14.50 As the World Turns. Drama*
rie.

15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Komisch feA

leton.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown. Pop.
18.30 Eurosport overzicht.
19.00 Motorsport.
20.00 Tour de France.
21.00 Whata week!
22.00 Atletiek. Vanuit Stockholm. 1
23.30 Ringside. Boksen.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel. Kunstprogr^

ma's.
04.30-06.30 Landscape Chani*

Sfeerbeelden met muziek.

-^
Super Channel

07.00 World news and Bussine*
hour.

08.00 The Mix. Pop.
15.30 Chart Attack. Hitlijsten.
16.30 Hotline. Spelletjes.
18.30 Off the Wall. Pop.
19.30 Richard Diamond. Detectie

serie.
20.00 High Chaparral. Westernserie
20.55 Cassie & Co. Detectiveserie.'
21.50 World News.
22.00 Discovery zone. Natuurde^mentaire. Afl.: Koninkrijk van de I

beer.
23.00 Wild World. Natuurdocumer

taire.
00.00 Worldnews. Aansl.: The MiX-.
02.00-07.00 Rete Mia. Gevarieerd

Italiaanse programma's.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 Week In Rock.
13.00 MTV! Popnieuws.
15.00 Yo! Mix. Rapmuziek.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report.
17.15 3 from 1 at 5.15. Drie clips *The The, de eenmansgroep van M*

Johnson. t
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek. <
19.00 MTV at the movies. Filmrub"!}

van Ray Cokes. h
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV at the movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt. .
00.00 XPO. Il
01.00-07.00 NightVideos. [j

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ei"l
wie kein anderer. 11.00 Tref* 9
elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00 V
16.00 Entenjagd. 17.00 RTI-Jsikduell. 17.50 Sportshop 'JRTL-Musikduell. 19.00 Neurtfjj
Vierundzwanzig: Pin-Wand.
Rückspiel. 21.00 Aufge|f„
22.00-0.00 Musik Non-Stop [

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 M^melodie. 9.05 Musikpavillon'
Gut aufgelegt. 13.00 Gut AufK
14.05 Auf der Promenade-JCafé-Konzert. 16.05 Hein. <1
die. 17.00 Musik-Express. JfZwischen Broadway und Ku<%J
21.00 Musik zum Traurnen P\
4.05 Nachtexpress.

J
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scorebord
Concertwedstrijden

! EERSTE DIVISIE HARMONIE
Sociedad Musical, Xaüva.Valencia(Spanje) 310,5 ptri.

U( raP"-niskiOrkester,Ljubljana(Joeg.) 267 ptn.

3 TWEEDE DIVISIE HARMONIENational Théatre Symph. Band (Singapore) 308 pnt.armonie duPersonnel Peugeot, Sochaux (Fr.) 291 ptn.
4 DERDE DIVISIE HARMONIEJ M?,r"J oniedeBerggalm,Klimmen (Ned.) 292,5pnt.
* Rl. ueinlBBBeVForst<BßD) 281 pnt.wsorchesterMusik-Akademie, Basel (Zwits.) 252pnt.. TWEEDE DIVISIE FANFARE1 °n. FanfareAloysiana, Schaesberg (Ned.) 271,5pnt.

| DERDE DIVISIE FANFARE. Fan. re £t-Joseph, Helden-Beringen,(Ned.) 302,5pnt.«mare St-Jan, Tungelrpy (Ned.) 290,5pnt.

2 TWEEDE DIVISIE BRASSBAND

IRatl. .!ndTerPsichore,Ekeren(Bel.) 310pnt.
l°yLo-operative Band,Ratby, (Eng.) 301,5pnt.

°ERDE DIVISIE BRASSBAND
Brassband, Hoorn (Ned.) 268,5pnt.

toandolinewedstrijden
EERSTE DIVISIE
"jeStrings Stem(Ned.) 306,5pnt.
Viv^-H.AP 296pnt.
Pirin _ chesterKarsfeld (BRD) 295,5pnt.
Mae .. ?Wzi Blagoevgrad(Buig.) 291,5 pnt.
Edßi, (jeorei Atanassov, Sofia (Buig.) 278 pnt.
Mann sz Meers(Ned.) 274,5 pnt.a- u"d Gitarrenensemble, Wenen (Oost) 232 pnt.

"{ J^EEDEDIVISIE
$ Ma_..? Mandolinesde Remiremont (Frankrijk) 300pnt.

"aolineorkestOost-Wieringen (Ned) 223,5pnt.
ii

" W(_«3. jmaal te behalen aantal punten bn de concertwedstriiden en de mandoline-iSIJ^n bedraagt 360.
# ste nri " Dunten = eerste prijs met onderscheiding; minimaal 288 punten = eer-

MmdéJ _ minimaal 252 punten = tweede prys; minimaal 216 punten = derde prijs.
dan 216 punten: geen prjjs.

Mandoline-concert viert terugkeer op WMC

The Strings met
Flairck-allure

door joos philippens

.ek^ADE - Spetterend,
bat k h Perfect en gedurfd.
het cw0 gezegd worden van
Uit g.ptreden van The Strings
ble kreiru Dank zij dit ensem-

.anri
eieg °-e terugkeer van detyjy^oiine-orkesten op het

'Ure ~c°n.certpodium extra al-
Üchttp .ry wel Professioneel",

Juryvoorzitter Benny
306 ,mann de toegekende'° Punten toe.

ictl«-v_?iaal voor The Strings ge-
tlaal u*erst moderne La Belle

-1 Pre_e- glnë gisteren op het WMC. er eChtlere- The Strings kwamen. n de Kgoed los en deden denken
|*9_ck S^ende professionals van

ui "" e houden de groep metlouder. n 0m de kwaliteit hoog te
sP^end ' bevestigde de zelf mee-
dans dirigente Annemie Her-

jjO/ r) mandoline-orkest uit Den Oever, voornamelijk bestaande uit huisvrouwen, beet het spitse veel Jongere.Strings uit Stem speelden op een aanzienlijkhogerniveau. Foto: FRANS RADE

Onherkenbaar
1- g°ed gevulde Wijn-

.nOD v traden negen orkes-
°k de n°£al wisselend niveau.

«M-eerH °mvang van de ensembles
f1meid erk- Van de 15 Jongens
faelw| en u»t Stem tot concurrent
ratUe_ "lt; Meers, die met 50 mu-
ï? _n. verder wist te komen
C. On„iTeede Pr«s met 274-5 Pun-t?°r hft Wljfeld een teleurstelling
_*** d* tavoriet geachte korps,
follgaar Jl

_.
vond dat ze van de

l. *t etrfe.RhaPsodie n°2 van Frans
Smaakt. nbaar Stuk' had"

tevreden
f^goev ensfmble uit het Bulgaarse
fUl>lip_ gFadkwam lager uit dan het
. eeldl verwacht zal hebben. Ze
iel>oor ,- een uiterst lekker in het
ret e«L ggend Russisch volkslied,
_ht Virtuoze solist in het voet-
ftidat' ri aar het klonk uitstekend,

eft h_. Co?ijn werk goed
seaaan", relativeerde de jury.

Het vanaf de oever van het Garda-
meer toegereisde Orchestra a Plet-
tro Claudio et Mauro Terroni had
met een tweede plaats meer reden
tot tevredenheid. Dirigente Dorina
Frati liet haar mensen de laatste drie
weken dagelijks drie uur lang repe-
teren. Het korps is, opmerkelijk ge-
noeg, genoemdnaaf twee zoons van
de voorzitter, die bij een auto-onge-
luk om het leven kwamen.
Overigens lieten gisteren drie korp-

sen verstek gaan. Benny Ludemann
verklaarde deze vrijblijvendheid als
volgt: „Tot voor kort kwam men
niet verder dan gezellig een potje
spelen. En nog steeds wordt de
mandoline niet op het conservato-
rium gedoceerd". Maar de jury-
voorzitter hoopt dat met groepen als
The Strings het verloren gegane ter-
rein ten opzichte van de hafabra
binnen tien jaar ingehaald kan wor-
den.

Pontificaal
Majestueus en pontificaal.
Dat was delatijnse hoogmis
die zaterdagmorgen, tradi-
tiegetrouw, in de Kerkraad-
se Rodahal werd opgedra-
gen door de bisschop van
Roermond mgr J. Gijsen.

Samengepakt op het tot altaar
omgebouwde muziekpodium
luisterde een voor deze gelegen-
heid samengesteld gezelschap
van Kerkraadse kerkelijke zang-
koren de plechtige eucharistie-
viering op.

In zijn preek vroeg bisschop Gij-
sen de in drommen toegestroom-
de- voornamelijk oudere- kerk-
gangers, om de momenteel heer-
sende'gastvrijheid en blijheid' in
Kerkrade niet te laten wegebben
als het WMC eenmaal achter de
rug is.

De collecte tydens de offerande
was bestemd voor de twaalf uit
Kerkrade afkomstige missiona-
rissen diemomenteel in verschil-
lende delen van de wereld zijn
uitgezonden.

" Op het tijdelijk tot altaar
omgebouwde podium werd
zaterdag de plechtige
eucharistieviering opgedra-
gen.

Foto: FRANS RADE

WMC

Jury beoordeelt streng in Rodahal

Moeizaam begin van
concertwedstrij den

door jef brauers en jos frusch
KERKRADE - De eerste wedstrijddag in de Rodahal heeft
nauwelijks muzikale hoogtepunten gekend. En de jury heeft
daarbij meteen een (strenge) 'toon gezet. Vijf tweede prijzen,
een aantal magere en slechts enkele royale eerste prijzen vor-
men het bewijs, dat in deze elfde editie van het WMC de pun-
ten échtverdiend zullen moeten worden. Voeg daarbij dat ook
de organisatie bepaald nog niet soepel draaide en het is duide-
lijk dat de wedstrijd van gisteren zeker geen opvallende plaats
zal krijgen in het WMC-boek.

De dagprijs ging uiteindelijk naar het orkest uit Ljubljana (Joegosla-
de Sociedad Musical la Primitiva vië) liefst 43 punten lager aan.
Setabense uit Xativa. De Spanjaar-
den scoorden 31U,5 punten in de Ook de vier Limburgse korpsen
eerste divisie. De heren Van Lijn- konden zich maar ten dele onttrek-
schooten, Ducène en Zamecnik (de ken aan het matige peil. In de derde
juryvoor de concertafdeling en eer- divisie fanfare werd de strijd tussen
ste divisie) sloegen de prestatie van de twee Noordlimburgse korpsen

■duidelijk beslist in het voordeel vanHfanfare
Bringe, punten
■Tungelroy de

__________________________baas

In de derde divisie had harmonie
Berggalm uit Klimmen geen kind
aan de rivalen uit Basel (Zw.) en
Forst (D). Bleven de twee buiten-
landse korpsen duidelijk onder de
maat, de door Berggalm behaalde
292,5 punten betekende wèleen eer-
ste indicatie dat de heren Claessens,
Joosen en Waignein niet echt royaal
zijn.

Waarmee niet gezegd is dat deze
jury onrechtvaardig streng zou zijn.
In tegenstelling tot eerdere edities
ziet men er nu blijkbaar van af om
zwakkere prestaties toch nog te
'herleiden' tot het magische punten-
aantal van 288. Zoals ook fanfare
Aloysiana uit Schaesberg moest er-
varen. Met 271,5 punten bleef het
korps van JosKuipers opmerkelijk
ver verwijderd van een eerste prijs.

Goede muziek liet de Belgische
brassband Terpsichore uit Ekeren
horen. Met 310 punten ging men
voort op het succesvolle pad dat
onze zuiderburen vier jaar geleden
insloegen. De Engelse concurrentie
uitLeieester werd daarbij ruim ach-
ter zich gelaten. Een divisie lager
faalde de Hoornse brassband volle-
dig met 268,5 punten.

Internationaal
Aan het internationale karakter van
het WMC werd in het eerste con-
coursweekeinde zeer nadrukkelijk
gestalte gegeven. De dertien korp-
sen kwamen uit negen verschillen-
de landen en componisten uit zes
landen waren verantwoordelijk
voor de zeven verplichte werken die
in de diverse divisies moesten wor-
den uitgevoerd. Dat leverde heel
bijzondere combinaties op, met
even verrassende als verbijsterende
resultaten: als variant op de jodelen-
de Japanner waren we getuige van
blazende Zwitsers, die van een Ja-
pans Boedhistisch tempelritueel
(zie verplicht werk van Konagaya)
een mystieke geitenkaas vol gaten
maakten. Of de Duitsers uit Forst,
die met Treffpunt in All - een vrese-
lijk oubollig werk- van jurylid Za-
mecnik hun doel volledig voorbij-
schoten: geen schot in de roos, al-
leen maar wat losse flodders. En de
mannen uit Singapore, die de leeuw
van Hardy Mertens (Zodiac Limit

for the Lion) met hun slagwerk wis-
ten te temmen door hem helemaal
onder de grond te schoffelen.
Nee, dan üever de Belgen. Zo lever-
de brassband Terpsichore uit Eke-
ren van alle negen korpsen vóór de
pauze de beste prestatie. Het korps
speelde op die bravoureuze wijze,
waarvan echte brassbandliefheb-
bers zo onder de indruk kunnen ko-
men; anderen minder. Het korps
musiceerde overigens onder leiding
van Guido Segers, die afgelopen
week bij het LSO NIET het trom-
petconcert van Lambrechts in pre-
mière bracht. Segers verdiende met
zijn 'vliegemepperige' directiezeker
niet de schoonheidsprijs, maar wist
zijn muzikanten wel tot energiek
spel op te zwepen. Heel iets anders
dan de muzikanten van de Peugeot-
fabrieken, die met hun valse hobo's
en saxen steeds maar weer de cla-

xons van hun eigen automobielen
probeerden te imiteren.

De Limburgers kwamen maar
moeizaam uit de startblokken op
deze eerste concoursdag. Met uit-
zondering van fanfare St.-Joseph
Helden, die zonder meer promotie
had verdiend, vielen de prestaties
van St.-Jan Tungelroy, dé Berggalm
Klimmen en Aloysiana Landgraaf
tegen. De uitvoering van het laatste
korps leed aan bloedarmoede en
bleef zonder enige emotie. De Berg-
galm Noorbeek bracht zichzelfin de
problemen door het gedateerde
keuzewerk, dat een jurylid als Jean
Claessens alleen in een sublieme
uitvoering tot enige vrijgevigheid
kan bewegen. En vrijgevig was de
jury gisteren bepaald niet. Dat is op
voorgaande WMC's wel eens anders
geweest...

'Huisvesting'
in Rodahal

KERKRADE - De commissie Huis-vestingvan hetWereld Muziek Con-
cours is vanaf vandaag te vinden in
de Rodahal bij de kantoren van het
Cultureel Centrum Kerkrade.

Tussen 9.00 uur en 18.00 uur is Huis-
vesting te bereiken op "__ 045-
-351588, voor vragen en aanmeldin-
gen.

Volgens een woordvoerster zijn er
nog een aantal gastgezinnenvoor de
komende weken nodig.

bied van de symfonische muziek' in
huis heeft, volledig zou gaan benut-
ten. Met de bijzondere nuances, die
de Duitse dirigent op het gebiedvan
kleur en dynamiek wist aan te bren-
gen, werd meteen de juiste sfeer ge-
troffen. Adembenemend mooi en
heel beeldend gespeeld was bijvoor-
beeld de klarinetsolo met de pianis-
simo-begeleiding in de strijkers;
een parmantig grassprietje tussen
een bed van fluweelzachte rozebloe-
sem. .

Het was deze onwaarschijnlijk
mooie pianissimoklank, die mij het
meest getroffen heeft tijdens deze
uitvoering. De enorme spanning die
werd opgebouwd zorgde er in de
eerste plaats voor, dat het concert
van begin tot einde bleef boeien. De
symfonie Mathis derMaler van Hin-
demith klonk in de interpretatie van
Albrecht verheven en voornaam en
de zinderende gloed van de parti-
tuur kwam in al zijn luister tot ont-
plooiing. Zonder dat de klanksono-
riteit werd aangedikt overigens, zo-
als tegenwoordig zo vaak in inter-
pretaties te beluisteren valt. Al-
brecht en het orkest zochten het
vooral in klanknuances, in transpa-
rantie en verfijning, waardoor de
polyfone lijnen van dit werk steeds
duidelijk hoorbaar waren. En dan
die heerlijk muzikantsk gespeelde
fluitsolo's en defanfares van het ko-
per, die klonken als een k10k...
Beethovens vierde symfonie vorm-
de de sprankelende afsluiting van
dit feestelijk openingsconcert. Gerd
Albrecht had terecht gekozen voor
een lichtvoetige benadering van
deze charmante partituur, die als
geenander Beethoven,van dezonni-
ge en energieke kant laat horen.
Geen overdreven romantiek derhal-
ve, maar een uitvoering, waarin de
geest van Haydn nog rondwaarde.
Of het inderdaad waar is, dat in het
tweede deel de verliefde Beethoven
te horen is - zoals velen willen doen
geloven-, wil ik hier in het midden
laten. In ieder geval weet de grote
meester hier snaren te raken, die tot
dan toe in zijn oeuvre nog niet in
trilling waren gebracht. Juist die ge-
voelens te doorgronden, was de gro-

te kracht van dit concertgebouwoi
kest onder deze dirigent. Een mint
tenlange staande ovatie was de b«
loning

jos fruscb

wmc-vandaag

Een greep uit devele activitei-
ten van vandaag: " Concert
van Banda Sinfónica Munici-
pal de Madrid onder leiding
van Pablo Sdnchezz Torrella.
Soliste: Paloma Perez Inigo
(sopraan). Rodahal, 20.00uur
(nog duizend kaarten ver-
krijgbaar. Datzelfde geldt
overigens voor het optreden
van Walter Scholz Orchester;
morgen om 20.00 uur in Roda-
hal). " Presentatieconcert
muziekscholenfestival. En-
sembles van de scholen Kre-
feld, Thorn, Heerlen en Over-
pelt. Wijngrachttheater, 20.00
uur. "Dixielandorkest Mo-
sam City Jazzmen. Markt,
20.30-23.30 uur. mVahevalla
Disco Show. Paviljoen, 21.00-
-01.00 uur.

Concertgebouworkest:
briljant in Rodahal

KERKRADE - Het feest is begon-
nen. Na de wervelende openingsce-
remonie in het sportpark is pok in
deRodahal het Wereld Muziek Con-
cours 1989 officieel van start ge-
gaan. En dat in de vorm van een
grandioos openingsconcert, gege-
ven door het Concertgebouworkest
van Amsterdam onder leiding van
de Duitse dirigent Gerd Albrecht.
In een perfecte ambiance - een uit-
verkochte Rodahal is akoestisch
een waar Eldorado zowel voor spe-
lersals publiek- hebbenruim twee-
duizend muziekliefhebbers zater-
dagavond kunnen genieten van een
concert, dat eigenlijk alleen maar
hoogtepunten kende.

De samenwerking tussen Concert-
gebouworkest en Gerd Albrecht, in
november 1987 voor het eerst tot
stand gebracht, bleek ook in Klank-
stad Kerkrade welluidende vruch-
ten af te werpen. De 54-jarige diri-
gent, sinds vorig jaar directeur van
de Staatsopera van Hamburg, slaag-
de erin het Concertgebouworkest
briljant te laten musiceren. Het re-
sultaat: met een minimum aan be-
weging een optimaal rendement.
Meteen al in Mendelssohns ouvertu-
re Die Hebriden werd duidelijk, dat
Albrecht de grote mogelijkheden,
die onze 'Nationale Trots op het ge-

" Het Concertgebouworkest, even voor aanvang van hetfeestelijk openingsconcert in de uitver-kochte Rodahal. Foto: FRANSRADE

Joure bladstil
in de prijzen

Van onze verslaggever
KERKRADE - Bladstil was het
gisterenin de bus van Joure naar
Kerkrade.
„Zo gaan wij Friezen nu eenmaal
om met spanning," verduideüjkt
PieterKampstra, al tien jaar ach-
ter de tuba en voorzitter van
showband 'Con Spirito' uit Jou-
re.

Voor het eerst naar het WMC:
daar mag je ook best even stil
van zijn. Want van de bijna dui-
zend aanmeldingen zijn er 200
uitverkoren.„Voor deze ene mid-
dag hebben wij bijna twee jaar
lang keihard gerepeteerd."
Nu heeft Joure al een aardige
prijzenkast. Kampioen der Lage
Landen 1986 en in datzelfde jaar
Nederlands kampioen show-
band 2e divisie. „Met onze show
proberen we zo goed mogelijk de
Amerikaanse stijl te benaderen.
Vandaar dat we alleen in de VS
ons repertoire bestellen."
Een gewetensvraagje, zo vlak
voor het optreden: of de Friezen
naar Kerkrade zijn gekomen om
te proeven of te winnen?
Kampstra: „Dat we er zijn, vin
den we al een hele eer."

Aan het eind van de middag pak-
ken ze een le prijs. Daarvoor
hebben de Friezen zich het vuur
uit de sloffen gespeeld. Letter-
lijk, want als ze het stadion uit
marcheren, blijft er een paar
schoenen op het 'slagveld' ach-
ter. Perfect in het gelid.
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Van onze verslaggever

KERKRADE - Niet zijn vader Math
Garnier, die tamboer-maïtre is van
de verkennersband Jan Bovy uit
Maastricht, maar de vierjarige
Alain nam gisteren in het
Rodastadion de penning in
ontvangst die de Maastrichtse band
won.

Alain, die speciaal voor het WMC
met zijn vader mee mocht,
compleet in Verkennerskostuum,
zorgde voor een vertederend
moment door statig met zijn pa
naar het ere-podium te stappen
voor de prijsuitreiking.

En net als zijn pa gaf hij de
burgemeester, de
WMC-bestuursleden en al wat daar
zo hoog en verheven aan
autoriteiten stond een hand.

Overigens presteerde de
Verkennersband JanBovy uit
Maastricht gisteren uitstekend
tijdens het WMC. Zowel bij de
mars- alsook bij de
showwedstrijden behaalde het
korps een eerste prijs. " De 4-jarige Alain Garnier neemt de penning voor de JanBovyband in ontvangst van burge-

meester JanMans van Kerkrade. Foto: MARCEL VAN HOORN

Gedurfd optreden van drumfanfare-showband Antonius Treebeek

'Net voor tweede bocht
hoorde ik die hoge C'

door hans toonen
KERKRADE/TREEBEEK -Zes keer heeft Fred Kersten,
42 en timmerman, maar nog
meer tamboer-maïtre, afgelo-
pen zaterdag de videoband af-
gedraaid. Waar kan het nog
mis gaan? Waar moet hij het
tempo zeker versnellen? En
waar juist niet? Zijn hoofd tolt
van al die zelfbedachte figu-
ren, waarmee zijn drumfanfa-
re-showband Antonius uit
Treebeek de show hoopt te
-stelen op de eerste WMC-dag.
Eén zorg blijft echter kwellen.
De hoge C in 'Up to the Top',
de tweede mars na 'A Swin-
ging Start. Die wil maar niet
zuiver te voorschijn komen.
Zondagochtend, iets na half twaalf.
Fred Kersten, kin naar voren, elle-
bogen kordaat naar buiten, uiter-
aard voorop. De zesendertig in rood
gestoken, zwart gemutste muzikan-
ten van Antonius marcheren pittig
■over de tartan-baan. Zodra de band
door de tweede bocht is, kan Anto-
nius-voorzitter Albert Coort wel ju-
belen. „Hij was er! Glaszuiver. Vlak
vóór de tweede bocht moest de hoge
C komen. Fantastisch."
Even later, in de biertent annex re-
petitielokaal achter de hoofdtribu-
ne, knoopt Kersten zijn hoogge-
kraagde jas opgelucht open. Veegt
een laag zweet van het voorhoofd.
En grijnst: „Toen ik die hoge C ach-
ter me hoorde, wist ik dat we niet
meer kapot konden. Perfecte klas-

Steekt de achttiende sigaret van die
ochtend op. Het eerste karwei zit er

weliswaar op. Maar straks moet zijn
drumfanfare, muzikaal op toon ge-
bracht door dirigent W. Poulissen,
voor het eerst in haar bijna 35-jarige
bectaan tonen dat zij ook als show-
band met de top kan opmarcheren.
Zenuwen? Akkoord. Maar dit is
toch de vierde keer dat de Bruns-
sumse (liever Treebeek) drumfanfa-
re deelneemt aan het WMC.

Voorzitter Coort: „Het maakt niet
uit of je hier als ouderot komt, ofals
groentje. De spanning blijft even
kolossaal. Bovendien steken we nu
helemaal onze nek uit. Niet alleen
vanwege ons debuut in de show-
wedstrijden. Ook het repertoire
voor de marswedstrijd in de tweede
divisie mag je best heel gewaagd
noemen. 'A Swinging Start' en 'Up
to the Top' zhn nummers die eigen-
lijk in de eerste divisie thuishoren."

Uiteraard peuter je met zon ambi-
tieuze aanpak ook spanningen on-
der de muzikanten los. Coort: „Ge-
lukkig zijn we één hechte familie.
Dus kun je wat meer van elkaar ve-
len. Omdat we elkaar vooraf voor
deze spanningen hebben gewaar-
schuwd, konden we ze beter opvan-
gen en uitpraten."

Bovendien viel er nog wat te leren
van het vorige WMC. Zoals gebrui-
kelijk krijgen de deelnemers de cas-
sette met daarop het jury-commen-
taar 'live' ingesproken.
Kersten: „Vorige keer heeft de
drumsectie niet op één lijn gelopen.
Want het Amerikaanse jurylid hoor
je daarover op de cassette moppe-
ren."

Coort neemt over: „Vandaar dat wij
ze deze keer hebben voorgehouden
de blik op oneindig te houden. Nie-

mand kijkt of en waartante Mien op
de tribune zit. Gewoon de kop erbij
houden. Want je wordt beoordeeld
over een afstand van 350 meter, pre-
cies het stadionrond."
Vlak na de frisse 'smorrebrot-show'
van de Deense dames uit Gram is
het showtime voor 'Antonius'.
Fred Kersten, kin nu naar voren als
een legionair, marcheert de grasmat

op als ware het de slag bij Waterloo.
Ook de 36 muzikanten achter hem
staan op scherp. Pittig, gedurfd,
zelfs hier en daar ondeugend, maar
vooral klasse. Zo oogt het debuut
van Treebeek, waarvoor de jury
meteen een eerste prijs over heeft.
Terug in de nu helemaal door de
geur van bier, worst en zweet be-
zwangerde tent, straalt voorzitter
Coort van oor tot oor. Weg is de
spanning.

Fred Kersten: „Toen 'Swinging
Start' er meteen goed in zat, viel alle
twijfel van me af. Applaus? Heb ik
niks van gehoord. Je ziet alleen de
show."
Dan grijpt hij pijnlijk naar zijn zij.
Weggedrukte spanning van maan-
den repeteren, videobanden terug-
spoelen, komt vrij. Nu mag het.

" Fred Kersten en zijn drumfanfare/showband Antoniusuit Treebeek. Foto: FRANS RADE

WMC

scorebord
MARSWEDSTRIJDEN
EERSTE DIVISIE
Sectie E
Red Hackle Pipe Band, Antwerpen (België) 90,3 ptn.
Sectie D
Jan Bovy-band, Maastricht (Ned.) 84,8 ptn.
DeRijntamboers, Zoeterwoude,(Ned.) 80,5 ptn.
Showband Vijos, Bussurn (Ned.) 78 ptn.
EDES, Enschede, (Ned.) 76,5 ptn.
Sectie C
Trompetterkorps Alkmaar, (Ned.) 72,2 ptn.

MaUetkorps uitDelfzijl, (Ned.) 80 ptn.
Sectie Aa
Wilhelmina Hoogeloon, (Ned.) 83,5 ptn.
Les Echos deDorplein, Budel,(Ned.) 76,7 ptn.
TWEEDE DIVISIE
Sectie F.
La Primitiva Setabense, Xativa (Spanje) 80ptn.
Sectie D.
ShowbandAntonius Brunssum (Ned.) 81,5 ptn.
Sonderjyske Pipegarde, Gram (Denemarken) 75,8 ptn.
SHOWWEDSTRIJDEN
EERSTE DIVISIE
Verkennersband Jan Bovy, Maastricht(Ned.) 84,5 pnt.
Showband Vijos, Bussurn, (Ned.) 82,5 ptn.
PoyntonCommodores, Poynton(Eng.) 77pnt.
TWEEDE DIVISIE
Showband Antonius,Brunssum, (Ned.) 80 pnt.
Showband Con Spirito, Joure (Ned.) 81,3 pnt.
Den Sonderjyske Pipegarde, Gram (Den.) 74,3 pnt.
Bij zowel mars- als showwedstrijden is een maximum aantal punten te behalen van
100.
Minimaal 90 punten = eerste prijs met lof; minimaal 80 punten = eerste prijs; mini-
maal 70 punten = tweede prijs, minimaal 60 punten = derde prijs. Minder dan 60
punten geen prijs.

In 'kilt' gestoken Belgen winnen de dagprijs

Kil begin 'mars en show'
door wim dragstra

KERKRADE - Ondanks alle inzet, muziek en show, is de eer-
ste dag van de mars- en showwedstrijden van het elfde WMC
wat kil verlopen. Het slechteweer van gisteren was daar duide-
lijk debet aan. Slechts zesduizend toeschouwers zagen een
dagje Rodastadion zitten en dan voornamelijk daar waar het
overdekt was. De bekende WMC-sfeer was nog niet aanwezig.
Daar blijkt echt een zonnetje voor nodig te zijn.

In dat slechte weer wist de Red
Hackle Pipe Band, een doedelzak-
band uit Antwerpen, gisteren als
enige een eerste prijs met lof van de
jury bij elkaar te slaan en te blazen.
De dagprijs voor het korps dat de
meeste punten haalt bij mars- en
showwedstrijden (een zilveren tro-
fee in de vorm van een pauk) was
voor hen. Met slechts 22 muzikan-
ten maakte het korps een Roda-
rondje dat klonk als een klok. „De
beste doedelzak-band die ik - be-
halve die van Schotland — gehoord
heb," zei jurylidRodney Parker en
hij kan het weten want hij is een
Brit en de grote man achter de tap-
toe van Edinburg.
De start van de marswedstrijden
was Spaans. Inmiddels zijn de
WMC-bezoekers er wel aan gewend
dat een Spaans muziekkorps geen
'vliegende start' maakt, maar eerst
begint met spelen, dan wat 'wiebelt'
en vervolgens, ja hoor, daar gaan ze
dan. Maar vervolgens spelen die
Spanjaarden de sterren van de he-
mel zodat iedereen vergeeft en ver-
geet hoe het begin was. Overigens
gaat het in Spanje gewoon niet an-
ders, elk korps komt zo aangemar-
cheerd, dus zo hoort het daar ge-
woon.

Prettige muziekkorpsen toonden
zich de twee in de D-sectie. Dat zijn
de drumfanfares. Zowel de Rijn-
tamboers uit Zoeterwoude alsook
EDES uit Enschede, showband
Vijos uit Bussurn, de meisjesband
uit Denemarken, Antonius uit Tree-
beek en de verkennersband Jan
Bovy uit Maastricht, speelden een
goed stuk muziek en verpakten dat
in een bijzonder keurig verzorgd
jasje. Alle bewegingen werden cor-
rect uitgevoerd, een mooie stokvoe-
ring, mooi marcheren van begin tot
eind. Dat ze toch nietzoveel punten
behaalden lag aan de muziek. „De
Rijntamboers bijvoorbeeld hadden
twee Engelse marsen op het pro-
gramma staan, waarvan wij de parti-
turen hebben. Wij zien wat gespeeld
en wat niet gespeeld wordt en dat
hoor je niet als je op de tribune zit.
Het binnenwerk, daar rammelde
het nogal eens, dat was te merken,"
aldus juryvoorzitter Jo Conjaerts.
Maar dat neemt niet weg dat zeker
Zoeterwoude aardig trots mag zijn
opzijn tamboers.

Waar veel toeschouwers reikhal-
zend naar hadden uitgezien, name-
lijk het showoptreden van het
Poynton Commodores Drum Corps
uit het plaatsje Poynton in het
graafschap Chesthire in Engeland,
werd een teleurstelling. Veel belo-
vend kwam het op Amerikaanse
leest geschoeide korps de grasmat
op, maar wat daarnavolgde was niet
al te best. Er werd voornamelijk
hard en onbeheerst gespeeld en op
sommige moment zelfs compleet
vals. De show bestond uit wat ze-
nuwachtigheen en weer geren waar
figuratie noch structuur in te her-
kennen was. Alleen de colour-guard
(meisjes met vlaggen) deed een duit
in het zakje. Waarschijnlijk waren
de muzikanten al met hun gedach-
ten op de boot naar Engeland die ze
later op de dag moesten halen. Daar
kregen ze te horen dat ze met 77
punten een tweede prijs hadden be-
haald.

Nog een teleurstelling maar dan bij
het publiek over de waardering van
de jury voor de meisjes van Den
Sonderjyske Pipegarde uit Dene-
marken. Dit korps bracht een oer-
degelijke show, wellicht wat te sim-
pel voor de jury want met 74,3 pun-
ten was dit het slechtste show-resul-
taat van gisteren. Het tegengestelde
kwam uit Maastricht. De verken-
ners van Jan Bovy showden prima
compleet met verrassende oranje
rook uit de souzafoons tijdens een
medly van oorlogsmelodieën.
Showband Vijos uit Bussurn kreeg
een enorme bui opzijn dak. De mu-
zikanten waren echter zo ingespan-
nen met hun show bezig dat ze er
praktisch nietsvan merkten, behal-
ve de paukenist dieaf en toe het wa-
ter van de vellen moest vegen.

De jury toonde zich tevreden na af-
loop. „Goede resultaten. We moes-
ten in het begin de maatstaf bepalen
voor het hele concours. Dat kost na-
tuurlijk wat tijd, maar dat kan niet
anders want we moeten nadat we
rond zijn geweest, ook nog hier in
de jurykamer een rapport invul-
len.", besluit Conjaerts.

" Een van de muzikanten
van het Engelse korps Poyn-
ton Commodores perst met

ogen een noot
uit haar instrument.

Foto: FRANS RADE

D'R JOEP

Daar sta ik dan weer met mm
voeten in het WMC-gedruis. D\
'Luft': van bokworst en bOM
stijgt me naar de neusgatenom
inmiddels 'het Sjtub van <n
koel' wel zijn kwijtgeraakt. /'"
is weer feest in Kerkrade hodm
Tsjonge, daar is carnaval nv\
bij.

't Eerste wat ik meekreeg _xjf
het WMC was de televisie-u^zending. Die kon ik net met cA
scheel oog volgen, door cm
openstaande cafédeur. Nou dm
was niet veel soeps. Ik had ecM
gedacht een uur lang efi
prachtige show te zien. MoflL
nee. Die drumbands vond W
wel leuk, maar die toesprak®*
hadden ze beter al kunnen hoV\
den toen het Journaal nog a<.
de gang was. En dan die paia\
chutisten. Ja, wel leuk, molm
ging het nu om een para-shA
die geopend moest worden |J
om een Wereld Muziek Co*k
cours? Het was al negen u*Jtoen ik pas al dieKerkraden 11!
ren zag opkomen die echt tt»»I
ziek maken. Toen hoorde ik pjj
echte muziek en die had ik o?
wel willen horen toen die fci'
derten opkwamen, maar tov
speelde er een orgeltje. Ja M$
ter eens. Waarom hebben tj
hier dan toch muziekkorpsen
Laat die jongens toch blazf
als ze daar in dat stadion zij*
En toen nog dat showkorps, J%
bal uit Dordrecht. Dat zal u*(
mooi geklonken hebben, mofl \
op de tv kwam het niet go*
over.
Nu denkt eenieder vast dat *
in de vier tussenliggende jart
van een oude koelpiet een ovP
zeurpiet geworden ben, mo&
dat is niet zo. Ik had me al\&
veel meer voorgesteld van zo"
tv-uitzending. Is Kerkrade e*
keer een uur op tv, hebben $
goed materiaal in huis en dfi
krijg je zoiets voorgeschoten
Maar goed, uitgezonden is f'
gezonden. We laten ons do**
door niet de feestvreugde J.
derven. Daarvoor was het df-teravond weer veel te gezel**
op de markt, ondanks het kv
Weer

Teevee
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Vanderaerden
onderhandelt
weer met Raas

Van onze verslaggever

LUXEMBURG - Eric Vander-
aerden heeft de onderhande-
lingen met Jan Raas weer op
gang gebracht. De Belgische "sprinter, die aan het einde van
dit seizoen de Panasonicploeg
van Peter Post derug toekeert,
heeft Jan Raas te kennen gege-
ven in de toekomst graag in
diens ploeg te willen rijden.

Eerder dit jaar zat Vanderaer-
denreeds met de chef d'équipe
van SuperConfex aan de on-
derhandelingstafel. Aantrek-
kelijke aanbiedingen van Ita-
liaanse ploegen (Carrera en
Malvor) deden Vanderaerden
aanvankelijk echter van ge-
dachten veranderen. „Eric
heeft me nu verteld dat hij toch
liever in mijn dienst wil gaan
rijden," zegt Jan Raas. „Hoe-
wel hij ook. een aanbieding van
Walter Godefroot op zak heeft,
denk ik dat hij voor mijn ploeg
zal kiezen. Deze week ver-
wacht ik een definitief ant-
woord van Vanderaerden."

Veenstra
Overigens heeft Jan Raas enkele
dagen geleden reeds een nieuwe
sprinter gecontracteerd voor vol-
gend seizoen: Wiebren Veenstra,
de snelle Nederlander die dit jaar
de kleuren verdedigt van de Bel-
gische Hitachiformatie.

Favoriet onderschat gevolgen van blunder in proloog

Dramatische start Delgado
LUXEMBURG - Een onvergeeflijke blun-
der in de proloog en een onverklaarbare in-
zinking in de ploegentijdrit hebben Pedro
Delgado's Tourkansen op zijn zachtst uitge-
drukt in gevaar gebracht. Het openings-
weekeinde van de 76ste editie van de Ronde
van Frankrijk stond daarmee vooral in het
teken van Delgado's gigantische tijdverlies.

'eed er twee wedstrijddagen heeft de winnaar van vorig jaar
3 0tr

s een achterstand van 7 minuten en 20 seconden op de her-
der .iaurent Fiënon- °ok ten opzichte van andere kansheb-

sPan5Pan Breukink, Rooks, Hampsten en Mottet lijkt de kleine
"jaard reeds in een kansloze positie te verkeren.

laß_.elgado startte zaterdagmid-
_h f

een weer met een nieuwe
biicf ende affaire- zÜn eerste
veekage' aan het bewogen Tour-
lodi betrof weliswaar geen
'an i gSchandaal; wel een blunder
Ut siWelj?te- De 29-jarigewielerstar
Us . govia speelde met vuur door
Lux

m&e van de 198 deelnemers in
'an d rg niet ÜJdig'aan de start■ ue proloog te verschijnen.

rou"Dïrßnnc.

" Verbijstering alom. Pedro Delgado eindigt in de proloog op
de laatste plaats.

Laalste
«n n'""trim ek meldde Tourfavoriet
en. 4r, één zich precies 2 minuten
o^,; Seconden te laat op het appel,
tijd ?*volgens de reglementen zijn
iaard i P' eindigde de kleine Span-

als Matste in de openingsrace,
jen. g4en achterstand van 2 minuten
'l_eüu. Seconden op winnaar Erik
rod e j lnk. Delgado werd op slag tot
„g antaarndrager gedegradeerd,
jheen ge^uk. dat niet meer als voor-
fieldt eCntiJdsnmiet voor de proloog
|Hen ' anders had ik naar huis kun-
'oiorE an'" sPrak Delgado gister-
!etaPD

n V°°r start van de eerste
h i'^ier Jaar geleden werd

We bi ü
Wolf als gevolg van dezelf-

H_9g "nder wel uit dekoers gezet. Ik
ken. ""cJ?rn alve nog van geluk spre-
jste i_e Verigens was het niet de eer-er in zijn carrière dat hij te laat

in een tijdrit aan destart verscheen.
„Ik heb hetzelfde al eens in een
Spaanse etappekoers meegemeekt.
Toen verloor ik maar tien secon-
den."

door

ffM_a_____i
Foto's: DRIES LINSSEN

Praatje
Pedro Delgado maakte een aange-
slagen indruk. „Ik heb inderdaad
ontzettend geblunderd," gaf hij rui-
terlijk toe. „Heel jammer als je op
deze wijze kostbare tijd verliest. Ik
heb het echter aan mezelf te wijten.
Twintig minuten voor de start had
ik reeds het controleblad getekend.
Ik heb nadien links en rechts een
praatje gemaakt, zoals gebruikelijk.
In afwachtingvan de start heb ik na-

dien wat rondgereden, omdat ik
dacht nog genoeg tijd te hebben.
Toen ik opnieuw richting start-
plaats ging, besefte ik pas wat er aan
de hand was. Jammer, maar het is
nu eenmaal gebeurd."
Hoewel collega's, de Tourdirectie,
journalisten en andere volgers zijn
nonchalante aanpak veroordeelden,
bezorgde zijn ophefmakende Tour-
start hem geen slapeloze nacht.
„Ben jegek, ik heb prima geslapen,"
lachte hij zondagmorgen zijn parel-
witte tanden bloot. „Zó'n ramp is
het ook weer niet, ik krijg nog kan-
sen genoeg de verloren tijd goed te
maken." Op het moment, dat hij
deze woorden sprak, besefte Pedro
Delgado niet dat zijn laconieke op-
vatting over de misser van zaterdag
hem enkele uren later duur zou ko-
men te staan.
Nadat hij op de slotklim in de och-
tendrit al door Laurent Fignon tot
de'ordewas geroepen, werd hij in de
aansluitende ploegentijdrit op een
ware afstraffing getrakteerd. Pedro
Delgado, kon het tempo van zijn

Tourrenners
overnachten
in Maastricht

Van onze verslaggever
LUXEMBURG - Een aantal Tour-
ploegen reist vanmiddag na afloop
van de derde etappe Luxemburg-
Francorchamps naar Maastricht. Bij
gebrek aan voldoende hotelaccom-
modatie in de provincie Luik bren-
gen de renners de nacht door in de
Limburgse hoofdstad. Système U
(Fignon), S.uperconfex (Maassen-
/Gölz/Nijdam/Van Hooydonck) en
Kelme (Parra) worden onderge-
bracht in het naast MECC gelegen
Barbizon-hotel. PDM (Rooks/Theu-
nisse/Kelly/Alcala), Café de Colom-
bia (Herrera) en Z-Peugeot (Millar-
/Pensec) hebben in het Novotel on-
derdak gevonden.

Reynolds-ploegmakkers niet bijbe-
nen en werd zelfs enkele keren uit
de wielen gereden. In opdracht van
chef d'équipe José Echevarri werd
de aangeslagen kopman steeds door
zijn ploegmakkers opgewacht. Na
afloop van de vernederende race
sloeg Delgado meteen de weg naar
zijn hotel in, waar hij zich in zijnka-
mer van de buitenwereld afsloot.
„Ik begrijp er niets meer van," zocht
ploegleider José Echevarri gister-
avond wanhopig naar een verkla-
ring voor Delgado's inzinking. „De
misser in de proloog was niet erg.
De verloren tijd was nog te over-
bruggen. Maar wat er met Pedro in
de ploegentijdrit gebeurde, is een
ramp. Dit is een zorgwekkende toe-
stand. Er zal snel een oplossing ge-
zocht moeten worden. Als hij nog in
aanmerking voor de eindzege wil
komen, mag hij vanaf dit moment
geen enkele seconde meer verlie-
zen."

Verklaring
Pedro Delagdo's meesterknecht
DominiqueArnaud meende wel een
verklaring te hebben voor het falen
van zijn kopman. „Pedro heeft de
gevolgen van zijn blunder in de pro-
loog onderschat. Dat is hij in de
ploegentijdrit pas gaan beseffen.
Daardoor raakte hij mentaal aange-
slagen. Op een bepaald moment
was Delgado niet meer vooruit te
branden, wat hem opnieuwvele mi-
nuten kostte."
Gisteravond laat was Delgado toch
in staat commentaar te geven. „Het
zijn de zwartste dagen uit mijn le-
ven, ik beleef een complete nacht-
merrie." Voor zijn falen in de ploe-
gentijdrit had hij de volgende ver-
klaring: „Mijn inzinking was te wij-
ten aan honger, ik heb niet op tijd
voldoende voedsel tot me geno-
men." Waarna de gevallen favoriet
zichzelf weer enige moed insprak:
„Ik wanhoop niet, er is nog niet alles
verloren."

DoubléDu tch m GPBelgië
Klucht rond

hoofdnummer
Van onze verslaggever

FRANCORCHAMPS - Uren na de
Grand Prix-races op Francor-
champs onstond grote consternatie
rond de 'koningsklasse', de 500cc,
die in drie etappes werd verreden.
Na bestudering van de reglementen
besloot de jury later de stand na de
tweede onderbreking van de race
als bindend te beschouwen. Het
derde deel werd ongeldig verklaard.
Dit betekende, dat de Amerikaan
Eddie Lawson in plaats van zijn
landgenoot Wayne Rainey overwin-
naar werd, voor Kevin Schwantz en
Rainey. De jurybesloot voorts voor
hetklassement om dewereldtitel de
helft van het gebruikelijke aantal
punten toe te kennen. Het is echter
maar de vraag of de Internationale
Motorsport Federatie (FIM) met

deze gang van zaken akkoord gaat.
De FIM overweegt de wedstrijd te
annuleren, nadat diverse coureurs
protesteerden tegen het jurybesluit.

De GP van België verliep zeer suc-
cesvol voor Nederland. Hans Spaan,
winnaar in de 125cc, zijn derde zege
in successie, en het zijspanduo Eg-
bert Streuer en Geral de Haas be-
zorgden de Nederlandse motorsport
een historische dag. Twee zeges tij-
dens één Grand Prix, dat was ook in
de gouden zeventiger jaren niet
voorgekomen.

Arrestaties
Duizend motorfans raakten in de
nacht van zaterdag op zondag in
Francorchamps slaags met de rijks-
wacht. Dertig Nederlanders en
Westduiters werden gearresteerd,
van wie er later twintig opvrije voe-
ten werden gesteld.

" Zie verder pagina 20

Breukink: 'Jammer dat
Winnen er niet bij is'

LUXEMBURG
Erik Breukink had
zijn vrouw Gea bc-,
loofd 'zon leeuwtje'
mee te brengen uit
de Tour, de 'Caesar',;
verbonden aan de
gele trui. En zie, de-
eerste de beste gele-
genheid was het al
raak. Breukink won
de proloog, zoals hij
dat dit jaarook in de
Ronde van Romarv
dië had gedaan. Het
verschil op de beste
volgers was opmer-
kelijk: zes seconden.
Laurent Fignon:
„Die moet super
nebben gereden."
Breukink: „Toen ik
hier vrijdag kwam,
zag ik meteen: als ik
mijn versnelling
rond krijg, heb ik
hier een heel grote
kans."
Het lukte. Breukink
wist na ruim 7 km
Tour heel zeker: „De
vorm van de goede
dagen in de Giro is er
nog steeds. Die rust
met training op
hoogte in Klosters
heeft me goed ge-
daan. Post heeft dan
wel gekozen, zegt
hij, voor de ritzeges,
maar ik acht mezelf
nog helemaal niet
uitgeschakeld voor
een goed klasse-
ment. Het blijft jam-
mer, dat Winnen niet
is meegenomen, die
had me toch van
dienstkunnen zijnin
de bergen, maar ik
heb er begrip voor."

" Erik Breukink,
even in het geel.

13

# Staatssecretaris Dick Dees van WVC was bij zijn
bezoek aan de Ronde van Frankrijk in Luxemburg
voornemens iedereen te vriend te houden. Tijdens
de proloog zat hij in de auto van Peter Post. De eer-
ste etappe volgde hij naast Cees Priem en de ploe-
gentijdrit naast JanRaas. De etappe van vandaag
naar Francorchamps neemt hij plaats in de auto
van Jan Gisbers. Dick Dees, zelf een enthousiast cy-
clotoerist, begon zijn Tourrondje overigens zoals
het hoorde: met een fikse begroeting vdn de Neder-
landse kampioen Frans Maassen.
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®piccolo's
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per

"millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven,transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatsttegen
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
dagelijksgelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 15,599

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
TUINAANLEG, verzorging,
afrast., schutting, sierbe-
strating enz. Bel. 045-
-272093, na 18.00 uur op
werkdagen.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

'Wat VERKOPEN? Adver-
teer via': 045-719966.

Personeel gevraagd

Dringend gzocht
CO 2-lassers, bankwerkers, hulp-bankwerkers.

Aken, Duitsland, hoge loon. Tel. 09-49.241166916

Dringend gezocht
Timmerlieden, schilders, spuiters.

Aken, Duitsland, hoge loon. Tel. 09-49.241166916.

Club 2000
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Werktijd in overl.
Intern mog.

Tel. 04490-42315, Geleen.
Dactylo Uitzendburo zoekt

met spoed

eerste monteurs
halfwas-
monteurs

hulpmonteurs
m/v

voor werkzaamheden in de
utiliteitsbouw in Sittard. Bel
direkt voor meer informatie
Dactylo Uitzendburo 010-
-4116281/040-433828 of 's

avonds tot 22.30 uur
02155-10297.

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.
VIOLISTE te Valkenburg
gevraagd om 1 uur les te
geven a ’ 25,-. Tel. 04406-
-15442.
Privehuis DONNA vraagl
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers. onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
MEISJES gevr. voor privé-
werk, voor maandag woens-
dag en vrijdag 04490-45814
Holland* Distributie zoekt
voor de regio Limburg en-
thousiaste STUDENTEN en
scholieren (v.a. 17 jr.) die in-
teresse hebben in leuk werk
in de buitendienst, de ver-
diensten zijn zeer hoog.
Voor info bel nr. 03469-
-2169 of 06.521.33760 tus-
sen 11.00-21.00 uur.
TAXICHAUFFEURS gevr.
part-time en weekend. Pers.
mld. Hompertsweg 12 Land-

i graaf.
r Club vraagt MEISJE. Tel.

" 045-244240 b.g.g. 241592.r Halen en brengen vrij.r KOELMONTEUR en leerling

' gevraagd. Afspraak maken

' tussen 7.30 en 8.30 uur. Tel.1 045-441566.. Leuk MEISJE gevr. Club- Nirwana Kerkrade. Hoge

" verdiensten. 045-463323.
1 Gevr. BETONTIMMER--LIEDEN V.O.F. Wedo, tel.
| 045-416657 Of 420584.
! Gezocht BETROUWBAAR

persoon, lief voor kinderen
_

om tegen gratis kost en in-
t woning's avonds op te pas-- sen op 3 kinderen Ift. 4-3-jr.

8 mnd. Tel. 04490-19902.
Onroerend goed te huur gevraagd

Te k. gevr. WOONHUIS om-
gev. Roermond-Herten-Lin-
ne-Maasbracht, hoge huur-
prijs geen bezwaar. Br.o.nr.
B-1292, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Te h. gevr. WONING met
garage voor ouder echtpaar,
geen kinderen of huisdieren,
hoge huur geen bezwaar.
Tel. 045-454087.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur gestoffeerd AP-
PARTEMENT, liefst oudere
personen, tel. 045-453975.
Te huur gem. kAMERS. Tel.
045-226565.
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
event. echtp. huursub. mog.
Tel. 045-320079.

Te h. APPARTEMENT in
Schaesberg aan de markt.
Geh. gemeub., woonk.,
open keuken met eetbar,
slaapk., badk., cv, tel.,

’ 680,- p. mnd. 045-412035
Te huur APPARTEMENT in
Valkenburg. Tel. 04406-
-13178.

Onroerend goed te koop aangeboden

RANSDAAL, te koop woon- Met een PICCOLO in hethuis met cv en garage, 3 Limburgs Dagblad raakt uslpks, woonk, keuken en uw oud
a
e SpU jfetjes 't snelstkelder. Geh. voorz. van kwijt. Piccolo's doen vaakkunstst. kozi|nen en dubb. wonderen Probeer maar*B_ïi $&.JUF*»- '"■ °*"*~

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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Snel en goed uw
huis verkopen?

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

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

Kamers
Te huur grote ZIT/SLAAPK.
te Hoensbroek. Na 14.00
uur. 045-229654.

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.

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

Winkel & Kantoor

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

kopmachines metkorrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

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

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

Bedrijven/Transacties
Ter overname aangeb. CA
FE, gemeente Heerlen/Zes
wegen. Inl. 045-243900, tij
dens kantooruren. - Ter overname aangeb. FRI-- TURE, discotheek en wo-

ning. Tel. 04742-1407.
Landbouw en Veeteelt

Jonge HENNEN t.k., even-
eens mestkuikens, regelm.
leverb. Vaesrade 43, Nuth.
Tel. 045-241284.
Gebr. MENGMESTVER-
SPREIDERS: Veenhuis
2500 Itr., Colfra4200 Itr. Col-
lé Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.

HOOIBOUWWERKTUIGEN
nog enkele Fella machines
met transportschade voor
een speciale prijs. Tevens
20 gebr. machines, o.a. PZ,
Fahr, Vicon etc. Collé Sittard
Tel. 04490-19980. Collé
Koningsbosch. 04743-1205.

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

Y^BP b v
In de Cramer 31, Heerlen

Tel. 045-716951

Auto Landgraaf
biedt aan jonge occassions met 12 mnd. garantie, gratis

afleverings-beurt en motor keurings-rapport.
* HOGE INRUILPRIJZEN

* GARANTIE IN EIGEN WERKPLAATS
* EIGEN SERVICE DIENST

* SNELLE-DISCRETE FINANCIERING
Ma t/m Zaterdag geopend van 9.30-18.00 uur
Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons

verkoopterrein en in onze showroom
AUTO LANDGRAAF Heerlerbaan 74-76 Heerlen.

Tel. 045-424268/424231

Mazda
Mazda 626 1.8 NB bwj. '88; Mazda 626 2.0 iGT Sedan '87;
Mazda 626 2.0 GLX Sedan '86; Mazda 626 2.0 GLX Sedan
automaat '84; Mazda 626 2.0 GLX Sedan '83; Mazda 626
1.6LX Sedan '84 en 85; Mazda 626 1.6 DX Sedan auto-
maat '83; Mazda 626 2.0 GLX PS coupé '87; Mazda 626
2.0 GLX PS aut. coupé '84; Mazda 626 1.6 LX coupé '87;
Mazda 626 2.0 sdx coupé '82; Mazda 626 1.6LX en GLX
HB '85 en '86; Mazda 323 1.6 i GLX Sedan 87; Mazda 323
1.3 LX '85 en '86; Mazda 323 1.5 GLX Sedan '86; Mazda
323 1.3 DX Sedan '85 en '82; Mazda 323 1.5 DX Sedan
aut. '81; Mazda 323 1.3 HB LX '87; Mazda 323 HB 1.5 LX
'86; Mazda 323 1.5 HB GT '84; Mazda 323 1.5 HB DX '83;
Mazda 323 1.3 HB DX 5-drs. '85; Ford Escort 1.4 CL, alle
access. '87; Ford Escort 1.3 CL, 26.000 km. '86; Opel
Corsa 1.2 S HB '86; VW Jetta 1.6 2-drs, kath. '87; Nissan

Cherry 1.5 HB '84; Honda Prelude 1.6 '79.
Occassion met Mazda Kroongarantie.

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

Inruilauto's
Voordelig te koop

Mazda 323 Combi ’ 9.900,-
Renault 5 TL 3-d ’ 1.600,-

Renault 18TL4-d ’ 1.900,-
Talbot Horizon 5-d ’ 3.500,-
Talbot Horizon 5-d ’ 4.900,-
Ford Fiësta 1100 L ’ 1.900,-

Skoda 120 L4-d ’ 3.900,-
Hyundai Pony 3 ’ 4.900,-
Lada Samara 3 ’ 8.900,-
Lada 1200 S 4-d ’ 6.950,-
Ascona 19 N 2-d ’2.250,-
Ascona 19 W 2-d ’6.950,-
Kadett 12 S 5-d ’4.950,-
Kadett 12 S 3-d ’ 5.950,-
Kadett 12 S 3-d ’ 7.350,-
Corsa 10LS3-d’ 9.900,-
Auto's zijn APK gekeurd
Smeets Opel

De Griend 2, Maastricht.
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.
PEUGEOT 305 GR '83, 1e
eig. kl. blauw, i.st.v.nw.
’6.750,-. 045-257217.

Goedkope occasions
Audi 80 '79 ’ 1.750,-

Golf C 1.6 78 ’ 1.600,-
Toyota Corolla '77 ’ 1.200,-
Chrysler Talbot '79 ’ 750,-
Passat autom. '78 ’ 1.750,-

LT '79 ’ 4.200,-
VW Combi bus '79 ’ 3.600,-

Ford Taunus 2000 GL '77

’ 1.700,-
Opel Manta 19S '76

’2.800,- -
Auto Caubo

Mechelen, Hilleshagerweg
Tel. 04455-2271.

Voor het STRALEN van uw
velgen of ander dingen (ook
hout). Petrie, Nagelbeek 17
Schinnen. 04493-4098.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'77, ’1.100,-, Panneshei-
derstr. 64, K'rade na 19 u.
Te k. VW POLO GT coupé,
wit, jubil. uitv., bwj. '85,

’ 8.750,-. Tel. 045-725703.
Voor weinig geld BMW 316,
keurige st. Kremerstr. 73,
Kerkrade-West.
FIAT Panda White, 8-'B5, i.
z.g.st., jub. uitv., sunroof,
f 7.250,-. Tel. 045-727731.

BMW 320 I, bwj. '84, km.st.
93.000; BMW muz.-install.,
vele ace. ’18.500,-. Weg.
omst. Jul v. Stolbergstr. 11,
Landgraaf.
Te k. 2x BMW 732 IA en 728
IA bwj. '84 Caumerweg 38,
Heerlerbaan.
BMW 318 '78, kl. grijs, bijz.
mooi, ’ 2.500,-. 045-
-210565.
Citroen AXEL 1,1 '85, 1e
eig. kl. rood, i.nw.st.

’ 5.750,-. 04492-3234.
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, Mercedes 200
D bwj. 86 div extra's. Auto
P. Franken Heerlen. Tel.
045-216475/727711.
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 '87. VW
Golf GTI alle extra's '86. O-
pel 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. O-
pel 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.
Te k. Fiat UNO 45, bwj. 10-
-'B5, APK, kl. rood, schade-
vrij, i.nw.st., vr.pr. ’ 7.450,-.
Tel. 045-273743.
FIËSTA 11 L sportw. striping
69.000 km. APK ’4.250,-
Rotterdamstr.24, Heerlen.
Sportieve FIËSTA 1.1 L
sportw. 70.000km. ’ 3.950,-
Hamerstr. 39, Heerlen.
Ford SIERRA 2,3 GLD, sta-
tioncar dcc. '84, 1e eig. kl.
met.rood, i.z.g.st.
’12.750,-. 04492-3234.
Ford SIERRA 1,6 L '83, kl.
grijs, 5-drs, i.g.st. ’7.750,-.
04492-3234.
Te k. Ford FIËSTA 1100
Bravo, sch. vr., bwj. '83,
’6.750,-. Tel. 045-725984.
LADA 2105 GL '84, 1e eig.
kl. grijs, 30.000 km.

’ 4.000,-. 045-420650.
MAZDA 323 sedan. 1e eig.
kl. grijs, a.nw. ’4.750,-.
045-222910.
MERCEDES 240 D bwj. '77,
wit, automaat ’ 2.500,-. Tel.
045-750743.
Te k. MERCEDES 190 D
bwj. juli '88, div. extra's. Tel.
04406-40666.
Te k. MERCEDES 207 die-
sel, '78, ’3.700,- Hommert
24, Vaesrade, Kruispunt
Schinnen
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te k. Ford SCORPIO 28 i
GL, '86 ’ 24.000,-. Ford Es-
cort 14 CL '86, ’ 15.000,-,
BMW 520i, '83, div. extra's,

’ 12.000,- Ford Fiësta su-
per sport '81, ’ 2.750,- Hon-
da Accord '80, ’ 2.750,- Alle
auto's zeldzaam mooi en i.z.
g.st. Hommert 24, Vaesrade
kruispunt Schinnen.
GG AUTO'S biedt aan de-
gelijke auto's met volledige
garantie v.a ’ 5.000,-: Hon-
da Accord EX nw. model
'86; Honda Prelude als
nieuw '82; Toyota Celica 2.0
KT '84 coupé; Renault 25
met alle denkbare extra's
'85; Audi 100 cc 5 cyl. 136
pk model '83; Saab 900 GLE
automaat m. schuifdak enz.
'82; Ford Sierra 1600 L '84;
Ford Fiësta 1100 L'B2; Opel
Ascona 16 S '83/'B2 v.a.
’6.500,-; Ford Escort 1.4
CL nw. model '87; Ford Es-
cort Bravo met uitbouwset,
sportwielen enz.; VW Golf
'84 als nieuw 5-drs. uitv.;
Renault 9 GTL zomeruitv.
zeer mooi model '84; Peu-
geot 305 GL met schuifdak,
i.z.g.st.; Ford Mustang 8 cyl.
bruinmet. ghia uitv. bwj. '80;
Citroen BK 14 RE '84;
Huyndai Pony 4-drs
’4.900,- bwj. '83; Honda
Civic nw. model '85 met ex-
tra's ’10.950,-; Mitsubishi
Galant '82 ’ 3.500,-. Div. in-
ruilers in goedkope prijs-
klasses. GG Auto's, Hee-
renweg 286 Heerlen (Grote
weg Hrl/Brs.)
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-87; Mazda 626 2.0
GLX '86 (3x); 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
626 Sedan 2.0 LX diesel '84;
Mazda 323 HB 1.5 LX '86 ;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86:
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
'86; Mazda 323 HB 1.3 au-
tom. '84; Mazda 323 1.3 Es-
tate '83; Mazda 323 NB 1.7
GLX Diesel '88; Mazda 323
NB 1.5 GLX '86; Mazda 323
NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.5 DX '81; Mazda 323
NB 1.3 DX'Bl; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.2 S '84;
Opel Kadett 1.2 S '82; Opel
Kadett 1.3N '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; Nissan Cherry 1.3
GL '84; Triumph Spitfire MX
3, 1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78
’1.500,-; Mazda 626 '79,

’ 1.750,-; Mitsubishi Sapor-
ro, aut. '78 ’ 2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’4.950,-;
Opel Kadett '77 ’ 1.250,-;
VW Polo '78 ’1.850,-; Vol-
vo 343 DL autom.'77
’1.250,-. LOVEN Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.

LEIJENAA&6 - autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedrijf biedt te koop aan on-
der volledige garantie tot 6
maanden schriftelijk: Merce-
des 190 Diesel 54.000 km
'87; VW Golf 1800 I '87; VW
Scirocco 1.8 wit '85; VW
Jetta Elan 1.6 Sedan met
LPG '86; VW Golf LX '83;
VW Golf 1.6 C Diesel '85;
Volvo 340 Winner 1.4 auto-
matiek '86; Ford Escort 1.4
CL Station Sedan '86; Ford
Sierra 1.6 CL Sedan met
koffer '87; Ford Escort 1.6
XR3I zwart '85; Ford Sierra
2.0 Laser 5-drs. wit '86; Es-
cort 1.1 Laser '85; Escort 1.6
Diesel Laser Sedan '84; Es-
cort 1.3 Laser Sedan '84 en
'83; Escort 1.6 de Luxe Se-
dan met zomerpakket '83;
Escort 1.3 Luxus Sedan '83;
Fiësta 1.1 CL Festival '86;
Fiësta 1.1 Luxus '82; Ford
1.6 Luxus '82; Kadett 12N
'78; Corsa 1.2LS '83; Kadett
1.3SHatchback '83; Kadett
Hatchback 12N wit '81; Ka-
dett 12 LS Stationcar model
'85; Kadett Stationcar 1.6
Diesel Sedan rood '82; 2 x
Ascona 1.6SHatchback LS
Sedan '87; Ascona 1.6 Sde
Luxe Traveller 30.000 km
'85; Ascona 1.6 LS Sedan
'85; Ascona 1.6 Diesel '82;
Mitsubishi Colt 1200 EL '83;
Renault R 4’1.250,-; aan-
hangwagen ’ 890,-. Ge-
makkelijke betalingsregeling
mogelijk; inruil mogelijk; er-
kend door rijksdienst v/h
wegverkeer; APK-keurings-
instantie. Ridder Hoenstraat
151, Hoensbroek. Infolijn:
045-212091.
Te k. TRIUMPH Spitfire, i.z.
g.St. Tel. 045-752307.
VOLVO 740 GLE aut. '85,
1e eig. kl. grijs i.nw.st.
’19.750,-. 04492-3234.
VOLVO 760 GLE aut. '82, kl.
bruin, airco. i.z.g.st.
’13.750,-. 04492-3234.
VOLVO 345 GL '81, kl. ko-
per, i.z.g.st. ’ 4.250,-.
04492-3234.
Te k. VOLVO 343 L. scha-
kel, type 1980, pr. ’2.150,-.
Tel. 045-250149.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX 86 '87 en '88;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
87 en '88; Seat Ibiza Playa
'86; Seat Ronda 1.7 GL D
'87 en '85; Seat Ronda 1.5
GLX '84 en'B7; Seat Malaga
1.5 GL 88; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga 1.2 L
'88; Seat Malaga 1.5 SKI
'88; Seat Bestel '88; Seat Ibi
za 1.2 XI '89; Subaru 1300
'80; Talbot Solara 1.6 GLS
'81; Mazda 1300 '76; Mazda
323 '81 en '79; Lada 2105
GL '82; Fiat 127 '80; Fiat
Ritmo D '80; Austin Allegro
'78; Sunbeam 1000 '79;
Saab 99 '76; Datsun 120 V
'79; VW Passat '81; Citroen
Visa '79; Fiat Ritmo '79;
Ford Fi ësta '78; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; Vol-
vo 340 automaat '83; Audi
100 '81. Seat Ronda 1.2 L
'87, VW Golf '80, Opel Cor-
sa '86, Opel Kadett '80,
BMW 320 '79, Mitsubishi
Saporro '81; Inruil en financ.
mogel. Donderdags
koopavond
AUTO'S. Hallo opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
WETZELS Auto's. Porsche
911 cabriolet '83; Porsche
911 SC '80; Porsche 944 a-
mer. uitv. '83; Mercedes 450
SL aulom. '79; Mercedes
230 E autom. '86 '86; Mer-
cedes 200 benzini 87; Mer-
cedes 206 E automaat '85;
Mercedes 500 SE '84; Mer-
cedes 280 SE '85; Merce-
des 260 SE '86; Mercedes
300 D oud type '85; Merce-
des 300 D nw type autom.
'85; Mercedes 380 SEL '84;
Mercedes 200 TD '86; Mer-
cedes 190 E 2.3 autom. '86;
Mercedes 190 D '86; Mer-
cedes 280 CE autom. '79;
Mitsubishi Pajero 2.3 TD
'84; Lincoln Continental '80;
Opel Kadett GSI cabriolet
'89; Golf GTI 16V '88; BMW
323 i C 1'85 '86; BMW 316/
318 i/316 '81 '82 '85; BMW
525iautom. '85; BMW 524
TD '85; Volvo 780 Pertone
'87. Industriestraat 35, Sit-
tard. Tel. 04490-10655.
AMX sport '80 ’5.750,-;
Opel Commodore '80

’ 4.250,-; Ford Granada 2,3
'80 ’ 1.750,-; Ford Granada.
GL '80 ’2.750,-; BMW 320
'78 ’2.750,-; BMW 316 '76
’1.500,-; Volvo 340 '78
’750,-; Opel Rekord '80
’2.750,-; Volvo 240 '78
’1.250,-; Volvo 343 '81

’ 4.500,-. Oirsbeker 27
Oirsbeek. 04492-3582.
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 Co-
rolla '78 ’1.100,-. Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf. 045-311078.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan. Let op nu speciale
vakantie-aanbiedingen gel-
dig t/m 5-7-'B9: Opel Manta
2.0 GTE bruinmet. '83; Opel
Kadett 1.2LS groenmet. '85;
Kadett GTE wit '83; Kadett
1.6 SR blauwmet. '82; 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.zg.st. blauw '80

’ 2.500,-; VW Golf GTI div.
extra's type '81 ’ 7.900,-;
Toyota Corolia 1.3 DX Lift-
back blauw 80 ’ 2.900,-;
Toyota Starlet DX 5-drs. zil-
vermet., '79 ’ 2.750,-; BMW
320 6-cyl. i.z.g.st. div. ex-
tra's ’2.750,-. Inr. gar. fi-
nanc. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf Tel. 045-326016.

Te k. MERCEDES 280 S t.
'81, APK, LPG, veel extra's
w.o.goud metal. AMG uitgeb
Vr.pr. ’15.250,- event. mr.
mog. Kissel 46A, Heerlen.
045-723142.
Nissan SILVIA'BI, kl. grijs, i.
z.g.st. ’ 3.750,-. 04492-
-3234.
KADETT 12 S Hatchback
'83, zeldz. mooi Kerkrader-
weg 166 Heerlen.
OPEL Rekord caravan 23 D
bwj. '79, APK gek.; Opel Ka-
dert bwj. '77, APK gekeurd.
Breinder 9 B, Schinnen.
Opel REKORD 2.0 S '84, kl.
groen, schuifd. i.nw.st.
’10.750,-. 04492-3234.
Opel ASCONA 1,6 S '83, kl.
rood, veel ace. i.nw.st.

’ 7.250,^ 04492-3234.
Te k. PEUGEOT 305 GL '85
van part. 1e eigen, metal.
zilver, auto in peff. st. show-
room nieuw vr.pr. ’ 8.950,-
-045-226582.
Classic Car RENAULT Ca-
ravelle 1965, Cabrio Hard-
top, uitst. st., eerste kent.
Kremerstr. 73, Kerkrade-W.
RENAULT 25 GTX 2,2 i'84,
kl. blauw, i.z.g.st.
’12.750,-. 04492-3234.

SAAB 900 GLS '81, kl. met.; rood, stuurbekr. ’ 5.000,-.
i 04492-3234.

SKODA 105L'84, kl. rood,
20.000 km. ’4.000,--. 04492-3234.
Te k. TOYOTA Landcruiser
BJ4O, bwj. '80, extra lang.. Sportstr. 14, Kerkrade.

:Te k. Ford FIËSTA t.'Bo,
APK gek. '90. Pr. ’ 2.600,-.. Tel. 045-210909 na 18.00u.

1Te k. Ford TAUNUS 1600 t.
'80, bijna nw.st. Tenelenweg
30, Voerendaal.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

' INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.

Sloopauto's. Te k. gevr. loop-, sloop- en. SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.

.Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-, en loopauto's, in- en ver-. koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's,
bussen en bestellers, mini
busjes, open laadbakken.
Gesloten en verhoogde be-
stellers en bussen. omDOU-
wers voor campers, kleine
bestellers. Diverse luxe au-
to's enz. Donny KLASSEN
BV. In- en 'verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of
043-634915.... ' '. : . ■ ■ ;.

Te k.VW TRANSPORTER
2.0 I, bwj.'B2, APK tot '90, mrdubb. as. aanh. mog. Steen-
koolstr.l Hoensbroek.
Terugname van financ.bank
DAF 1100 m. meubelbak en
hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 Of 04498-54510.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

SKF Kogellagers
V-Snaren

Oliekeerringen
1. Voor automobielen

2. Voor industrie
3. Voor huishoudelijke apparatuur (wasautomaten)

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuurReparatiewerkplaats:

voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.
Erkend inbouwstation:

Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.
Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

i Motoren

' BMW RlOO RT m. Krauser. kotterset, kl. roodm. 1980, i.

" z.g.st. vr.pr. f 5.950,- Auto■ Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76 Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.

(Brom)f ietsen
Voor uw (kinder)fiets, brom-
fiets en reparatie, fa. H.OLAS & Zn., Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum, Mau-
ritsweg 52, Stem.

Te koop SCOOTER, Vespa,
XL 50. Tel. 045-257090.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Watersport/Surfen
Te k. SPEEDBOOT en trai-
ler geh. compl. vr.pr.

’ 1.950,-. 045-229071.
METZLER rubberboot met
stuur en 18 PK bb-motor

’ 1.900, - 045-417122.

Te k. BOOT met trailer enb.b. motor. Vr.pr. ’ 900 -Tel, na 17 u. 045-229675.'
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-SULTAAT! Bel: 045-719966

Vakantie en Rekreatie
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bH

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Nu nog mogelijkheden voor het hoogseizoen.

Europcar-Collaris
Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

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

ST. MAARTENSZEE bun-
galow, weekend- midweek
tot 14.7 ’ 295,-. Tel. 02246-
-3109.
MAKREELVISSEN op zee,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit StelJendam,
Mijntje Junioren Senoir. Tel.
01879-3359.
Te huur in bosachtige omg-
-4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel-
-05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

EIFEL/Moesel/Saarland te
h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv op vakantieparken juli/
aug vrij. 12-8 t/m 26-8
’998,-, 19-8 t/m 1-9
’898,-. 3 wk sept ’795,-.
Herfstvak. ’ 375,-p.w.
Keyman Reizen Rhenen.
Tel. 08376-14121/14130
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.ma t/m vrij tel. 045-410071.
SPANJE Lloret De Mar/Bla-nes, Callela/Salou te h. juli/aug. 4/6 pers. appartemen-
ten/hotelkamers. Buspendel

’ 195,- p.p. Keyman ReizenRhenen. Tel.l 08376-14121/
14130.
TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv. ju-li/aug.
vrij. 11-8 t/m 25-8 ’998,-,18-8 t/m 1-9 ’ 898,-, 3 wk.sept. ’ 795,-. Herfstvakantie
’375,- pw. Keyman Reizen
Rhenen. Tel. 08376-14121/
14130
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d/wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vnj. 12-8 t/m 26-8 ’998,-,
19-8 t/m 2-9 ’898,-, 3 wk.
sept. ’ 698,-. Herfstvakantie

’ 350,- p.w. Keyman Reizen
Rhenen. Tel. 08376-14121/14130

Caravans/Kamperen
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601. __
BERGLAND Caravans,
Stem, 04490-32458. Profi-
teer nu v.d. laatste overj.
modell. '89, m. extra korting.

Caravan 5-pers. TABBERT
bwj.'79, top-cond. ’5.800,-
-045-417122.
Te k. 5-pers BUNGALOW-
TENT, 3 wk. gebruikt, z.g.a.
n. Delstr. 18, Hoensbroek.
Tel. 045-220458.

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

’ 5995,- tevens reparatie,
verhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken op
ons nieuwe adres Prinsen-
baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.

Reageren op
advertenties onder ~
BRIEFNUMMER. I

Stuur uw brief (voldoen 1

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 Dj
Heerlen en vergeet rü

links onder op de i
enveloppe het nummert

de advertentie te I
vermelden.

Kontakten/Klubs

Babbelbox I
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert n

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02 1
Bobby's Gay Box {

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

06-320.323.01 I
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar d .
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et P i

06-320.330.03
ma. t/m vrijd. v.a.: 14 uur t/m 2 uur Tel. 045-3170$

Paradiso bar Landgraaf . I
Madson Men 's Club l

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

Rini met haar sexy vriendinnetjes bij:
Madame Butterfly

en nog 6 andere superstars in onze champagneb-*
Geopend va. 17.00 uur. Hommert 24, Vaesrade^ *

Echte sex kent geen tijd
River-Side-Club

5 meisjes ontvangen u in een sexy sfeer. E9afslag éc' ,
Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak 100 m. voorbij camp*

Maasterp. Open ma t/m vr van 14.00 tot 2.00 u- j'
Tel. 04755-1854. J'

"Queensclub" ;
Holzstraat 103, Kerkrade, tel. 045-451391 'Gezellig flirten en... (Geinig hè!)

Flirt-Box 06-320.330.01J!~Club Pin Up j
met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Hen 4)
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van f ,

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts .
Club Pallast :

De zaak met exclusieve service
Rijksweg 1 Lemiers (Vaals) tel. 04454-1195 J

Privéclub exclusief !
de betere club. Nieuwe meisjes, nieuwe leiding. Es^- ■

mog. Industriestr. 13, Kerkrade-west. Ma-za v. 11-23'
Zond, v. 14-21 uur. Tel. 045-423634.

Contactburo
Limburg. Bemidd. privé adr.,
trio's en p. ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.

Ook dames aanw.
04499-3003.

06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28.... Lesbi

328 320.320.68..5tandje 68 .
320.322.30....Heat line
320.324.00....Pervers

320.324.01 ....Soft
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.
Contactburo

L'Amour, dames, trio, p-r,
privé enz. Heerlen,

045-225237.
Escortservice all-in
045-326191
Provinciebox

Waarom verre afstanden als
het ook zo kan! ledere

provincie zn eigen nummer.
Alle nummers beginnen met

06 320.330
GRONINGEN 23
FRIESLAND 24
DRENTHE 25
OVERIJSEL 26

GELDERLAND 27
UTRECHT 28

NRD. HOLLAND 29
ZUID-HOLLAND 83

BRABANT 84
ZEELAND 85
LIMBURG 86

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

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

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.

Nieuwe direktie in
Huize Yvonne

Lichaamssexm. ’ 50,- te-
vens nieuwe meisjes Lolieta
Vanessa type plus andere,

ma-zat 11-24 u.
zon 15-24 u.

045-425100. Kerkrade.

De sexsuperbox
't gaat niet om die box,
welnee. Het zijn al die

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

supersexy zijn ze. En... dat
laten ze horen

06-320.324.30 - 50 et p/m

Man
Connection

06-320.324.14

Men meet Md
50 et p./m.

Judith, pas 18, geeft f
loslippig

haar privénummer j
06-320.324.35 - 50 et A

Kom ook aan jetrekken3
Judith's stiekeme Ll^figesprekken.. 06-32 C

Yatha, het mooiste
van de

Pin-Up Club.-j
06-320.324 36...50 ctM
Zoekt u een beetje vefn

Kom dan naar hier!j
Rosy en 6 spontane mei*
verwennen u graag met'

plezier.

Club Merci ,
Rijksweg Zuid 241, Ge"

tel. 04490-45814 .
Nieuwe meisjes aanwj^
Nieuw Noend^
en assistente, ook SM

slavin. Ook zaterda.
04492-5605

Club 06'
Special

Sex
Lolita 06.320320.40-
S.M. 06.320.320.25^

Meesteres 06.320.320-?
Lesbisch duo 06.320.3S

Lesbisch 06.320.320-*;
Hetero 320.320.26

Wet-sex 320.320.47-j
Fetisjisme 06.320.330"

op veler verzoek 'Grieks 06.320.330.9.
Live 06.320.320.60-

Viditel pag. 611.
50 et. per mi;

Mindy's

MasturbatieliF
gratis kado 1

06-320.320.66 ( 50 Ct.jfl
Thai Privé j

Voor sport-, Franse cri *\
nele Thaise bodymassj*]
Ma-vrij 11.00 tot 24.0L,

Suffolkweg 13, Wee» 1

04950-42966. A

Sweet-Lipi
50 ct.p.m. 06 se* I

320.320.5J
Nieuw

Dag en nacht geope^l
Rijksweg Zuid 1318, G^

Tel. 04490-48448 .
Tev. meisjes gevrajy

Voor Piccolo's ,]
zie verder pagina 1
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Kick
loog eukink zegevierde in de pro-
t^ . en. veroverde zijn eerste gele
baa m Z^ nog vee^ belovende loop-
iedj1 n overwinning was voor
Vn-rfen een verrassing, behalve
m°r hemzelf. „Bij de eerste verken-
ki..'Van net parcours kreeg ik een
stanrt' vertelde Breukink. „Die af-
p>ab . Pius de beklimming van die
mii e/?rbierg waren geknipt voor
„il' ik voelde dat ik voor de over-w,nmng kon rijden."

een
F -^e start van de eerste etappe,di" mJe over 135,5 kilometer, kon-

truiv Peter Post aan- dat de gele
all an Breukink niet ten koste van
nieu yerdediëd zou worden. De
een wbakken leider was het ermee

_,£ mitiatief van de Deen Lilholt,
ree snder de startvlag door demar-
Port kree. Da Silva sPel- De
egn

uSees die onlangs de Giro even-
ste ustr. k inzette' gebruikte de eer-
Raa nS om de vrijbuiters van
aatl

s n Priem te beletten van zijn
Na | ?ndigde aanval te profiteren.
vall DeWimming was ac sia g ge_
siejfni a uva was tactisch en fy-
su_r.terlc en naalde voor zijn velesporters alles uit zijn voorne-

Vrijwillig
>iwUkink stond het geel min ofeer vrijwillig af, maar hoopte dat

hij na de ploegentijdrit nog steeds
de beste van alle klassementsrijders
te zijn. Dat was te optimistisch ge-
dacht. Het negental van Post werd
'slechts' tweede achter de ontketen-
de macht van Fignon.
Ploegleider Post stond zwaar teleur-
gesteld aan de eindstreep. „Het was
knudde", stelde hij. „Slechts vier
renners reden goed: Breukink, Van
Poppel, Vanderaerden en Nulens.
Talen was ziek, Lubberding en De
Rooy voelden zich ook misselijk".
Voor bekend was, dat de ploegen-
tijdrit niet door hen gewonnen was,
vlogen de verwijten tussen de ren-
ners over en weer. ,>

Fignon inspireerde zijn knechten
naar de overwinning met 32 secon-
denvoorsprong. Een wonder. Thier-
ry Marie was pas nog ziek, Pascal Si-
mon niet in vorm. Imboden, half-be-
roepsrenner, half verzekerings-
agent, wilde onlangs met wielren-
nen stoppen, omdat hij zo slecht
fietste. Barteau reed Men deuk
meer in een pakje boter ands hij in
1984 tien dagen de geletrui had.
Ploegleider Cyrille Guimard wist
bijna niet waar hij de knechten voor
Fignon vandaan moest halen. Hij
was nog een tijd bezig met de 36-ja-
rige Italiaan Baronchelli bij zijn
Australische sponsor los te weken.
„Het gaat goed", vond Fignon, „als
ik maar gezond ben, kan ik alles
aan."
Verbaasde Fignon in de ploegen-
tijdrit met zijn krachtsexplosie, Del-
gadoverbaasde met een diepeinzin-
king. „Geeuwhonger", noemde hij
het zelf na aankomst in het hotel.
Hetzelfde wat Breukink in de Giro
d'ltalia overkwam.
De laatste vijftienkilometer werden
een martelgang voor de Spaanse fa-
voriet. Hij moest eerst beurten aan
kop voorbij laten gaan, vervolgens
moest hij drie keer lossen aan de
staart van de groep. Het ritme stok-
te, het verlies liepop tot 4.32. Een in-
zinking met waarschijnlijk desa-
streuze gevolgen. Tenzij er weer een
wonder gebeurt.

Nieuw soort
doping niet
op te sporen
d^XEMBURG- Professor Lafarge,
van v?rSte verantwoordelijke man
_s h d°Pinglaboratorium te Pa-

in,-. at dagelijks binnen achttien
aan e uitslagen van de controles
daj >.e Tourjury aanlevert, vreest
op hlJ d|t jaar geen enkele renner

S ik van corticosteroïden zal
is j n^n betrappen. Op dit moment
geu net peloton het op cortisonen
2.a rde middel Altim zeer in
Paai jg-Volgens Lafarge is het in be-
staan gevaHen aan renners toege-
cort- te laten soigneren met
otUs. ?steroïden> bijvoorbeeld bij
dje au- gen in de knieën. Renners
der t -m nemen als niiddel om har-
het e rUden, zijn in overtreding met
gaari P mSreglement. „Maar zij
ow aldus Lafarge, „omdat
ken_ oPsP°ringsmethode ontoerei-
-ot.e„ *s- Die coureurs kunnen dussestraft hun gang gaan."

hij 0^e verklaarde bovendien, dat
tnas,p de hoogte is van een nieuw
g^ erïngsmiddel van testosteron-
(datv " **et nieuwe probenecide
do J'0rig jaar in deurinevan Delga-
ko stLerd aangetroffen) is een zeer
wori.aar PreParaat- ~ k weet dat het
Vecht gebruikt"> dusLafarge. „We
strijd "

nog steeds een ongelijke

tegjl2l! een speciaal transportsys-
da„ kan professor Lafarge elke
der, , 21.00 uur met het dopingon-
_.n ek beginnen. De resultaten
-ordachttien uur later bekend en

tiag. ?n Per faxbrief overgeseind
Hjj , JUryvoorzitter Claude Jacquat.
e^dp n de betrapte renner bij het
êen Van de volgende etappe vra-
gen*. hij een contra-expertise
de >of niet. Jean-Marie Leblanc,
ho 0tVteuwe directeur van de Tour,
latw dat door deze aanpak specu-
Paaj? °mtrent dopegebruik van be-°e renners uitgesloten wordt.

Aanval
„Ik ga in de aanval", had Da Silva
zijn talrijke supporters in Luxem-
burg dagen van tevoren al laten we-
ten. Op de glooiende wegen was Sö-
ren Lilholt hem voor. De Deen de-
marreerde onmiddellijk na de start.
Op de Poteau de Kayl, het eerste
bergje, ging Da Silva naar hem op
zoek, met de Fransman Roland Le-
clerc in zijn gezelschap. Het peloton
gaf dit trio ruim baan, de voor-
sprong liep op tot bijna twaalf mi-
nuten.

Ademhalen
En de pijnscheuten waren ook al
meegevallen. „Alleen op die klim
had ik flink last. Daar moest ik even
diep ademhalen en dan is het net of
iemand een mes tussen je ribben
steekt. Op het vlakke herstelde ik
gelukkig snel. Ik denk dat het door
de spanning van de wedstrijd komt.
Je bent zo geconcentreerd met die
koers bezig datje geen tijd hebt om
aan pijn te denken. En het is gek,

maar dan voel je die ook niet zo.
Toen ik de afgelopen week een paar
_rainingsritten maakte, zit je als het
ware te wachten op het moment dat
die pijn komt."
Ook het aanleren van een andere
ademshalingtechniek had volgens
Theunisse de pijnverlicht. „Er is me
gezegd dat ik meer met behulp van
de buikspieren adem moest halen.
Dat helpt inderdaad. Op die manier
worden je zwevende ribben zo veel
mogelijk ontzienen juistdieveroor-
zaken bij mij de pijn". Van een ver-
legging van de pijngrens was vol-
gens Theunisse geen sprake. „Och
nee, dat idee heb ik niet. Als jewilt,
kun je best wat pijn verdragen. En
ik wil. Ik had ook vijftot zes weken
uit competitie kunnen gaan, maar
dat is mijn aard niet."
Theunisse hoopt voor de ploeg nog
iets te kunnen betekenen en als ik
goed herstel kan hij misschien nog
een ritje meepakken. Toch beseft
hij terdege dat zijn beslissing om
per se te willenrijden in La Grande
Boucle risico's met zich meebrengt.
Theunisse: „Hoe graag je ook naar
zon Tour wilt, je mag de ploeg na-
tuurlijk niet tot last zijn. Dan zou ik
me knap knullig voelen en dat ge-
vaar zat en zit er nog steeds een
beetje in."
Tegen de ploegentijdritvan gisteren
zag hij derhalve als een berg op. In
deze discipline dient er collectief
'volle bak' worden gegeven en mag
het mechanisme op vitale plekken
niet haperen. Tot zijn opluchting
hoefde de schaduw-kopman achter
Rooks niet te verzaken. „Ik heb al-
leen niet te lang op kop kunnen rij-
den, verder ging het redelijk."
Het mag duidelijk zijn; voor Gert-
Jan Theunisse gloort er weer licht
aan de horizon. Al zijn de dagen
voor hem nog lang geen pretje. Om
van de nachten maar te zwijgen.
Theunisse blijktvooralsnog beter te
fietsen dan te slapen. „Ik kan me
niet omdraaien of ik ben weer wak-
ker. Maar dat zal nu toch ookwel be-
ter worden, hoop ik."

Portugees brengt Luxemburgers in feeststemming

Acacio da Silva
op bekend terrein

LUXEMBURG - De aanval rondba-
zuinen, de daad bij het woord voe-
gen en nog iedereen uit het wiel rij-
den ook. Acacio da Silva (28) was de
renner van het eerste weekeinde in
de Ronde van Frankrijk. Hij rijdt
vandaag in het geel naar Francor-
champs.

Acacio da Silva kwam 25 jaar gele-
den als kleuter naar het Groother-
togdom. Hij groeide op in Dudelan-
ge en reed in de jeugdcategorieën
honderden wedstrijden in Luxem-
burg. Als beroepsrenner ging hij
door Europa zwerven. Hij woont te-
genwoordig in Zwitserland en rijdt
voor deItaliaanse firma Carrera. Hij
was ook al in Spaanse dienst (KAS)
en werkte voor een lerse kopman
(Kelly).

Van alle renners is Da Silva het
meest Europeaan. Voor de poorten
van een van de drie bolwerken van
verenigd Europa werd hij tijdelijk
heerser over het gemengde gezel-
schap in de Tour.

In de slotfase was Da Silva al zeker
van de gele trui. Dat vond hij niet
genoeg. Hij vond dat hij familie en
supporters ook de etappezege
moest aanbieden. Op de laatste hel-
ling schudde hij eerst Leclerc af en
tracteerde vervolgens Lilholt op
zijn vermogen tot een dubbele de-
marrage.
Da Silva toonde op die manier eens

te meer zijn specialiteit: uitblinken
in de eerste weekvan een grote ron-
de. Hij deed het twee jaargeleden al
in de Tour met de etappezege in
Stuttgart. Vorig jaar versloeg hy
Steven Rooks in Evreux in de sprint
van de vierde etappe met banddik-
te.
Dit seizoenwon Da Silva in deGiro
d'ltalia op devulkaan Etna de twee-

de etappe en onttroonde hij Jean-
Paul van Poppel als rose-truidrager.
Zeven dagen later pakte de Portu-
gees onze landgenoot Breukink
voor één dag de rosé trui af. In deze
Tour greep hij de geletrui. Weer was
Breukink de verliezende partij.

" Acacio da Silva, jongensdroom in vervulling. Ritzege en gele trui in het land waar hij zijn
carrière begon.

Topvorm
Acacio da Silva sprak in Luxem-
burg de hoop uit de geletrui zo lang
mogelijk te mogen houden, maar hij
maakte zich geen enkele illusie wat
betreft het eindklassement. „Ik kan
de topvorm nooit drie weken lang
vasthouden."
Die bewering kon worden gestaafd
met de feiten. Zijn eindklassering in
de grote ronden waren: Giro d'lta-
lia: 1982: 78e; 1984: 23e; 1985: 33e;
1986: 7e; 1989: 48e. Vuelta d'Espag-
na: 1988: 38e. Tour de France: 1986:
82e; 1987: 64e; 1988: 92e.

'Geen tijd om aan pijn te denken'

Theunisse tevreden
Van onze verslaggever

LUXEMBURG - Het gaat goed met
Gert-Jan Theunisse. Boven ver-
wachting goed zelfs naar omstan-
digheden. De Brabantse wielerprof
was met grote vrees naar Luxem-
burg vertrokken voor zijn derde
Tourstart. Theunisse's ribbenkast
had twee weken geleden zon op-
donder gehad bij een valpartij in de
Ronde van Zwitserland, dat hij zijn
beurt voorbij leek te moeten laten
gaan in het Grote Spel.
Met veel kunst- en nog meer vlieg-
werk werd de PDM's tweede troef
provisorisch opgelapt. Waar een
normaal mens een week ofvijf in de
ziektewet loopt, ging Theunisse za-
terdag 'gewoon' aan het werk in 's
werelds zwaarste wielerwedstrijd.
Zijn conclusie na twee dagen hard-
fietsen: „Het is me allemaal meege-
vallen."
Zaterdag verbaasde Theunisse met-
een met een knappe proloog, die

hem zelfs nog voor zijnploeggenoot
Rooks in het klassement (21ste)
deed belanden. Zijn eerste reactie
na een uit de grond van zijn hart ko-
mende vloek: „Da's toch niet slecht,
ik dacht dat het niet zo goedwas ge-
gaan. Ik had erop gerekend dat ik
ten opzichtevan de winnaar een mi-
nuut zou verspelen". De schade op
zijnwinnende landgenoot Breukink
bedroeg echter slechts zeventien
tellen.

" Gert-Jan Theunisse kwam goed
uit het eerste Tourweekeinde. Chef
d'équipe Jan Gisbers was net zo ver-
heugd als de renner zelf.

sport

In Luxemburg gebeuren opeens nog wonderen

Tour op z'n kop

■,UXJ_MBURG - In de Tour de France ge-
euren nog wonderen. Erik Breukink won
e proloog die voor Jelle Nijdam bestemd
ras, favoriet nummer één Pedro Delgado
rerd twee keer laatsteen Laurent Fignon ze-
evierde met een zootje ongeregeld in de
loegentijdrit. Het Groothertogdom beleef-
e een wonderliike start van 's werelds

srootste wielerkoers.

bur C1° _a kende blijkbaar de waarden van vandaag. De Luxem-gse Portugees wist precies welke weg te kiezen om de gele trui te ver-
elJ;ren en te behouden. De wederopstanding van Laurent Fignon als rön-

-2w
enner werd in de eerste twee dagen definitief toen Pedro Delgado

de ,r Van z^n s°kkel v^e^- Het verschil tussen de Franse kanshebber en
hard. aanSe favoriet bedroeg zondagavond na slechts 189,3 kilometer
start i"Sen zeven minuten en twintig seconden. Zonder dat de karavaan
veri atS Luxemburg had verlaten stond de winnaar van de Vuelta al

lQren tegen de winnaar van de Giro.

TOURDCFRHnCC

TOURTELLER
etappe-uitslag

Proloog in Luxemburg, 7800 meter - 1.
Breukink 9.54 (gem. snelheid 47,272 km
p/u); 2. Fignon 0.06; 3. Kelly z.t; 4. Le
Mond z.t; 5. Bauer 0.08; 6. Mottet 0.09; 7.
Indurain 0.10; 8. Pelier z.t; 9. Stevenhaa-
gen z.t; 10. Muller z.t; 11. Marie z.t; 12.
Colotti 0.11; 13. JeromeSimon 0.12; 14.
Yates 0.13; 15. Gölz z.t; 16. Skibby 0.14;
17. Maassen 0.16; 18. Pascal Simon 0.17;
19. Wilson z.t; 20. Hampsten z.t; 21.
Theunisse 0.18; 22. Anderson 0.20; 23.
Rooks z.t; 24.Kiefel 0.21; 25. Nijdam z.t;
26. Bugno 0.21; 27. Alcala z.t; 28. Da SU-
va 0.22; 29. Kappes z.t; 30. Parra z.t; 32.
Ducrot 0.23; 37. Roche 0.24; 54. Solle-
veld 0.29; 59. Herrera 0.30*71. Nijboer
0.32; 74. De Rooy 0.33; 84. Van Aert 0.36;
90. Talen 0.37; 91. Beuker z.t; 93. Lub-
berding z.t; 100. Draaijer 0.38; 114. Van
der Poel 0.40; 116. Pieters 0.40; 117.
Schurer z.t; 120. Kleinsman 0.41; 133.
Lammerts 0.44; 139. Jakobs 0.45; 142.
Van Orsouw z.t; 148. Van Poppel 0.46;
149. Hanegraaf 0.47; 161.Van Vliet 0.51;
171. Tolhoek 0.56; 190. Hermans 1.06;
192. Poels 1.07; 193. Siemons z.t; 198. en
laatste Delgado op 2.54.

Eerste etappe, Luxemburg-Luxemburg
135V. km - 1. Da Silva 3.21.36; 2. Lilholt
op 8 sec; 3. Le Clerc 1.41; 4. De Wilde
4.40; 5. Kelly; 6. Fidanza; 7. Anderson; 8.
Van Poppel; 9. Philipot; 10. Van der
Poel; 11.Rooks; 12.Colotti; 13. Haex; 14.
Hampsten; 15.Mottet; 16. Breu; 17. Van-
deraerden; 18. Lavainne; 19. Bauer; 20.
Sergeant; 21. Delgado; 22. Boyer; 23.
Frison; 24. Planckaert; 25. Tolhoek; 26.
Vandenbrande; 27. Theunisse; 28. Fig-
non; 29. Dhaenens; 30. Breukink; 32. Le
Mond; 45. Poels; 54. Schurer; 63. Roche;
70. Lubberding; 76. Lammerts; 78. Van
Aert; 79. Stevenhaagen; 86. Draaijer; 90.
Van Orsouw; 94. Alcala; 107. Van Vliet;
108. Beuker; 110. Hanegraaf; 112. Fabio
Parra; 113. Manders; 115. Pieters; 121.
Kleinsman; 132. Maassen; 134. Nijdam;
136. Herrera; 139. Ducrot; 150.Hermans;
165. Siemons; 167.De Rooy, allen z.t. als
De Wilde; 180. Nijboer 5.07; 193. Jakobs
5.52; 195. Talen z.t; 196. SoUeveld 6.04;
198 en laatste Zanatta op 6.40.

Tweede etappe, ploegentijdrit 46 km:
1. Système Ü in 53.48 (gemiddelde snel-
heid 51,299 km/u); 2. Panasonic op 32
sec; 3. SuperConfex 0.49;4. PDM 0.50; 5.
ADR 0.51; 6. Seven Eleven 0.56; 7. RMO
1.14; 8. Z-Peugeot 1.15; 9. TVM 1.18; 10.
Helvetia 1.46; 11. BH 1.46; 12. Carrera
1.55; 13. Histor/Sigma 2.08; 14. Hitachi
2.10; 15. Fagor 2.21; 16. Chateau d'Ax
2.38; 17. Toshiba 2.40; 18. Domex/Wein-
mann 2.46,19.Café de Colombia 3.23; 20.
Paternia 3.43; 21. Kelme 3.56; 22. Rey-
nolds 4.32.

uitvallers
In de ploegentijdrit werden wegens
tijdsoverschrijding (twintig procent) uit
de wedstrijd genomen: Capiot (TVM)en
Guijarro (Kelme).

algemeen klassement
1. Da Silva (Carrera) 4.27.27; 2. Lilholt
(Histor) op 26 sec; 3. Fignon (Système U)
2.37; 4. Marie (Système U) 2.41; 5. Pascal
Simon (Système U) 2.48; 6. Rué (Systè-
me U) 3.00; 7. Imboden (Système U)
3.02; 8. Barteau (Système U) 3.02; 9.
Breukink (Panasonic) 3.03; 10. Lavainne
(Système U) 3.08; 11. Garde(Système U)
3.26; 12. Wampers (Panasonic) 3.27; 13.
KeUy (PDM) 3.27; 14. Le Mond (ADR)
3.28; 15. Vanderaerden (Panasonic) 3.31;
16. Muller (PDM) 3.31; 17. Nulens (Pana-
sonic) 3.34; 18. De Rooy (Panasonic)
3.36; 19. Maassen (Superconfex) 3.36; 20.
Theunisse (PDM) 3.39; 21. Yates (Seven
Eleven) 3.40; 22. Lubberding (Panaso-
nic) 3.40; 23. Nijdam (Superconfex) 3.41;
24. Rooks (PDM) 3.41; 25. Le Clerc (Pa-
ternia) 3.42; 26. Alcala (PDM) 3.42; 27.
Riis (Système U)3.44; 28. Hampsten(Se-
ven Eleven 3.44; 29. Kiefel (Seven Ele-
ven) 3.48; 30. Kuum (ADR) 3.48; 31. Van
Poppel (Panasonic) 3.49; 32. Earley
(PDM) 3.51; 33. Dhaenens (PDM) 3.52;
34. Van Vliet (Panasonic) 3.54; 35. Mot-
tet (RMO) 3.54; 36. Colotti (RMO) 3.56;
37. Hoste (ADR) 3.57; 38. Simon J. (Z-
Peugeot) 3.58; 39. Draaijer (PDM) 3:59;
40. Museeuw (ADR) 4.00; 41. Van Holen
(ADR) 4.01; 42. Skibby (TVM) 4.03; 43.
Lauritzen (Seven Eleven) 4.04; 44. An-
derson (TVM) 4.09; 45. Zadrobilek (Se-
ven Eleven) 4.04; 46. Cornillet (Z-Peu-
geot) 4.10; 47. Van Hooydonck (Super-
confex) 4.14; 48. Tolhoek (Superconfex)
4.16; 49. Planckaert (ADR) 4.19; 50.
Dahlberg (Seven Eleven) 4.19; 51. Millar
((Z-Peugeot) 4.22; 52. KvalsvoU (Z-Peu-
geot) 4.23; 53.Knickman (Seven Eleven)
4.23; 54. Pensee (Z-Peugeot) 4.24; 55. Pe-
dersen (RMO) 4.24; 56. Bauer (Helvetia)
4.25; 57. Boyer (Z-Peugeot) 4.26; 58. Ca-
ritoux (RMO) 4.26; 59. Pelier (8.H.) 4.27;
60. Stevenhaagen (Helvetia) 4.27; 61.
Vermote (RMO) 4.27; 62. Louviot (Z-
Peugeot) 4.27; 63, Schurer (TVM) 4.29;
64. Sanders (RMO) 4.29; 65. Pineau
(RMO) 4.30; 66. Gölz (Superconfex)4.32;
67. Casd'ado (Z-Peugeot) 4.33; 68. Wilson
(Helvetia) 4.34; 69. Richard (Helvetia)
4.41; 70. Echave (8.H.) 4.45; 71. Lemar-
chand (Z-Peugeot) 4.45; 72. Vanden-
brande (TVM) 4.46; 73. Bouvatier (8.H.)
4.50; 74. Perini (Carrera) 4.53; 75. Le-
clercq (Helvetia) 4.54; 76. Rüttimann
(Helvetia) 4.55; 77. Pino (8.H.) 4.55; 78.
Claveyrolat (RMO) 4.55; 79. Siemons
(TVM) 4.56; 80. Vichot (Helvetia) 4.56;
81. Fuerte (8.H.) 4.57; 82. Murguialday
(8.H.) 4.57; 83. Antequera (8.H.) 4.58; 84.
Zimmermann (Carrera) 5.01; 85. Cubino
(8.H.) 5.02; 86. Pavlic (Carrera) 5.03; 87.
Criquielion (Hitachi) 5.04; 88. Veggerby
(Seven Eleven) 5.06; 89. Sorensen (His-
tor) 5.06; 90. Manders (Helvetia) 5.07; 91.
Sergeant (Hitachi) 5.12; 92. De Wilde
(Histor) 5.12; 93. Solleveld (Supercon-
fex) 5.13; 94. Jacobs (Hitachi) 5.15; 95.
Roche (Fagor) 5.16; 96. Peeters (Histor)
5.17; 97. VanAert (Hitachi) 5.17; 98. Pier-
ce (Seven Eleven) 5.18; 99. Roosen (His-
tor) 5.19; 100. Van Slycke (Histor) 5.20;
101. Chiapucci (Carrera) 5.20; 102. Fri-
son (Histor) 5.21; 103. Biondi (Fagor)
5.22; 104. Jusdado(8.H.) 5.25; 105. Patry
(Histor) 5.26; 106. Haex (Hitachi) 5.26;
107. Bugno (Chateau d'Ax) 5.29; 108.
Chabet (Gagor) 5.31; 109.Kappes (Toshi-
ba) 5.33; 110. Lavenu (Fagor) 5.36; 111.
Jourdan (RMO) 5.37; 112. Lieckens (Hi-
tachi) 5.37; 113. Forest (Fagor) 5.37; 114.
M. Madiot (Toshiba) 5.38; 115. Philipot
(Toshiba) 5.39; 116. Ducrot (Domex-
/Weinmann) 5.40; 117.Bezault (Toshiba)
5..1; 118. Magnago (Carrera) 5.41; 119.
Poisson (Toshiba) 5.43; 120. Bomans
(Domex/Weinmann) 5.43; 121. Acker-
mann (Domex/Weinmann) 5.44; 122.
Gayant (Toshiba) 5.47; 123. Dernies (Do-
mex/Weinmann) 5.48; 124. Kimmage
(Fagor) 5.50; 125. Breu (Domex/Wein-
mann) 5.50; 126. Roux (Toshiba) 5.53;
127. Schepers (Fagor) 5.53; 128. De Wolf

(Hitachi) 5.55; 129. Van der Poel (Do-
mex/Weinmann) 5.57; 130. Y. Madiot
(Toshiba) 5.58; 131. Leleu (Toshiba) 5.59;
132. Poels (Superconfex) 5.59; 133. Fi-
danza (Chateau d'Ax) 5.59; 134. Volpi
(Chateau d'Ax) 5.59; 135. Robeet (Do-
mex/Weinmann) 6.01; 136. Maechler
(Carrera) 6.03; 137. Goessens (Domex-
/Weinmann) 6.06; 138. Passera (Chateau
d'Ax) 6.07; 139. Wegmulier (Domex-
/Weinmann) 6.09; 140. De Vos (Hitachi)
6.12; 141. Badolato (Chateau d'Ax) 6.16;
142. Cardenas (Café de Columbia) 6.20;
143. Carlsen (Fagor) 6.22; 144. Lippens
(Hitachi) 6.22; 145. Herrera (Café de Co-
lumbia) 6.24; 146. Gianetti (Helvetia)
6.30; 147. Richard (Café de Columbia)
6.36; 148. Van Orsouw (PDM) 6.36; 149.
Cadena (Café de Columbias) 6.39; 150.
Wechselberger (Paternia) 6.43; blsl. Ca-
margo (Café de Columbia) 6.44; 152. Le-
jaretta (Paternia) 6.46; 153. Jacobs (Su-
perconfex) 6.49; 154. Nevens (Histor)
6.51; 155. Beuker (Paternia) 6.51; 156.
Gaston (Kelme) 6.53; 157. Parra (Kelme)
6.53; 158. Rossignoli (Fagor) 6.59; 159.
Vilamajo (Kelme) 7.10; 160. Peeters (Pa-
ternia) 7.11; 161. Indurain (Reynolds)
7.13; 162. Ramirez (Café de Columbia)
7.13; 163. Mugica (Paternia) 7.16; 164.
Gorospe (Reynolds) 7.27; 165. Roncan-
cio (Kelme) 7.28; 166. Lammerts (ADR)
7.29; 167. Hernandez (Kelme) 7.30; 168.
Martinez-Oliver (Kelme) 7.32; 169. Lu-
guin (Reynolds) 7.42; 170. Zanatta (Cha-
teau d'Ax) 7.43; 171.Palacio (Reynolds)
7.46; 172. Arnaud (Reynolds) 7.47; 173.
Parra (Kelme) 7.53; 174. Martens (ADR)
8.04; 175. Worre (Café de Columbia) 8.07;
176. Pieters (TVM) 8.09; 177.Rodriguez-
Magro (Reynolds) 8.10; 178. Tebaldi
(Chatheau d'Ax) 8.10; 179. Kleinsman
(TVM) 8.12; 180. Segers (Superconfex)
8.12; 181. Hanegraaf (TVM) 8.16) 182.
Vona (Chateau d.Ax) 8.17; 183. Hodge
(Paternia) 8.17; 184. Rondon (Reynolds)
8.17; 185. Bontempi (Carrera) 8.20; 186.
Nijboer (Paternia) 8.30; 187.Mauri (Rey-
nolds) 8.36; 188. Hermans (Paternia)
8.37; 189. Moreales (Kelme) 8.44; 190.Ca-
brera (Café de Columbia) 8.57; 191. Sci-
rea (Café de Columbia) 9.12; 192. Cerin
(Carrera) 9.16; 193. Talen (Panasonic)
9.20; 194. Vanotti (Chateau d'Ax) 9.35;
195. Delgado (Reynolds) 9.57; 196. en
laatste Van Vooren (ADR) 10.04.

bergklassement
1.Da Silva 8 punten; 2. Lilholt 7 p; 3. Le
Clerc 6 p; 4. Gianetti 4 p; 5. Siemons 2 p;
6. Mottet 1 p.

puntenklassement
1. Da Silva 40 punten; 2. Lilholt 40 p; 3.
Kelly 35 p; 4. Le Clerc 29 p; 5. De Wilde
24 p; 6. Mottet 21 p; 10. Van Poppel 18 p;
14. Breukink 15 p.

tussensprint
1.Lilholt 16 punten; 2. Da Silva 8 p; 3.Le
Clerc 6 p; 4. Zanatta 4 p; 5. Casado 2 p.

ploegenklassement
Dagploegenklassement eerste etappe:
1. Carrera 10.44.08; 2. Histor op 0.08; 3.
Paternia 1.41;4. PDM 4.40; 5. Panasonic;
6. RMO; 7. TVM; 17. SuperConfex, allen
z.t. als PDM.
Algemeen ploegenklassement: 1. Sys
tème U 13.30.27; 2. Carrera op 1.46;3. Pa
nasonic 1.55; 4. PDM 2.31; 5. SuperCon
fex2.44; 11. TVM 4.35.

van start tot finish
In Luxemburg-stad startten zaterdag
198 renners (22 merkenploegen van ne-
gen man) voor de zesenzeventigste Ron-
de van Frankrijk over 3250 kilometer in
21 etappes naar Parijs, finish op 23 juli.
In de proloog over 7,8 kilometer is de
Pabeierbierg scherprechter. Breukink
wint met zes seconden voorsprong op
Fignon en verovert eerste gele trui.
Eerste etappe zondagmorgen over 13d'/2
km, drie tussensprints met respectieve-
lijk 6, 4 en 2 seconden tijdsvergoeding.
Drie beklimmingen 4e categorie voor
bergklassement. Lilholt ontsnapt tij-
dens eerste kilometer. Na 15 km komen
Da Silva en Leclerc bij hem. Maximale
voorsprong 11.41. Bij 133ekm schudt
Da Silva Leclerc en Lilholt af. Hij wint
eerste etappe, neemt gele, groene en
bolletjestrui in bezit.
Tweede etappe zondagmiddag, ploe-
gentijdrit over 46 km. Opnieuw proble-
men voor Delgado voor wie hettempo te
hoog ligt.

vandaag

Om 9.50 uur start het peloton in de
hoofdstad van het Groothertogdom
voor een rit over 241 km naar Francro-
champs. Via Diekirch (29 km, 10.40uur),
Vianden (48 km, 11.11), Clervaux (71
km, 11.50) en Wiltz (88 km, 12.17, be-
voorrading) bereikt de karavaan België.
In Bastenaken (108 km) is de doorkomst
om 12.52,waarna via Baraque de Fraitu-
re (139 km, 13.43), Vielsalm (155 km,
14.09), St. Vith (178 km, 14.47, bevoorra-
ding) en Malmedy (211 km, 15.43) op
Francorchamps wordt gearriveerd. Eer-
ste doorkomst na 227 km om 16.10 uur.
Vervolgens twee ronden op het circuit.
Finish na 241 km om 16.33 uur.

tour op radio en tv
Televisie: Nederland 3: tussen 14.00 en
16.45 uur rechtstreeks verslag derde
etappe; 19.00 samenvatting. BRT 2:
14.50-16.50rechtstreeks verslag.

Radio: Radio 1: vanaf 14.06tot 17.00uur
etappeflitsen.

Henk Steeyens jubilaris
LUXEMBURG - Henk Steeyens uit Elsloo, de assistent van ploeglei-
der Cees Priem bij TVM, vierde bij het begin van de Ronde van
Frankrijk in Luxemburg zijn 25-jarig jubileumals ploegleider. Stee-
yens hieldzich in de voorbije jarenhoofdzakelijk met amateurs bezig.
Zelf was hij in de jaren vijftig een verdienstelijk beroepsrenner. In
1953, als profdebutant, behoorde hij tot het Nederlandse team, dat on-
der leiding van Kees Pellenaars het ploegenklassement won.

turbo's tobsport door dik
bruynestyn

r-^^JADVERTENTIE)

pls-'imburgse c4, ecu
Centrale b.v.
r°°lhandel In automaterialen

specialist in:
" radiateuren
" accu's "»
.* cyl.koprevisies
" remmenafd.
" hydr. slangen
" kentekenplaten
" autosleutels
" trekhaken
" motoronderdelen
" uitlaten

" koppelingen
L^j**? GRASBROEKERWEG 67
*jfa Heerlen. 045-724700
"^-Sj automateriaal

"** gmrmadmchap
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Kontakten, Klubs

Videoclub
va. ’ 20,- kijkotheek.
Leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.
** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Hallo
Ik ben Jolanda, bel mij

va. 09.00 uur. 045-721759
,tevens meisje gevr.
Ma. 3 juli Heropening
Club Nirwana
Lisa en haar meisjes.

Nieuwstr. 147 Kerkrade.
045-463323

ma.-vr. 11-24, za. 11-18.

Buro Elvira
v. dames en paren-party's.
045-419384, insch. gevr.

2 jongens laten zich
bekijken als ze
gloeiend

samen bezig zijn. Dan eisen
die 2 heren nog meer.

Doet 't nu met ons
06-320.323.86 - 50 et p/m

Ank schrikt. Hierbuiten
uitkleden?
stel je voor dat iemand

t ziet. Maar toch ... Sensatie
als 't zo gebeurt, en dan...
06-320.323.85 - 50 et p/m

Als Hans van huis gaat
kleedt Ria zich al uit. Vlug

belt ze dat
Nummer

Alex. Kom... je weet hoe ik
op je wacht

' 06-320.323.84 - 50 et p/m
Op de

Orgiebox
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de
Orgiebox.

Zo vind je die partner.

' 06-320.324.40 - 50 et p/m

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier

waarop volwassenen dat
doen op de

Box voor Volwassenen.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Box voor

romantiek
en liefde. De naam zegt
alles. Grove gesprekken
worden geweerd. Lief en
romantisch zijn we op

06-320.326.37 - 50 et p/m
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Sex is niet verboden, maar
voor romantiek en liefde is

er maar één nummer...
de romantische

knuffelbox
06-320.327.37 - 50 et p/m

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
de kriebel
wiebelbox

Als je kriebels voelt en je
zoekt wat om es lekker te
wiebelen, bel dan meteen
06-320.327.88 - 50 et p/m

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

Ontdek de rijpere partner bij
de 40-plus box.

Strikt voor volwassenen.
06-320.327.28 - 50 et p/m

De Jarretelbox
Voor fijnproevers die

geraffineerd weinig mooier
vinden dan 100% bloot. Metzn 2 of met een gezellig stel
06-320.326.27 - 50 et p/m

Wip in Box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart

06-320.324.60 - 50 Ct p/m

06-GAYCAFE

/!___«_. LIMBURG
i .^ In het 06-Gay café kun jevrij uitpraten: JWf .rtiliiw _i 'ii _____ " I.! affTfrf . Iywin e o,Br I 8 gevoelens en ervaringen. Je leert

f~^\ fjj&t 'I' nieuwe vrienden kennen die niet «er weg
fifl iH'^ kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

Het is waanzinnig, onver-
dragelijk 06-320.322.77
Pasop!! Sex

50 c.p/m AU! AU! AU!
Voor een live sexbotsing,

voelbaar lekker de
Crashbox

06-32.325.36 50 c.p/m.

’ 50,- all-in
045-423608 ■

Bij ons geen rij, U bent direct
aan de beurt!

06-320.325.33 50 c.p/m.
De Beurtlijn

Peggy
en vriendinnen, ma-vr,

11 tot 19 u. 04490-74393.
Een klimrek en een wip
" " 06-320.320.13

Callcutta
speels en jeugdig 50 c.p/m.

Diana Escort.
; Tel. 045-215113.

Privéhuis Diana
Te1.045-213142
6 sexy meisjes aanwezig.
I^pm eens kijken. U bentI van harte welkom.. V— —Soul sex bij

Zoenbabwe
36-320.325.22 met oerwoud; ritme 50 c.p/m. 'Porno box
*o<)r de heetste gesprekken.

Vreemd... vooral dames
L. weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 - 50 et p/m
Als elke seconde telt!!

nombre hombre
'■ sex! 06-320.320.23

50 c.p/m. sex!
Natte plekken, zit je op een

vochtige stoel, bel de

| Climaxbox
06-320.325.. 4

50 c.p/m. schaamteloos.
Lekkere meid zkt sex-vriend
Sex-contact-lijn

Bel 06-320.320.33 - 50 c/pm
Direct snel sexcontact

50ct.p.m.
L.1.V.E.-afspreek-lijnü!

06-320.320.55
Vera

Privé. Tel. 04754-85818.

4 Toffe meiden heten U
welkom, sauna en massage
mog.(safe-sex)..Uw adres
Privéhuis Elle

Kapoenstr. 29, Maastricht.
Tevens leuk meisje welkom.

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.
045-227734/229718

De Sabbelbox
De heetste meiden bellen,

geen bandjes live sex!!
06.320.325.69 50 et. p/m.
Spec. voor ambtenaren de
sexinjeslaapbox
lekker sexen met veel meis-

jes tijdens een dutje.
06.320325.54 50 et p/m

Inwijding!!
Jiva's Oosterse sexlessen,
voor een beter sexleven!

Les27. 06-32032351 50cpm

Club Doma-SM
Live uit de kelder!

Slavinnendag deel 6
06-320.323.55 50ct p.m

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de

kleren, nou jij nog!!
06-320.325.44 50 cpm

Spoedsexbox
heb je even weinig tijd maar
wil je wel een snelle beurt

bel live!! 06.320.323.53.
50 et. pm.

Haar

sexervaring
in de trein hoor je op

06-320.323.55
Jouw treinsexverhaal beken

je op 010-4297085 .
"De Meidenbox"
VOOR "N SPANNENDE

BABBEL OVER JE
NIEUWSTE LINGERIE,
BADPAKJES, STRAND-
AVONTUURTJES, SEX.

PRAAT OF LUISTER MEE
OP (50 ct.pm.)
06-320.325.88

slappe hap?
tsja schatje moet je mij maar
bellen dan ga je helemaal uit

je dak 06.50 c/m

320.327.27
Chinese kuur? niet vertikaal

maar overdwars? Bel de
Rodebillenbox

06-320.325.20 portie
chinees pervers! 50 c.p/m.

Contactburo
Yvonne bemid. v. discrete
adressen. Inschrijvingen ge-
vr. 04490-23203, Sittard.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.

de klaaroverbox
06-320.325.34, bij ons gaat

alles in een sexsneltrein
vaart. 50 et. p/m.

Hete meisjes zoeken
sex-contact:

Tippel-box
50 et. p.m. 06-320.326.66

Gay-
Meeting-Point!

Lekkere boy zkt sexcontact
06-320.330.21 - 0,50/p.m.

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
Sex is....de

Spetterbox
voor alle hoeken en gaten

XXXX 06-320.325.16
50 et p/m, echt pervers.

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
Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min
LIVE LIVE LIVE 50 ct.p.m.

SM Box
06-320.330.70

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex non stop

06-320.320.08
ÜLiveü

sex relax box
06-

-320.324.06
Addink Prod. 50 ct./min.

Tieners
GRATIS PORNO kalender

50 et p.m. 06-

-320.320.10
LIVE LIVE LIVE 50 et. p.m.

Sex Box
06-320.325.06

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.
Meisje gevraagd.

Nimf Debbie
alle gaatjes gevuld

50 et. p.m. 06

320.320.14
Angela

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

Met geen pen te
beschrijven, woorden

schieten te kort!! Natuurlijk

Privéhuis
Michelle

met nieuw Jill
045-228481
045-229680

(Huis)dieren

SCHARRELKIPPEN te k.
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.

Te k. PERZISCHE Kittens
met stamb., tel. 045-421707

POESJES gratis af te halen
Einderstr. 58, Heerlen.

BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237.
::-::_::i.; ::. ■ ■ »

In/om de tuin
GRASZODEN ’ 3,50 perm2, eerste kwal. Tev. aanl.
en wordt gratis bezorgd.
04450-2131 of 045-317627.

Huwelijk/Kennismaking
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.

ALLEENSTAANDEN Opge-
let!! Zaterdag 22 juli organi-
seren wij 'n dagtocht naar
Brussel. Interesse? Bel dan
Huw.-Rel.-Buro "Levens-
geluk". 045-211948.

DAMES van 20-35 jr., zoekt
U een serieuze relatie, laat
U dan nu inschrijven. Tot 31
juli betaald U slechts
’lOO,-. Huw.-Rel. -Buro
"Levensgeluk". 045-211948.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
Serieuze partnerbem. voor
ALLEENSTAANDEN. Bel v.
ml. Huw.rel. bemm.buro Ge-
luk. Tel. 04498-54604.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-2JM948.

Mode Totaal

Honderden stuks voor halve prijs
Mode Haan

Hoogstr. 98, Nieuwenhagen-Landgraaf
(200 mtr. nabij winkelcentrum)

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

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 koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.

OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg en vrijbl. prijsopg.
Tel. 045-423699.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
HOFMAN V.O.F, voor het
reinigen van oude gevels,
uithakken en voegen.
Schelsberg 17 Heerlen. Tel.
045-724462.

Wonen Totaal
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Massief blank eiken EET-
HOEK 6 stoelen, als nw., vp.
’1.850,-; blank eiken vitri-
nek. ’ 1.250,-. 045-323830.
Te k. IJSKAST ’ 95,-; gas-
fornuis ’125,-; Diepvries

’ 175,-. 045-725595.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? zeer veel keus, ner-
gens goedkoper! Kouven-
derstr. 208 Hoensbroek.

TV/Video
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Huish. artikelen
Te koop geheel gerevis.
WASAUTOMATEN AEG,
Zanker, Ruton, Hilton enz., 6
mnd. garantie en ruilrecht.
Huishoudbeurs, Kerkstr.
111, Brunssum. Tel. 045-
-252956.

Gevraagd kleuren-t.v.'s v.a.
1980, defect geen bezw.; vi-
deo's VHS en stereo-torens.
Tel. 04406-12875.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kachels/Verwarming
KACHELS. Zomeroprui-
ming. Alle bekende merken.
Reker Kachel Speciaalzaak,
Kluis 28 Geleen. Tel.
04490-40785.

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!!!

_____fe_B__

i B

Lowrey Amer. concert orgel
inruilmodel: Lowrey Promenade i.st.v.nw. ’ 9.950,-

-(nieuwwaarde ’ 32.990,-) 1 jaar garantie
Muziekhuis Guus Arons BV

Honigmanstraat 5-7-9 Heerlen. Tel. 045-717155
Hét adres voor voordelige aanbiedingen!

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.

Literatuur
Te k. aangeb. HEAO-boe-
ken le, 2e en 3e jaars 045-
-419944.
.- - ■■ - -— .

Foto/Film
Te k. weg. beëindigen hob-
by Nikon F3en FM CAME-
RA en flitser Metz 45 CT-4,
tel. 045-456300 na 18.00 u.

Kunst en Antiek
St! ROSAMARKT Sibbe,
zondag 16 juli Inl. Tel.
04458-2698.

-■ - -
Te koop gevraagd

GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Te k. gevr. SUZUKI SC 100
GX. Tel. 04406-41101.

Diversen

_**
-_fcT c

Q Voor Informatie
vl^TJ^ en verkoopadressen:

V\V LABORATORIUM BORN

"\lw <s£sn 6m XE Bom_gj___i? tel. 04488 -56373

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

woordno. 30051, 6100 WN Bom:

Stuur mij een proefzakje met informatie
Naam:
Adres:

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

Niemand thuis dan de
DOORKIEZER aan voor de
prijs van ’ 375,-. Info: Me-
gro Ned. BV. 045-220902.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.

De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. 045-
-228481.
Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06--:52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

GEBIT gebroken? Klaar Wj
wijl u wacht. Borsboom
Moers, Streeperstr. i
Schaesberg. 045-315921_,
Piccolo's in het LimburfDagblad zijn groot in fl'
SULTAAT! Bel: 045-71996 J

■■■-_■_■■■■_■■■■

GOEDKOOP
GELD NODIG?

Meestal binnen een dag geregeld.
GELD LENEN IS MAATWERK

Wij verstrekken alle soorten leningen,
DISCREET EN SNEL.
P.L., Financieringen, Continukredieten enz.
met gunstige aflossingen.
1e Hypotheken va. 7%
zeer gunstige
le, 2e en 3e hypotheken
mits overwaarde.
Wij bereken GEEN BIJKOMENDE KOSTEN,
eenmaal overeengekomenrente kan tussentijds
NIET VERHOOGD WORDEN.
Vervroegde aflossing is mogelijk.
Kwijtschelding bij overlijden.
Rente fiscaal aftrekbaar.
Strikte geheimhouding, geen informatie bij
werkgever enz.
Lopende leningen elders geen probleem.

P.L. EFFECTIEVE RENTE
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.

-.

__^ ' J

Netto In Terugbetaling (rente + atl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x
5100 - - 113- 122- 148-

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

Effect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

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

’ 1000- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing .. ,
" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30

jaar. 990,9

Reeds meer dan IS jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Milieu-effectrapportage,
ontheftingsverzoek autoshredder
Bom, Limburg.
Bij de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheeren de Ministervan Landbouw
en Visserij is het volgende verzoek binnengekomen om
ontheffing van de verplichting tot het maken van een
milieu-effectrapport. Dit ontheffingsverzoek is geba-
seerd op artikel 41e, eerste lid, onder a, van de Wet
algemenebepalingen milieuhygiëne, waarin staat dat
de genoemdeministers ontheffing van de m.e.r.-plicht
kunnen verlenen indien de activiteit vanwege de
omstandigheden waaronderzij wordt ondernomen
geenbelangrijke gevolgenzal hebben voor het milieu.
Het verzoek is ingediend door8.A.8. Bedrijfsadviezen
b.v. en heeft betrekking op een autoshredder in de
gemeenteBom, Limburg. Het verzoek is geregistreerd
onder nummer 0569064.

Terinzagelegging
Hetontheffingsverzoek wordtovereenkomstig artikel 6,
derde en vierde lid, van hetBesluit Milieu-effectrappor-
tageop 3 juli 1989ter inzagegelegd bij:

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer,Directoraat-Generaal Milieubeheer,
Bibliotheek (Kamer 008), Dr. van der Stamstraat _",
Leidschendam

Het Ministerievan Landbouw en Visserij, Centrale
Bibliotheek, Bezuidenhoutseweg 73, 's-Gravenhage

Provinciehuis Limburg, Limburglaan 10, Maastricht

Gemeentehuis Bom, Meester Speestraat 1, Greven-
bicht, Bom

Het ontheffingsverzoek is gedurendede gebruikelijke
kantooruren op de genoemdeplaatsen door een ieder
in te zien.
Verzoeken om inzage gedurendede avondurenkan
men richten aan deafdeling Milieu-effectrapportage
van hetDirectoraat-Generaal Milieubeheer,(Postbus
450,2260 MB Leidschendam, tel. 070-209367, tst.
3464).
Afschriften van het ontheffingsverzoek zijn tegen
vergoedingvan dekosten op hetzelfde adres aan te
vragen.

Bezwaren
Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de
ontheffing kunnen vanaf de datumvan de terinzageleg-
ging gedurende 3 weken (dus tot 24 juli1989) schrifte-
lijk ingediendworden bij de Ministervan Volkshuisves-
ting,Ruimtelijke Ordening enMilieubeheer,Directoraat-
Generaal Milieubeheer t.a.v. de directeurBestuursza-
ken, Postbus 450,2260 MB Leidschendam (met
vermeldingvan het registratienummer van het onthef-
fingsverzoek). Indien de indienervan het bezwaarschrift
daarom verzoekt, worden zijn persoonlijke gegevens
niet bekend gemaakt.

_____________■_____________ ____■______! i
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zeeraantrekkelijk lease-aanbod.
De nieuwe fiscale regelingen die Als Mercedes-Benz dealer vertellen wij

gaan geldenvoor vergoedingenvan auto- u alles over depluspunten van onze auto's I
kosten per kilometer, zullen een grote rol en over delease-aanbiedingen voorsnelle I
spelen bij dekeuze van een auto. beslissers.
Daarom hebben wij voor snelle beslissers Dus wacht niet af, maar neem
tot 1 augustus 1989 zeerinteressante lease- het stuur van een Mercedes-Benz zelf I
aanbiedingen. Voor 38,9 centperkm least in handen,

u al een Mercedes-Benz 190 Diesel. j
Of UUW auto nu zakelijk of privé * ExclusittfBTW enbrandstof. 48madnden/45.000km.

Alle prijzen ondervoorbehoud vanrentewijzigingen. ,
rijdt, dit is goed nieuws VOOru. Leveringvan de autovóór september 1989.

|
JA, GEEFT U MIJEEN SüieetS M.B.
LEASE-VOORSTEL OP MAAT. „ .i,. ,

«____.
Neem contact met mij opover hetlease- -tIUMI -Lilil ÏUILT^ U.V .

kennismakint'saanbodvande' _«."__ __ _..
Mercedes-Benz 190-en 200-serie. I - Wijngaardsweg 55
I 6433 KA Heerlen/Hoensbroeka _~ Telefoon 045 -22480,0

Bedrijf: Akersteenweg 10, 6227 AA Maastricht
Ad.es: __ Telefoon 043 - 613200
Postcode: < | Rijksweg Noord 125, 6162 AE Geleen
woonplaats: I Tel. .bon 04490-46333
Tel. overdag: 's avonds:

Deze coupon n een fT\ % , NaaSt OffiClële
ongefrankeerde envelop zenden aan: ( ) MerCedeS-BenZ dealer
Sineets M.B. Zuid-Limburg B.V. \T^ Jf i/ru_r_il ii__" /_*»_!*»_
Antwoordnummer 4005, 6400 VC Heerlen. V VUOlcll UW Ut (IK I.

. I J

GUNSTIGE LENINGEN

(f HUISBEZITTERS; JPERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND
EXTRA LAGE LASTEN ■■lIMJim. I.|___ ._l._| KREDIET
16, ZG 611 06 _Yr U I tl. Persoonlijk, loningen zonder onderpand

7On(_or t_Y_tÏA-k_ _t. II I verstrekbaar en meestal kwijtschelding Krediet- p.mn. _n* Theor._UriUei IdAdlie-KUaiCII ■ bii overlijden bedt.. incLr-n» permnd. loopt.
KREÖIET- LOOPTUDIN I NETTOIN -,„ -. „
BEDRAG MAANDEN I HANDEN 72x 54x 42x 5.000,- 100- 089% 67

mIT moT iboTI 3000- - 75- 91- 11000'- 220>- °-89% 67
10.000,. % X-wl 88. 124, 1.I:- 1715';- »j* «* w» g
15.000,- 109,- 160,- 175,-1 12.000,- 225,- 280,- 343,- f^ «»,- JgJ g
25.000,- 182,- 266,- 292,- II 18.000,- 338,- 419,- 514,- 40.000,- 800,- 0,87 66

40.000,- 291,- 426,- 467,- II 24.000,- 450,- 559,- 665,- ■Bfc____"__________i_________l____________________l
75.000,- 545,- 800,- 876,- II 36.000,- 674,- 839,- 1028,- I FINANCIERINGSKANTOOR
An„r» bedragen/looptijden óók mogelijk. 936,- 1165,- 1427,-1 fIV/TI fN.. I"?[NT

iScharnerweg 108 MaastrichtT/m[<\%L EM*> 1 *7 _* I *__■ te1.043-636200
■^MHfI|ÉIBB|OTWOTBfI I Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek I

Tel. 045-225000Van 11.00-20.00 uur _J'
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Stuiters
De gelovige Californier begint zich
steeds beter thuis te voelen aan de
Londense Church Road. „Hoe meer
jeop gras speelt, hoebeter je het be-
grijpt. Je raakt gewend aan vreem-
de stuiters,,, constateert de jongste
Grand-Slamwinnaar, diehet logisch
vond dat hij voor Wimbledon
slechts als negende werd geplaatst,
hoewel het volgens de wereldrang-
lijst de vijfde positie (nu ironisch ge-
noeg voor McEnroe) had kunnen
zyn. „Als baseliner heb ik nu een-
maal minder kans. Maar er blijven
altijd contrasten. Neem de winst
van Borg ofConnors hier en de suc-
cessen van Emerson opRoland Gar-
ros", kent Chang de 'tennisklassie-
ken' opvallend uit het hoofd.

Op baan 1, waar een gesignaleerde
muis de gemoederen nog steeds be-
zighoudt en men het inzetten van
een kat overweegt, het ook dekwik-
zilverachtige Chang zich niet van-
gen. Dank zij 'Borgiaanse' ijzige
kalmte en stalen zenuwen hoefde de
tennismuis met de leeuwemoed
maar even te brullen om na drie uur
en zeventien minuten in veiligheid
te zijn. „Jaren geleden, ik was onge-
veer elf, stond ik met twee keer 5-2
voor tegen Mark Rehe. Ik verloor
beide sets nog met 7-6. Die partij zal
ik me altijd blijven herinneren. Hoe
ver je ook achter staat, opgeven
moet je nooit", zei Chang later.

Van Helden
bondscoach

*ans °BLE -De oud-Nederlander
*°n<_. "elden is benoemd tot

-"6ririiH n van de Franse schaat-
''% Tv ?e «-Jarige Van Helden

leeft t♦ Vernier op. Van Helden

'o°i-teK taak de Franse talenten
ar> 19 .oereiden °P deWinterspelen

*' ln eigenland (Albertville).

Waarschuwing
„Als zand door mijn vingers, zo snel
ging het", typeerde Schapers later

de teloorgang van zijn riante voor-
sprong in de derde set (5-1 en twee
setpoints). Martin Simek, Schapers'
coach die zijn pupil in de vierde set
nog een waarschuwing bezorgde
door het geven van aanwijzingen,
had een en ander met stijgende ver-
bazing gevolgd. „Onbegrijpelijk,
Chang had op gras nooit van Mi-
chiel kunnen winnen. Michiel kon

alleen van hem verliezen en dat is
gebeurd. Hij had gewoon door de
zwakke 'vakantieservice' van
Chang, die ik sla als ik pijn in mijn
rug heb, heen moeten lopen. Mi-
chiel had datzelf moeten zien maar
bleef te veel aan de achterlijn han-
gen, terwyl de ballenvlak achter het
net vielen. Hij maakte dezelfde fout
als Lendl in Parys".

" Michiel Schapers heeft het moeilijk tegen Chang en ziet een 5-1 voorsprong in de derde set verloren gaan.

Kenyanen
Yobes Ondieki, die Aouita dit sei-
zoen in Sevillaversloeg, liep een im-
ponerende 500Clmeter. De Kenyaan

miste in de slotfase de tegenstand
om met succes een greep te doen
naar het wereldrecord, dat met
12.58,39 in handen is van Aouita.Ondieki zegevierde in 13.04,21, de
zesde tijd ooit gelopen. Alleen Aoui-
ta (3 x), Europees recordhouder Da-
vid Moorcrooft (Eng) en de Ameri-
kaan Sydney Maree waren ooit snel-
ler.
DeKenyanen dievorig jaarin Seoul
imponeerden met Olympische titels
op de 800, 1500, 5000 en 3000 meter
steeple chase, beheersen die num-
mers dit seizoen opnieuw. In Oslo
werd met Robert Kibet, die onlangs
een hand geklokte 1.42.2 op de 800
meter liep, een nieuw wapen in de
strijd geworpen. De 23-jarige atleet
ging in Oslo voortvarend van start
maar moest in de slotfase buigen
voor de Amerikaan Johnny Gray,
die met 1.43,69 voor de beste 800

meter tyd van dit seizoen zorgde,
Kibet finishte 0,31 seconden later.
In de snellerace kon Rob Druppers
in de slotfase niet meer meekomen.
De Utrechter werd negende in
1.46,52.

°slo S wordt versla9en door Calvin Smith (rechts)- Het was een van de verrassingen

Steve Cram
Steve Cram, vier jaar geleden in
Oslo met 3.46,32 wereldrecordhou-
der op de mijl geworden, leek aan-
vankelijk op weg naar zyn vyfde
achtereenvolgende overwinning op
het hoofdnummer van de wedstrij-
den in Oslo. De fraai lopende Brit
moest echter ook buigen voor Afri-
kaans geweld al kwam dat nu niet
uit Kenya maar uit Somalië in de
persoon van Abde Bile, de wereld-
kampioen op de 1500 meter van
1987. De langeAfrikaan kwam in de
slotfase onweerstaanbaar naar vo-
ren en zegevierde in 3.49,40. Cram
werd ook nog voorbij gestreefd
door de wereldkampioen bij de ju-
nioren, de 19-jarige Wilfred Kirochi
(Ken), en de verrassende Ameri-
kaan Joe Falcon.

triathlon
sport in cijfersKwart-triathlon Scherpenzeel: man-nen: 1. Kiens 1.48.19, 2. Koenders1.48.33, 3. Van Zeist 1.49.49.vrouwen: 1

Zwartkruis 2.09.00, 2. Kiep 2.14.27 3
Van de Does 2.15.27.

atletiek
Voornaamste resultaten GP-meeting
Oslo: Vrouwen: 100m: 1. Echols 11 18 2
Davis 11,33,3. Dunn 11,37;800 m: 1 Qui-
rot 1.57,51,2. Wachtel 1.58,21, 3. Zuniga
2.00,27; 1500 m: 1. Artjemova 4.08,65, 2
Körner 4.09,34, 3. Aouam 4.09,92; 10.000
m: 1. Kristiansen 30.48,51 2. Biba
31.48,05, 3. Pressler 32.02,82; hoog- 1
Wohlschlag 2,00 m, 2. Costa 1,98 m, 3.
Brown 1,88 m; ver: 1. Tsjistjakova 6,96
m, 2. May 6,70 m; speer: 1.Felke 71 84 m
2. Solberg 71,12 m, 3. Koch 66,86 m
Mannen: 100 m: 1. Smith 10,05, 2 Lewis10,11, 3. MitcheU 10,12, 4. Burrell 10 16
200 m: 1. Da Silva 20,28, 2. Butch Rey-
nolds 20,60, 3. Heard 210,84400 m: 1 Le-
wis 45,32,2. JeffReynolds 45,33, 3. Clark45,92 800 m: 1.Gray 1.43,39 (bwp) 2 Ki-
bet 1.43,70, 3. Suhonen 1.45,16, 9. Drup-
pers 1.46,52 1500 m: 1. Fuhlbrugge
3.35,27, 2. Lambruschini 3.35,42, 3. At-kinson 3.37,74 1 mijl: 1. Bile 3.49 40
(bwp), 2. Kirochi 3.50,40, 3. Falcon
3.51,07 3000 m: 1.Aouita 7.34,79(bwp) 2
OMara 7.44,56, 3. Levant 7.45,83; 5000 nr
1. Ondieki 13.04,24 (bwp), 2. Buckner
13.17,82, 3. Isangar 13.19,54 110 m hor-
den: 1. Kingdom 13,35, 2. Campbell
13,43, 3. Clark 13.66 3000 m steeple cha-
se: 1. Kariuki 8.14,39 (bwp), 2. Carossi8.23,83,3.Hackney 8.24,60 hoog: 1. Soto-mayor 2,37 m, 2. Avdejenko 2,34 m, 3.

Carl Lewis krijgt op sprint klop van Calvin Smith

Acht seizoentoppers in Oslo
leeft »i7**et aloude Bislett in Oslo

etiek faam als stadion waar bij
dstrijden topprestaties

terna ?V geleverd, weer eens waar
'ijfde p " Zaterdagavond, tydens de
"e_oe rand Prix-wedstrijd van het
erel(f' Werden danweliswaar geen

jevetl ecords verbeterd maar wel
JeeVe Prestaties geleverd en een
"°8 ir_.aard> die de beste van hetJOtlge seizoen zyn.
_s_
warlrerassing was denederlaag van
'°Udig Wls °P de 100 meter. De zes-
tat^Di merikaanse Olympische
*ajdap 1 tn°est, op zijn 28e ver-
loot °uigen voor zyn landge-e_, °ud-wereldrecordhouder
*on T smith, die 10,05 seconden
bter' Wls finishte 0,06 seconden
Up 1
1000^e onderdelen, de 3000 en"neter kwamen de wereldre-
r**__

cords niet echt in gevaar maai wer-
den zij wel zeer dicht benaderd.Said Aouita won de 3000 meter in
7.34,79, een tijd waarmee hij slechts
ruim twee seconden verwijderd
bleef van de reeds elf jaaroude top-
prestatie, die Henry Rono (Ken) elf
jaar geleden met 7.32,1 in Oslo ves-tigde. De frêle Marokkaan zinde op
wraak; Hij was geweigerd deel te
nemen aan de „Gouden Mijl", hettraditionele -ïoofdnummer van dewedstrijden in Noorse hoofdstad.
Aouita wilde aanvankelijk de wed-
strijd boycotten maar besloot toen
de 3000 meter te lopen.

sport

Gevecht met Chang
glijdt Schapers als

Land door de vingers
Van onze verslaggever

*di2^?~ Graveltennis wint terrein op het Wimbledon-gras.
■olan_ i,s-)esnokov uitgezonderd zijn alle halve finalisten van
reek pk""0? (zowel dames als heren) nog in de strijd na éénaar. VftamPionsriiPs- De twee zeventienjarige Parijse win-
laken Sanchez en Michael Chang, trekken bij het op-
acht Van de tussenDalans weer onbetwist de meeste aan-
oginJ1aar zien toe" Hun daPPere en tot vandaag succesvolle'ordL °ok het snelle natuurlijke tapyt de baas te blijven,ven met argusogen gevolgd.
(eropLl"Jonn McEnroe, nooit te
ijn "a ?m luid en duidelijk voorniinTmng uit te komen. „Ik laatourt?ro?k zakken op het centre-eemj! lhlJ de finale haalt", was het
'§jari a commentaar van de der-
ijn in ê Amerikaan ten aanzienvan
aar ni !e landgenoot. „En ik neem
De 4 e s van terug", voegde McEn-
-1 de„,a*erdag gedecideerd aan toe,
latste nschaD dat ook Chang de
an _. 2estlen had bereikt tenkoste
-5). IYllchiel Schapers (4-6, 6-3, 7-5,

tanrip" "et kaliber van zijn tegen-
Üks h . ,verbaast het me nauwe-
lo0j J" mJ nog steeds in het toer-
eken zou me pas zorgen gaan
«lve . P vrijdag, wanneer hy in de
toevo h1

ale staat"> ghmlachte de
lic zi C L 'g Wimbledon-kampioen,
er. je]

n zaterdag niets aantrok van
io0(j *ef°nische bedreiging met de
iel pi; landgenoot Jim Pugh sim-«ewv .lneerde- Mogelijk dat de
I^Htó zelf de 'Chang-mythe'
laae 5flndigen. McEnroe zou van-
In.vverf de Australiër Fitzgerald
luel n^, gens de winnaar van het
er» .7"ander-Van Rensburg moe-
lienttpPpen. terw»l Chang zich

van de opWimble-

don altijd consistente Mayotte en
daarna Edberg of Mansdorf treft.

'Rel' rond Jagerman
loopt met sisser af

LONDEN - Nicole Jagerman
was ditweekeinde het verbaas-
de middelpunt van een storm
in een glas water. Een breed
uitgemeten 'rel' rond de 21-jari-
ge Amstelveense, die een Wim-
bledon-kaartje had verkocht
aan een zwarthandelaar, liep
uiteindelijk met een sisser af.
Na een officiële verklaring van
zowel de 'misdadigster' zelf als
de All England Club kwam Ja-
german met de schrik vrij.
Geschrokken zal de Neder-
landse tennisster zeker zijn
toen ze zaterdagochtend de
Daily Mail onder ogen kreeg.
'Op heterdaad betrapt', luidde
dekop (vertaald) op devoorpa-

gina in koeieletters. De foto er-
naast liet niets aan duidelijk-
heid te wensen over: Jager-
man, in trainingspak, zoekend
in haar tennistas en een louche
'tout' met pet op en bankbiljet-
ten in zijn hand. Hgt 'exclusie-
ve' artikel gaf alle details van
de schokkende transactie prijs.
Jagerman had in ruil voor geld
twee van de haar toegewezen

zogeheten rovertickets, onge-
nummerde plaatsen voor alle
banen, aan de man gegeven.
Nicole Jagermanbleef een ver-
banning echter bespaard. Na
een gesprek met de Amstel-
veense bleken Georgina Clark
van de WITA (vrouwenvak-
bond) en Gorringe ervan over-
tuigd datze nietmetboze opzet
had gehandeld.

Nijssen sterk
WIMBLEDON - Torn Nijssen'heeft de eerste week van de All
England Championships 1989
goed afgesloten. Zowel het heren-
dubbelspel als het gemengddub-
belspel won hij met zijn partners.
Met de Australiër Dyke wipte hy
het duo Birner/Vogel met 6-2, 7-5,
6-2. Het duo treedt nu aan tegen
de Zuidafrikanen Pieter Aldrich
en Danie Visser. In het gemengd-
dubbel met Manon Bollegraf
kwam Nijssen niet in de proble-
men.

Zeven
Amerikanen bij

beste zestien
Van onze sportredactie

LONDEN - De Amerikanen krui-
pen ook op Wimbledon langzaam
uit het tennisdal. In het heren-en-
kelspel behoren zeven VS-tennis-
sers tot de laatste zestien, byna net
zo veel als in de voorgaande drie
edities samen. Vijf jaar geleden
stonden maar liefst elf Amerika-
nen in de vierde ronde.
Bij de dames heeft de Verenigde
Staten nog zes troeven in handen,
inclusief de ex-Tsjechoslowaakse
Martina Navratilova die op zoek is
naar haar negende Wimbledon-
titel, een record. Pam Shriver
sneuvelde zaterdag weliswaar,
maar dat was tegen een landgeno-
te, Gretchen Magers, die eerder
Manon Bollegraf had verslagen.
Magers won de derde set van de
slijtageslag met 12-10.
De uitschakeling van de als zesde
geplaatste Shriver, de laatste tweejaar nog halve Analiste op Wimble-
don, was geen echte verrassing. De
nummer negen van de wereld, die
morgen haar 27e verjaardag viert,
twijfelt al enige tijd aan haar toe-
komst als enkelspeelster. Shriver,
die bovendien vaak geblesseerd is,
wil zich meer concentreren op het
dubbelspel.

Achtste finales mannen: Lendl (Tsi>-Lundgren (Zwe); Goldie (VSt)-Zivojinovic
(Joe); Becker (Wdl)-Krickstein (VSt); Shiras(VSt)-Chamberlin (VSt); McEnroe (VSt>
Fitzgerald (Aus); Van Rensburg (ZAf. Wi-lander (Zwe); Mayotte (VSt)-Chang (VSt) enEdberg (ZweVMansdorf (Isr). Vrouwen:Graf (Wdl)-Seles (Joe); McNeil (Vst.San-
chez (Spa); Evert (VSt)-Fendick (VSt); No-
votna (Tsj)-Golarsa (Ito); Sukova (Tsj.
Lindqvist (Zwe); Fernandez (VSt)-Fairbank
(ZAf); Magers (VSt)-FauU (Aus) en Mandli-kova (Aus)-Navratilova (VSt).

Twee nationale jeugdtitels voor Maastrichtse sprinter

Mare Weemaes imponeert
Van onze verslaggever

BERGEN OP ZOOM - De Maas-
trichtse sprinter Mare Weemaes was
een van de uitschieters-tijdens de
Nederlandse kampioenschappen
atletiek voor junioren. De 18-jarige
VWOer won zowel de 100 als de 200
meter met overmacht. Niettemin
voldeed Weemaes nog niet aan de
eisen voor de Europese jeugdkam-
pioenschappen; een evenement
waarvoor Tegelenaar Marco Gielen
zich op de 10 km wel reeds kwalifi-
ceerde en dat nogmaals onder-

streepte met zijn zege op de 3000
meter.

Weemaes imponeerde vooral op de
100 meter. Net als Carl Lewis sloeg
hij zijn slag na 60 meter en met meer
dan twee meter voorsprong finishte
hy als eerste voor de Amsterdam-
mer Miguel Janssen. Met slechts
0.43 meter rugwind verbeterde hij
zijn beste tijd tot 10.86. Op de 200
meter leek de vermoeidheid (de lo-
pers moesten drie keer in de blok-
ken) in het nadeel van Weemaes uit
te vallen. Pas na 170 meterkwam hij
naast Janssen, maar ook nu bleek
zijn 'jump' genoeg voor een ruime
zege: 22.15 tegen 22.30.
De 3000 meter werd een reprise van
het NK veldloop in Schaesberg,
toen Marco Gielen en Kimbriaan
Robert Smits goud en zilver ver-
deelden. Smits maakte in de begin-
fase het gat met Gielen dicht en
bleef lang volgen. Zijn poging om
op 500 metervan de aankomst te de-
marreren, hadden geen succes. Aan
de overzijde plaatste Gielen zijn te-
genaanval, waar de moegestreden
Smits geen verweer tegen had. Wel
kwam hij in het zog van de Noord-
limburger, die 8.33.46 liet klokken,
tot een forse verbetering van zijn
beste tijd: 8.39.73.
Unitasser Bart Nelemans was zowel
op de 3000 steeple als op devijfkilo-
meter dicht bij een nationale titel.Op de steeple begon hij als favoriet,
maar moest Hagenaar Arno Buiten-
weg toch voor zich dulden. Nele-
mans verbeterde zijn beste p.r. tot9.29.94. Ook op de 5000 meter moest

Nelemans met zilver genoegen ne-
men.
Kogeslingeraar Bellu moest na en
jaarafstand doen van zyn troon. Hij
liep in Mischa ter Horst tegen een
atleet aan, die een sterke comeback
maakte. Tegelenaar Iwan Jitan, een
veelbelovende nieuweling in de at-
letiek, won bij de B-jeugd zilver op
de 200 meter in 22.76. De fotofinish
wees Noordeling Erwin Hooites
met 22.75 als winnaar aan. Raoul
Braeken pakte op eerbiedige af-
stand (23.37) de bronzen plak. Jitan
had op de 100meter al brons gewon-
nen met zyn tijd van 11.44. Heerle-
naar Richard Bock (PSV) werd der-
de op de 1500 meter jongens-A met
3.57.27, terwijl hoogspringer Rode-
rique deKleyn bij de B-jongens der-
de werd met 1.85 meter.

Henry Kiens
in topvorm

SCHERPENZEEL - Henry
Kiens heeft een uitstekende 'ge-
nerale' achter de rug voor de ko-
mend weekeinde op het pro-
gramma staande halve triathlon
van Stem. Kiens won zaterdag
in Scherpenzeel een kwart-triathlon uit de super-prestige
serie. De atleet uit Eibergen had
aan de eindstreep een voor-
sprong van slechts veertien se-
conden op Alex Koenders. Ben
van Zeist werd op ruim een mi-
nuut van Koenders derde. By de
vrouwen zegevierde IrmaZwartkruis, eveneens zondagvan de partij in Stem, voor Kiep
en Van de Does.

Olijslager rap
ESSEN - Marjan Olyslager blykt
geen gunstige omstandigheden no-
dig te hebben om de 100 meter hor-
den in minder dan dertien seconden
af te leggen. De Nederlandse re-
cordhoudster zegevierde zondag tij-
dens internationale wedstrijden in
Essen in 12,98 seconden.
Op de door de regen spekgladde
baan, waar op een gegeven moment
ook nog de electronische tijdwaar-
neming uitviel, won Achmed de
Kom de B-loop van de 100 meter in
10,74 seconden. Het nieuwe 1500-
-metertalent Bob Dielis, die onlangs
3.37,50 noteerde, won zynrace in de
stromende regen in 3.40,84.

Conway 2,31 polshoog: 1. Gataoelin 5,90m (cv. bwp), 2. Johanssonen Bright 5,50
kogelstoten: 1. Timmermann 21,93 m(bwp), 2. Barnes 20,97 m, 3. Andersen20,48 m.
NK jeugd: Jongens A: 100 m: 1. Wee-
maes (Kimbria) 10,86, 2. Janssen 11,08.
200 m: 1! Weemaes 22,15, 2. Janssen
22,30. 400 m: 1. Van Sintmaartensdijk
49,06, 2. Geysels 49,60. 800 m: 1. Kiernel
1.49,98, 2. Hoek 1.50,45. 1500 m: 1. Bon-
gaertz 3.56,32, 2. Laros 3.56,63. 3000m: 1.
Gielen (Tegelen) 8.33,46, 2. Smits (Kim-
bria) 8.39,73. 5000 m: 1.Barth 15.26,98,2.
Nelemans (Unitas) 15.28,74. 110 mh: 1.
Van 't Hoog 14,42, 2. Roosen 14,56. 400
mh: 1. Roosen 53,48, 2. De Jong 54.27
54,60. 3000 m steeple: 1. Buitenweg
9.29,17, 2. Nelemans (Unitas) 9.29,94,
ver: 1. Van der Worp7,10, 2. Van Oosten-
de 7,02. hinkstap: 1.Oostende 14,76 m, 2.
Stegink 14,02 polshoog: 1. Van Balen
4,20, 2. Braas 4,10. hoog: 1. Nieuwenhuis
2,04, 2. Steen 2,04. kogel: 1. Van BalSn
15,37, 2. De Wit 14,89. discus: 1. Oude
Nijhuis 46,20, 2. Van Balen 45,10. speer:
1. Strooper 62,84, 2. Naber 59,58. kogel-
slingeren: 1. Terhorst 60,96, 2. Bellu
(Unitas) 58,92 48,16 JongensB: 100 m: 1.
Hooites 11,23; 200 m: Hooites 22,75; 400
m: 1. Meerts 51,31; 800 m: 1. Smit
2.02.00; 1500 m: 1.Koers 4.22,70; 3000m:
1. Telgen 8.58,97; 110mh: 1. Curiel 14,00;
300 m horden: 1.Roosen 2000 m steeple:
1.Van Oudheysden 6.13,65; ver: 1. Lede
6,94 m; hinkstap: 1. Lede 14,67; hoog: 1.

Van Mook 1,88 m; polshoog: 1. Looye
3,80; kogel: 1. Hagman 16,01; discus:l.
Van der Kruk 51,84, speer: 1. Lesterhuis
57,48; kogelslingeren: 1. Bouwman (AV
34) 49,90. Meisjes A: 100 m: 1. Huy-
brechtse 11,83, 2.Bogaards 11,86. 200 m:
1. Bogaards 24,20, 2. Goudemond 24,20.
400 m: 1. De Jong 56,79, 2. Van Daalen
57,31. 800 m: 1. Timmermans 2.10,76, 2.
Schellenberg 2.13,25. 1500m: 1. Glerum
4.40,76, 2. Timmermans 4.41,00. 3000 m:
1. Sleeuwenhoek 10.02,61, 2. Loonen
10.14,41 lOOmh: 1. Silverentand 14,53, 2.
Johnson 14,81, 400 m horden: 1. Van
Daalen 1.01,42, 2. Kokshoorn 1.01,44ver:
1. Mulder 5,98, 2. Schaareman 5,75.
hoog: 1. Maasdijk 1,77, 2. Rinsma 1,71.
kogel: 1. Goormachtigh 15,30, 2. Beun-
der 13,20 discus: 1. Goormachtigh 48,98,
2. Vet 47,68. speer: 1. Beunder 47,04, 2.
Van der Hidde 42,36. Meisjes B: 100 m:
1. Poelman 12,21 m; 200 m: 1. Conijn
25,40;400 m: 1. Goossens 56,81; 800 m: 1.
Tammingh 2.14,14; 1500 m: l.Ten Bosch
4.37,25; lOOmh: Poelman 13,87; 300 mh:
1. De Jong 44,25; ver: 1. Mura 5,73 m;
hoog: 1. Oversluizen 1,71; kogel: 1. Ba-
rends 14,20; discus: 1. Barends 39,82;
speer: 1. Frederiks 45,70.

tennis
Wimbledon, Vrouwen enkelspel, derde
ronde: Evert - Hobbs 6-4, 6-1; Navratilo-
va - Provis 6-0, 6-3, Novotna - Adams 6-3,
6-1. Mandlikova - Faber 6-2, 6-4, Golarsa

- Field 6-4, 7-6, Fendick - Stafford 2-6,
6-1, 6-3. Magers - Shriver 2-6, 6-2, 12-10.Mary Joe Fernandez - Tanvier 4-6, 6-2,
6-4, Faidl - Gildemeister 6-3, 7-6 (7-5).
Mannen enkelspel, tweede ronde: Hol-
mes - Witsken 5-7, 6-4, 7-6, 4-6, 14-12.
Derde ronde: Mansdorf - Holmes 6-2,
6-4, 6-2,Edberg - ScottDavis 6-3,6-4,4-6,
6-2. Fitzgerald - Svensson 6-4, 6-4, 7-6 (7-
-5), Wilander - Stoltenberg 6-3, 6-3, 6-3,
VanRensburg - Drewett 6-3, 2-6, 2-6, 6-2,
10-8.McEnroe - Pugh 6-3, 6-4, 6-2, Chang- Schapers 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Mayotte -Pate 6-4, 6-1, 6-3.
Mannen dubbelspel, eerste ronde: De-
palmer/Donnelly - Schapers/Stich 6-3,
6-4, 7-6 (7-5). Dyke/Nijssen - Birner/Vo-gel 6-2, 7-5, 6-2.
Vrouwen dubbelspel, eerste ronde:Phelps/Reggi - Hiraki/Van Buren 6-4,
7-5, Bunge/Lindqvist - Jagerman/Bak-
kum 4-6, 7-6 (7-3), 6-4. Tweede ronde:
Schultz/Temesvari - Field/Witvoet 6-3
7-5.

Finalepartijen Open Heerlense: HEB-2
Werker - Bodeutsch 4-6 6-4 6-2; HDB-2
Stoelers/Bos - Kuyper/Werker 4-6 6-2
7-5; DEB-2 Kriescher - Essers 6-1 6-2-
HEC-1 Wiertz - Schiffelers 6-2 6-1; HDC
B.Smeets/Saals - Erens/Hellebrekers 3-6
6-3 6-3; GDC Ploum/Erens - Kemp/Paar-
dekoper 6-4 6-1; DEC-1 Ploum - Meyers
6-3 7-6; HEC-2 Gronenschild - Van Hat-
tum 6-2 6-4; DEC-2 Demandt - Vleugels
6-3 2-6 6-4; HED Budé - Houben 2-6 6-2
6-2; HDD Houben/Wyers - Haemers-
/Deckers 6-2 6-2; DED Gulikers - Cluit-
mans 6-4 1-6 6-3; DDD America/Op 't
Hof - Reimes/Hendriks 6-3 4-6 6-3; GDDCluitmans/Stassen - Claassen/Rouschen
6-4 6-2.
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Limburg
Ook bij deLimburgse zwemmers en
zwemsters weinig lichtpuntjes. Bij
de dames waren het de al de eerder
gevestigde namen Chantalle Soom-
ers, Jonita Westheim en Dénise
Weerd die men voor de damesfina-
les kon noteren. Dénise Weerd werd
op de 100 meter rugslag in de serie
derde met een tijd van 1.07.21 ter-
wijl ze in de finale naar de vijfde
plek zwom in 1.Ö7.24. Zij vestigde
hiermee een nieuw Limburgs re-
cord. Op de 200 meter wisselslag
werd zij in de finale bovendien nog
vijfde in 2.25.43. Gudule van der
Meer won de B-finale op deze af-
stand in 2.29.45.
Jonita Westheim behaalde goud op
de 400 meter vrije slag jaargang '73
in 4.32.76. In de A-finale zwom ze
matiger met 4.35.90 en werd vijfde.
Brons was er nog voor haar op de
100 mete rugslag meisjes '73 in
1.10.35. Chantalle Soomers zwom
zich met een achtste tijd naar de
A-finales op de 100 meter school-
slag. Hierin werd ze zesde in 1.16.20,
ruim een seconde dan binnen de
)chtendseri€

Na zijn kampioenschap op de 1500
meter behaalde Roy Meyboom nog
een sterke tweede plaats op de 400
meter vrije slag jongens'76. Slechts
achthonderdste seconde scheidde
hem van de winnaar Bert Hegger-
man. De Maastrichtenaar Patrick
Tonnaer behaalde een derde plek
op de 100 meter vlinderslag jaar-
gang '71/72 jongens in 59.94. Hij
plaatste zich hierbij voor deB-finale
die hij met 59.38 won.

Uitslagen 400 m wisselslag dames: 1. Ma-
rianne Muis 4.54.68; 1500 m vrije slag he-

ren: 1. Martin van de Spoel 16.20.03; 50 me-
ter vrije slag heren: 1. Ron Dekker 23.33; 4
x 100 meter wisselslag dames: 1. Dolfijn
4.21.71; 100 m vlinderslag dames: 1. Judith
Annema 1.01.70; 100 m rugslag heren: 1.
Ronald Sloeserij 59.89; 200 m wisselslag da-
mes: 1. Marianne Muis 2.17.78; 100 m
schoolslag hem: 1.Ron Dekker 1.03.80;400
m vrijeslag dames: 1. Diane van der Plaats
4.22.15; 4 x 100 m vrije slag heren: 1. De
Dolfijn 3.31.32.; 100m vlinderslag heren: 1.
Gaspar van Dam 55.90; 100 m rugslag da-
mes: 1. Elle Elzerman 1.04.38; 200 m wissel-
slag heren: 1. Ron Dekker 2.07.23; 100 m
schooslag dames: 1. Sira Bulten 1.12.87;400
m vrije slag heren: 1. Richard Graneman
4.03.58; 4 x 100 m vrije slag dames: 1. De
Dolfijn 3.51.36.

Van den Donk
de beste

BLERICK - Maurice van den Donk
uit Venlo heeft het tweede tennis-
toernooi van het Janssen Techniek
Circuit van dit jaargewonnen. Door
zijn winst in het herenenkelspel Bl
van de Open Blerickse kampioen-
schappen is hij dit jaar de eerste
Limburger die in de 81-klasse een
toernooi wint. In de halve finale ver-
sloeg hij Pascal Hos uit Susteren
met 6-4; 7-6 en in de finale klopte
hij Jeroen de Jong uit Nieuwenha-
gen met 5-7; 6-4; 6-3.
Bij de dames ging de eindoverwin-
ning naar de Duise Gaby Greven.
Zy' versloeg in de finale Janou Sa-
velkoul met 6-7; 7-5; 6-3.
herenenkel B2: Andy Pas (Venlo)-Martijn
John Voorbraak (Susteren) 6-2; 6-1. Dame-
senkel B2: Sandra Amtz (Baexem)-Lili
Mostard (Beek) 6-3; 6-0; Herenenkel Cl:
David Hofman (LandgraafVJeroen Meijer
(Sittard) 6-1; 6-1. Damesenkel Cl: Lili Mos-
tard (Beek)-Simone Cartigny (Venlo) 6-3;
4-6; 6-0.

Henk Vossen laat rallysprint schieten

Van de Berg rap
op Zandvoort

Van onze medewerker

ZANDVOORT - Willem van de
Berg heeft in zijn Porsche de rally-
sprint op het circuit van Zandvoort
gewonnen. De andere kanshebber
voor de overwinning, Gerrit Ko-
büs, werd gehinderd door proble-
men met de oliedruk aan zijn Por-
sche en moest in de tweede ronde
opgeven.

Frans Verbaas lag met zijn Mini
Cooper op een tweecle plaats toen
hij moest opgeven met mechani-
sche problemen. Maurice Berg-
steyn toucheerde in de chicane op
het rechte eind een hek waardoor
de radiator het begaf en het nodige
plaatwerk werd beschadigd.

Na herstel kon hij wel uitrijden.
Voor hem zat er echter door de
normtijd niet meer in daneen 71ste
plaats met de Opel Ascona. Zonder
pech was echter een top-tien klas-
sering mogelijk geweest.

Henk Dautzenberg reed een uitste-
kende wedstrijd met de Ford Es-
cort en werd 29ste in de eindklasse-
ring van de totaal 90 geklasseerde
deelnemers.
Jo Arndts werd met de Opel Kadett
54ste voor de Peugeot van Jennis-
foens-Bens. De gebroeders Paulis-

sen behaalden een 57ste plaats met
de Renault terwyl Übaghs-Quaden
80ste werden met hun Peugeot.

In tegenstelling tot eerdere berich-
ten startte Henk Vossen niet met
de Lancia, omdat er nog te veel
voorbereidingen aan de auto moes-
ten geschieden voor de volgende
week te verrijden Hunsrückrally.
De equipe Pöttgens-Lemmens met
de Toyota moest opgeven mét me-
hanische pech

Sittardia
praat met

Mastenbroek
SITTARD - VGZ/Sittardia heeft
zijn oog laten vallen op E en O-doel-
man Dick Mastenbroek. Met het
aantrekken van deze international
wil Sittardia het keepersprobleem
oplossen. Na het stoppen van Jos
Köhlen en Mare van deWalle was al-
leen nog maar Gerrit Stavast be-
schikbaar.

Handbalsters
kloppen

Tsjechoslowakije
MARSALA - Het Nederlandse
vrouwenteam heeft het zeslanden-
toernooi zaalhandbal in de Sici-
liaanse plaats Marsala gewonnen. In
de finale bleef de ploeg van bonds-
coach Ton van Linder Tsjechoslo-
wakije met 22-17 debaas. By" derust
stond Nederland voor met 12-9. Kit-
ty Vonhof van SEW was met acht
treffers topscorer. Derde werd Ita-
lië, dat Algerije met 21-17 terug-
wees.
Het Nederlands team, met als enige
Limburgse speelster Carla
Kleintjens van Herschi/V en L,
plaatste zichvoor de finale door een
22-12 overwinning in de kruiswed-
strijd tegen Algerije. Eerder werd
gastland Italië met 13-12 verslagen.

Vierde plaats
Van der Ven

BALDESSERONA - Kees van der
Ven is tijdens de Grand Prix 500cc-
cross in San Marino als vierde
geëindigd. De coureur uit Bakel
werd in beide manches in Baldes-
serona vierde. De zege ging naar de
Australiër Jeff Leisk, die de eerste

manche won en in de tweede de
tweede plaats veroverde. In de
stand om de wereldtitel verkleinde
de Brit Thorpe zijn achterstand op
kampioen Geboers van 29 tot 10
punten. Thorpe haalde 35 punten
in San Marino.
Uitslag eerste manche: 1. Leisk (Aus)
Honda, 2. Liles (VSt) Kawasaki, 3. Thorpe
(GBr) Honda, 4. Van der Ven (Ned) KTM,

5. Nicoll (GBr) Kawasaki, 6. Cavatorta
(Ita) Honda.

Tweede manche: 1. Thorpe, 2. Leisk, 3.
Geboers (Bel) Honda, 4. Van der Ven, 5.
Liles, 6. Anstie (GBr) Honda.

Stand wereldtitel: 1. Geboers 211 punten,
2. Thorpe 201, 3. Leisk 186, 4. Nicoll 171, 5.
Van der Ven 164, 6. Martens (Bel) 142.

" MARACAY - John van den Berk

heeft opnieuw terrein verspeeld in
de strijd om de wereldtitel motor-
cross 250 cc. In de Grote Prijs van
Venezuela, die in grote hitte in Ma-
racay werd gehouden, werd hij nog
wel tweede in deeerste manche. In
de tweede race moest hij echter de
strijd staken toen hij bij de start
over de motor van de ten val geko-
men Belg Peter Dirkx struikelde.

Van onze medewerker
WIEL GIELKENS Oranje start

slecht bij
EK bridge

TURKU - Het Nederlands brid-
ge-team is het Europees kam-
pioenschap in het Finse Turku
slecht gestart. De koppels Bom
Maas en Leufkens-Westra waren
in de openingswedstrijd tegen
Tsjechoslowakije, niet een van
de sterkste bridge-naties in
Europa, van slag en moesten een
14-16 nederlaag incasseren. Het
Nederlands team behoort tech-
nisch gesproken tot de besten,
maar men heeft de naam opge-

bouwd tegen zwakkere tegen-
standers altijd wel iets te laten
liggen.

Een belangrijke wedstrijd was
die tussen de twee medaille-kan-
didaten Oostenrijk en Polen. De

Oostenrijkers lieten uitstekend
bridge zien en wonnen verdiend
met 181/2-10 1/2.

De Sovjet-Unie heeft voor het
eerst in de geschiedenis een
team afgevaardigd bij het EK
bridge en won prompt met 18V4-
6 _van het gastland. In feite gaat
het om een Baltisch team, dat in
eerste instantie zelfs erop aan-
drongom als ook zodanig te wor-
den ingeschreven. Uiteindelijk
verenigde men zich met de aan-
duiding USSR (Estonia).

sport

Limburgs record voor Dénise Weerd

Nederlandse zwemtop
gaat kopje onder

Van onze medewerkster
NICOLE FRAMBACH

AMERSFOORT - Ook tij-
dens het tweede weekeinde
van de Nederlandse zwem-
kampioenschappen in
Amersfoort heeft de vader-
landse zwemtrots bedroe-
vend gepresteerd. Opvallend
was vooral dat tijdens de zes
zwemdagen geen enkel Ne-
derlands record geëvenaard
of verbeterd werd. Ook met
de richttijden voor het Euro-
pese kampioenschap, dat
van 15 tot 20 augustus in
Bonn gehouden wordt, bleek
het zwaar mis te zijn. De Ne-
derlandse zwemband had als
limiet voor elk nummer aan-
gehouden de achtste plaats
op de Europese ranglijst van
1988. Slechts vier dames
slaagden er in om recht-
streeks een EK-tijd neer te
zetten.
By de heren kon zelfs Ron Dekker,
de enige Nederlande zwemmer die
nog enigszins bij de Europese top
kan aanhaken, de limiet niet halen.
Zelfs op zijn sterkste nummer, de
100 meter schoolslag bleef hij nog
drietiende seconde boven de limiet.
Om toch met een redelijke ploeg
aan het EK te kunnen meedoen

heeft de Nederlandse zwemband
besloten om alle winnaars van de
betreffende nummers uit te zenden
naar Bonn.

" Diana van der Plaats op weg naar goud op de 400 meter vrije slag. Jonita Westheim van
MZPC werd vijfde.

sport kort

" MOSKOU - De Russische ijs-
hockey-toppers Igor Larionov en
Sergej Makarov hebben een con-
tract getekend bij de clubs in de
Amerikaanse profliga NHL. Vol-
gens het persbureau Tass speelt
Larionov komend seizoen bij de
Vancouver Canucks, Makarov
bij de Calgary Flames.

" DEN HAAG -Wessel Zimmer-
mann en Hanneke Faber, beiden
lid van Morgenstond, hebben by
afwezigheid van Edwin en Daph-
ne Jongejans in Den Haag de na-
tionale schoonspringtitels op de
3 meter plank veroverd.

" HAARLEM - Nederland heeft
de vijfde editievan deHaarlemse
softbalweek geopend met een
nederlaag tegen Italië: 2-3. Later
werd Taiwan met 1-0 verslagen.

" LEONDING - Jessica Gal
heeft in definale van het interna-
tionale judotoernooiin Leonding
(Oos) na beslissing van de
scheidsrechter verloren van Sha-
ron Rendle uit Groot-Brittannië.

Sabonis naar
Valladolid

MOSKOU - Tussen Kaunas in Li-
touwen en Portland in deVerenigde
Staten ligt Valladolidin Spanje. Het
touwtrekken om Sabonis is in het
voordeel van Valladolid beslist. De
center van de basketbalploeg van
Kaunas en de nationale ploeg van
de Sovjetunie gaat één seizoen in
Spanje spelen. De Spaanse clubtelt
voor de 'beer uit Litouwen' 800.000
dollar (1,6 miljoen gulden) neer. Na
dat seizoen maakt Sabonis de over-
steek naar de Verenigde Staten,
naar de Portland Trailblazers.

Na Dave Strijbos nu ook Pedro Tragter uit WK-strijd

Suzuki achtervolgd door pech
STONECHESTER- Het zit het Su-
zuki-team van Dave Strijbos dit
seizoen niet mee bij het WK cross
in de 125 cc. Nadat eerst de Bra-
bantse kopman met een kniebles-
sure de Grand Prix-cyclus vaarwel
zei, volgde gisteren in Stonechester
de tweede domper. Pedro Tragter
staakte in de ochtenduren de trai-
ning en liet weten voorlopig niet
meer op de motor te kruipen. Hij
wil zijn polsblessure in allerust la-
ten genezen.

Daarmee is de weg naar de wereld-
titel voor de Amerikaan Trampas
Parker vrijgekomen. De met een
Italiaanse licentierijdende coureur
vergrootte tijdens de Grote Prijs
van Engeland zijn voorsprong op
zyn enige rivaal Alessandro Puzar
tot 54 punten.

Parker, in onderhandeling met
KTM over een verlenging van zijn
contract, werd in de eerste manche
vierde. De koploper in de wereldti-
telstrijd had last van een schouder-
blessure en kon niet voluit gaan.
Puzar profiteerde ervan, maar
moest daarvoor wel afrekenen met
Edwin Evertsen. De Nederlandse
Suzuki-ryder reed een half uur aan
de leiding, toen de vermoeidheid
toesloeg. Hij finishte uiteindelijk
als tweede. Marcel van Drunen ver-
raste met een vijfde plaats.

Puzar moest de tweede reeks ook
winnen om nog kans te maken op
de wereldtitel. De Italiaan kwam
echter ten val en moest met een
krom stuur de baan verlaten. Vanaf
dat moment consolideerde Parker
zijn tweede plaats achter Healey.
Evertsen deed niet mee om de top-
plaatsen door problemen met zijn
machine. Theus Visser eindigde op
de derde plaats.

Uitslag eerste manche: 1. Puzar (VSt) Su-
zuki, 2. Evertsen (Ned) Suzuki, 3. Moore
(VSt) KTM, 4.- Parker (VSt) KTM, 5. Van
Drunen (Ned) Honda, 6. Dobb (GBr) Hon-
da, 7. Visser (Ned) Yamaha, 8. Ryan (VSt)
Suzuki, 9. Whiting (VSt) Honda, 10. Hunt
(GBr) Honda.

Tweede manche: 1. Healey (VSt) KTM, 2.
Parker, 3. Visser, 4. Van Drunen, 5. Dobb,
6. Dewitt (Bel) Kawasaki, 7. Ryan, 8.
Sweebe, 9. Whiting, 10. Eckenbach (BRD)
Yamaha

Dagklassement: 1. Parker 30 punten, 2
Visser 24, 3. Van Drunen 24.

Stand WK: 1. Parker 277 punten, 2. Puzar
223, 3. Healey 167, 4. Moore 152. " Pedro Tragter komt voorlopig niet meer in actie. De teamgenoot van DaveStrijbos kampt me

een polsblessure.

DSM-ploeg derde in Cross du Mont Blad

Peter Odrossly
Limburgse

'bergkoning'
Van onze sportredactie

CHAMONIX - Peter Odrossly uit
Buchten was gisteren deeerste Ne-
derlander die de flanken van de
Mont Blanc bedwong. De 24ste
plaats (1.58 uur) waarop hij beslag
legde in de Cross du Mont Blanc
(een bergloop), stemde hem even-
wel allerminst tevreden. De voor
DSM-startende atleet raakte im-
mers op een gegeven moment de
weg (smalle onverharde bergpaad-
jes) kwijt en verspeelde daarmee
een zekere klassering bij de eerste
tien. De ZwitserBeat Imhof beklom
de Alpenreus het snelst. Hij legde
de 23 kilometer lange foltertocht,
waarin een hoogteverschil van bijna
duizend meter (start op 1050 meter
en finish op 2035 meter hoogte)
moest worden overbrugd, af in
1.44.16. Imhof maakte daarmee een
einde aan de hegemonie van de Al-
gerijn Youkmana (vier overwinnin-
gen).
Regen, wind en sneeuw geselden de
1043 deelnemers op weg naar de top
van de Mont Blanc (temp. 11 gra-
den). Bovendien moest tijdens de
bergloop, die bestond uit lange be-
klimmingen en korte, stijle afdalin-
gen, worden gelopen in dichte mist.
Bijna een kwartvan de atleten, veel-
al marathonlopers, moest voortijdig

de strijd staken omdat de motof
stokte.

„De wedstrijd was zwaar; de pa<J
vaak glad. Daardoor ben ik ook vj
voor de finish nog ten val g^j
men", vertelde de Nederland
'bergkoning' Peter Odrossly, die'
'internationaal gelouterde
(vooral veel sterke Zwitsers) I"
van repliek diende. Van de 37 «*en 1 vrouw-sterke DSM-deleg*
voltooide overigens het merend1
de race door het ruwe terrein g$
vol. Het team ging niet zonder )"

handen naar huis, want in het p"
genklassement werd beslag gel'
op een fraaie derde positie. OoK
vijf vertegenwoordigers van Tri3
lonclub Stein voltooiden de V
strijd. Voor een uitzonderlijke pf
tatie zorgde de dertienjarige Röj
Roumen. De jeugdige atleet *
voor de 23 kilometerlange bekï
ming slechts 3.08 uur nodig. Hij *daarmee zelfs twaalf minuten s'
ler dan deenige DSM-loopster X*
na Ramakers.

Klasseringen beste Limburgse lopers»
Peter Odrossly 1.58; 42. Ze? Budzijn
(7de vet. I); 59. Maurice Hardy 2.0*
Frank Vodeb 2.05; 75. André Adams »
125. Bert Hankman 2.12.40; 130. Ma^Eberson 2.13; 138. Ruud Mendel 2.13;'
H. Tummers 2.15; 176. Han Frenken 2.1*1
177. J. Paas 2.16; 197. Pie Herben 2.18.''
vet. II); 292. J. Vliegen 2.25; 320. R. GuW
2.27; 342. Jos Stoffels 2.28; 344. Peter P
nen 2.28 (55ste vet. I); Leon Roumen '. >Renzo Roumen 3.08; Andrie Peters 3.08;V
mes: Karin Ramakers 3.20. Ploegenpril»
DSM. ■

Paard afgemaaKt
na zware val

NUNEN - Aan het begin van *landenwedstrijd om net Euf*
pees kampioenschap springe'
voor junioren deed zich een v«Jvelend incident voor. Het paay
So Nob van de BraziliaanRen3"l
Junqueira, een combinatie #|
zonder mededingen van de par^J
was, sprong in de dubbelsproi^
in de eigen martingaal en kv.Jongelukkig ten val. Het gevoj
was een ernstige blessure.
drie benen werd het paard in e#
trailer afgevoerd naar de praktW
van een dierenarts. Foto's wez3|
uit dateen breuk net onder de*J
leboog niet meer te genezen W*j
Het paard is toen meteen afëj
maakt, al moest de chefd'equiPÏ
van Brazilië (Nelson Pessoa) 1
aan te pas komen om de jeudtin
ruiter hiervan te overtuigen.

Toon Holtus
toonaangeven
ECHT - Ook tijdens het conCT,
hippique van de landelijke rijv'j
niging Op de Berg in Echt I>l
Toon Holtus er geen twijfel ovfiT
ten bestaan wie op dit moment 1
paarden het best in vorm heef-f
het springen won Toon Holt-iSk
wel de klasse Midden als de kl^SZwaar I terwijl het springen k^Zwaar 2 voor de derde opeefx
gende week door Richard Pex 'T
zijn paard Upshot werd gewon.l
.Met Rana D. klopte Dagmar Ov.
kens in de hoogste dressuurruh(l
al haar concurrenten waarme^l
meteen een serieuze kandidate yk
de komende titelstrijd is geword 1

Engelse ruiterij
hebben toekoms

Van onze medewerker ,
NUNEN - Tijdens de Eurof
springwedstrijden voor juniore'
het Brabantse Nunen hebbefl.
Engelse ruiters zowel de indivi"
le als de landentitel veroverd, f.*1
landenwedstrijd veroverden zij.
een sterk gereden eerste mall,
het goud voor de goed prester*'
Belgische combinatie en het W
tweede manche sterk terugÉr
men Nederland.

Tijdens de individuele titels*
speelden de Nederlandse com"
ties geenrol van betekenis. Eve'
vorig jaar ging de titel naar de
gelse amazone Marie Edgar die
haar paard Everest Sure Thin»j
Duitser Sven Wienfort met
paard Granny Fox in de barraf.
de gouden medaille versloeg-,
derde prijs was voor de Belg P]J
Vandoorne. De beste Nederl^
was Jochen Munsterhuis uit
schede. Met zijn paard The Fo>|
landde hij op een achtste plaats

(ADVERTENTIE)

SUBARU-HEERLEN

Schelsberg 128, Heerlen
Tel. 045-725588

(tussen Hendriks en Bristol)

Maandag 3 juli 1989 " 18
Limburgs dagblad



Klimmerstrofee
Zijn strijdlustig optreden leverde de
renner uit Klimmen weliswaar niet
de overwinning op, maar wel de lei-
dersprijs. Tevens stelde Gino Jan-
sen zijn eerste plaats veilig in de
Klimmerstrofee van Brand Bier,
waarvoor dit jaar nog één wedstrijd
in Limburg telt: GP Toine Gense 10
september op de Sint Pietersberg.
Jansen (66 punten) heeft na zeven
wedstrijden al zoveel voorsprong,
dat hij in de afsluitende koers geen
gevaar meer te duchten heeft. Ro-
bert de Poel uit Dordrecht staat
tweede met 48 punten, gevolgd door
Boelhouwers (45 p), Nelissen (43 p)
en Smits (42 p).

Twee ex-profs, Leon Boelhouwers
en Jean Habets, bezetten in de
Klauterkoers van Sweikhuizen met
twintig seconden achterstand res-
pectievelijk de derde en vierde
plaats. In gezelschap van Nelissen,
Jansenen de naderhandverdwenen
Wim Daams vormden zij gedurende
het grootste deel van de koers de
kopgroep. Alle overige renners die
nog geklasseerd werden, konden
reeds een paar ronden vóór het ein-
de afsprinten. Zy zouden anders^
voor een onoverzichtelijke situatie
hebben gezorgd, maar hadden even-
tueel ook hand- en spandiensten
kunnen verlenen aan deze of gene
koploper.

Faldo:
310 dollar
per swing

E^NTILLY - Nick Faldo heeft
v

n "ijzonder lucratieve manier
31 golfen. Elke swing (slag) opJ". laatste vier Europese toer-den leverde de Brit 310 dollar

"P. ruim 600 gulden. De byna 32-
-s 'Se Faldo is in Europa zeer
vi Ccesvol. Zondag won hij zijn
l erde toernooi in serie. Op de
*nen van Chantilly, bij Parijs,

tj/°verde hij de open Franse
stT een birdie op de laat-
ba. ole ontsnapte hij aan een
de ?ge met z'Jn landgenoot Roe,
ty Zuidafrikaan Baioochi en de, estduitser Langer. Het trio
eed over de vier parkoersen van2^ttien holes 274 slagen, Faldo

(V- Met zijn overwinning in■ "antilly erbij verdiende Faldo
6n_ ler toernooien 248.000 dollar,
"U.OOO gulden. Net als in het ten-s vormt het prijzengeldvoor de
P-golfer een leukextraatje. Fal-

v 's buiten de prijzenpot goed
cj

0r een miljoen per jaar aan re-„^e-contracten. Hij brengt
aan ' _kteding en -schoenen

1 de man en vrouw. Gedubbeld
„Toen wij het grootste deel van het
peloton een ronde achterstand be-
zorgden schreeuwde ik al naar de
jury of er geen maatregelen geno-
men konden worden", aldusDanny
Nelissen. „Ik snapte heus wel, dat
het nog te vroeg was om de groep
toen reeds uit koers te nemen (er
waren amper 37van de 66ronden af-
gelegd, red.), maar men mocht toch
wel iets ondernemen. Men had, bij-
voorbeeld, de gedubbelde renners
heel even kunnen laten wachten.
Nu werden koplopers als ik, die
geen ploegmakkers in het peloton
hadden, weer mikpunt van het tac-
tisch sp^l."

De uitgedunde hoofdmacht, waar-
van Jos Wolfkamp uit Raalte de
sprint om de elfde plaats won,
moest tenslotte zes ronden eerder
dan de koplopers het strijdtoneel
verlaten. Zes renners, die zich op
dat moment tussen deleiders en het
peloton hadden genesteld, kregen
een paar ronden later de opdracht
om even voor de vijfde tot tiende
plaats te sprinten en vervolgens
richting kleedgelegenheid te ryden.
Vanaf dat moment was iederevorm
van ploegenspel uitgesloten. Danny
Nelissen toonde zich de sterkste
van de sterken. Het betekende te-
vens een opsteker voor het NK ach-
tervolging, waarin hij op het eind
van deze maand alsnog een ticket
voor het wereldkampioenschap op
de baan in Lyon hoopt te verdienen.

Daags voordat het amateurpeloton,
inclusief junioren, nieuwelingen et-
cetera, neerstreek in het tot de ge-
meente Schinnen behorendeSweikhuizen werd elders in Lim-
burg eveneens onder KNWU-vlag
gestreden. Dat gebeurde in Gennep,- alwaar de amateurs in de vroege
avonduren zowel een criterium als
afvalrit voor de wielenkregen.
Plaatselijk favoriet Ron Paffen wonde koers over vijftig ronden oftewel
80 kilometer. In de sprint rekendehij af met vier medevluchters: Mul-
ders, Van Moorsel, Zeegers en Van
der Leij. De afvalwedstrijd werd
een prooi voor de Oostbrabander
Van Moorsel, met de ex-kampioen
van Nederland, Erwin Kistemaker,
op de tweede plaats.

sport kort
LOONDEN - Nico Rienks en Ro-
|. ? Florijn hebben zondag tijdens
Vf^nley-regatta op de Thames de

Sculls Cup gewonnen. In de
*ak Versl°egen ze de Tsjechoslo-
_o.n uzek en Gruza. De tyd van
.jj^lympischekampioenen over de
i-_a 2100 meter was 7 minutenen 4

on-den.

softbal
_l'^lttard Condors 12-6U.vJ;"-Starlights afg.'ngs-Tilburg 1-6

Ül,Uieetahs afg.
W». ."inx/HSCM 13-7*c°ls-Kickers 14-2

honkbal
Klasse!tysS_ s-DVS 7-12_ fdi_ , nt°ms 7-1& .£_. "MULO " 5-6; V»S"SPhinx/HSCM 12-19L les'All Stars 2-17

5«(jo«nts-Meppers 11-5Sr^Ps-Bullfighters 6-12«l.\V^o's-SittardCondors 9-1K^gf-Venlo 6-20L ac°ls-Red Caps 10-3

tóOe klasseV^eds°x afg.L 8-7

amateurcarrousel
DERDE KLASSE A
«V.

SS. c_ .ken: w Leygraaf, Jo Nöthen (beide
».°Uh, s)> p- Lambraehts (MVV), Hansi Nv. _(Meerssen)--l V(, .vHemco Brouwer (RKWL), Ari Ge-

ï'^ (I_Unde)' R- p°Per (Meerssen), J. Soe-
Jos Franken (Moeüngen), M.

L Meerssen).

SV BERG '68. '<Wk|ten: Jo Wienen (Mheerder Boys),
k ' Marco Hoenjet (Roda JC).

I Mo*. ken: M- Smeets en B. Starre (SCG),
J.M? S'nans(GSV '28), P. Pettenhofer (SC

l ■ niemand.

POLARIS
Sw » en: G- Blaazer (Leonidas).

1 iNf.. "Ritzen, F. Warting, L. Warting, R.JT p,h°ve (AUen Leonidas), R. Matthieu
!gj paassen (SC WW '28), D. OffermansnICVo,m8ena (Maastr. Boys), R. BastiaensV-J-), A. Fetri (Obbicht).

LHBMC
'Uw : WiUy GÜzen (Sanderbout)., fr), T JulianDay(COV), JosTeibink (Cae-l'Vsp .o Mak (SV meren), jos Dekkers

KKHSV

'.rtP^en: Raymond Frijns (Heerlen
f.) r? udy Rapati en Paul de Waal(onbe-

I .'s.' herrieLanen en Jan Stefani (Maastr.
Svi, ,enk Veld (DBSV).

! J-),7: J. Smeets (WW), L. Nijsten (Leoni-
%a?- Creox (RKWL), G. van Meer (Le-,
„ *'< P- Lardenoye (MXC).

ZUNDE.

£ Hei ken: Roger Bex, Paul Meulenberg
."O Fr'ezema (Amicitas), Olaf Becker
.£_,Vl U. Arie Gelissen (RVU), P. Goos-.», J'eerssen), Ron Zeyl (RKVCL).
i.s ," Anton Vanom (SV Itteren), Hans
XÏ^ASV), Michel Luyten (Amicitas),
. .» inders «RKVCL), Mark Thijssen ,
Msv, en en Patrick Limpens (allenv>. G. Herrisma (Wit Groen VC).

KLUIS
Vertrokken: niemand
Nieuw: Johnnie Mejjers en M. Ronbroer
(Sweikhuizer Boys), Jack van Kouwen
(Caesar).

SC WW '28
Vertrokken: F. Costongs (MXC), J. Habets
(RKWL), J. Smeets (RKHSV).
Nieuw: P. Pettenkofer (Scharn), T. Fahren-
fort (Amelie), L. Pellaers (White Star), S
Geelen (Keer), F. van der Woude (Polaris).

SVE
Vertrokken: niemand
Nieuw: niemand.

RKVVM
Vertrokken: Ronald Waterreus (Roda JC).
Nieuw: Willy Hoogeveen (Eijsden), Vincent
Jahae (Roda JC jeugd), Mark Wouters (Sim-
pelveld), Addi Meertens(Bemelen).

WILLEM I
Vertrokken: niemand.
Nieuw: Alex Werlotte (Heer)

De Hey en Nuy
onstuitbaar
in Frankfurt

Van onze sportredactie

FRANKFURT - In een amateur-
koers over 89 kilometer met start en
finish in Hoechst/Frankfurt hebben
twee Heerlenaren gedomineerd.
John de Hey verwees in de sprint
zijn medevluchter Marcel Nuy naar
de tweede plaats. Het tweetal van
wielerclub Zuid-Limburg onder lei-
ding van Jo Moonen had bijna drie
minuten voorsprong.
Voor De Hey betekende het in
Frankfurt zijn derde zege. Overi-
gens ging de ploegenpry's, diereeds
twee keer eerder door Zuid-Lim-
burg was gewonnen, dit keer met
gering puntenverschil aan genoemd
team voorbij. De derde man van de
ploeg, Jos Krist, werd namelijk pas
elfde. Alle achtrenners van chefd'é-
quipe Moonen behoorden tot de
twintig prijswinnaars.

Van den Donk
de beste

BLERICK - Maurice van den Donk
uit Venlo heeft het tweede tennis-
toernooi van het Janssen Techniek
Circuit van dit jaar gewonnen.Door
zijn winst in het herenenkelspel Bl
van de Open Blerickse kampioen-
schappen is hij dit jaar de eerste
Limburger die in de 81-klasse een
toernooi wint. In dehalvefinale ver-
sloeg hij Pascal Hos uit Susteren
met 6-4; 7-6 en in de finale klopte
hij Jeroen de Jong uit Nieuwenha-
gen met 5-7; 6-4; 6-3.
Bij de dames ging de eindoverwin-
ning naar de Duise Gaby Greven.
Zij versloeg in de finale Janou Sa-
velkoul met 6-7; 7-5; 6-3.
herenenkel B2: Andy Pas (Venlo)-Martijn
John Voorbraak (Susteren) 6-2; 6-1. Dame-
senkel B2: Sandra Arntz (Baexem)-Lili
Mostard (Beek) 6-3; 6-0; Herenenkel Cl:
David Hofman (Landgraaf)-Jeroen Meijer
(Sittard) 6-1; 6-1. Damesenkel Cl: Lili Mos-
tard (Beek)-Simone Cartigny (Venlo) 6-3;
4-6; 6-0.

sport

Gino Jansen smijt met z'n krachten in Klauterkoers
Danny Nelissen: klasse

door wiel verheesen
WEIKHUIZEN - In de Klauterkoers van Sweikhuizen maak-

Bt. _ nny Neussen weer eens duidelijk, dat hij in prima vorm
/.ei Net als voriëe week in het NK streed de 19-jarige ama-
bernner uit Sittard gisteren op het voorplan. In de sprintr _op rekende hij af met Gino Jansen, zijn enige overgeble-
vit-

1 Concurrent in net uiteengescheurde veld, dat bij de starterentachtig man sterk was.

fo_? derde zege in dit jaar", aldus
'oen ten' die ook in 1987 en 1988
Prii. hij nog junior was, de hoofd-
tOv l^ Sweikhuizen had veroverd.

een compliment aan
Naat S van Gino Jansenis °P zn

PerlT"^ n medevluchter reed heel.ee_ hy in de slotfase Pr°-
toew Weg te komen wist ik> dat ik

moestreageren. Als hij hon-

derd meter voorsprong had kunnen
nemen, zou ik alleen nog voor de
tweede plaats hebben kunnen strij-
den". Commentaar van Gino Jan-
sen: „Als ik me sterkvoel wil ik dat
ook laten zien. Ik hou er nietvan om
zitten te rekenen."

" Na 89 kilometer oftewel zesenzestig beklimmingen in deKlauterkoers van Sweikhuizen voor
amateurs geeft Danny Nelissen zijn medevluchter Gino Jansefi het nakijken.

Foto: PETERROOZEN.

voetbalallerlei

Coach Brazilië belaagd
SALVADOR - Lazaroni, de coach
van het Braziliaanse voetbalelftal, is
in zyn geboorteland op hét moment
een weinig geliefd man. De drie ne-
derlagen van het team tijdens de
Europese tour, onder andere 0-4 te-
gen Denemarken, hebben depositie
van de bondscaoch aardig onder-
mijnd. Bij de wedstrijd tegen Vene-
zuela, voor het Zuidamerikaanse
kampioenschap, werd Lazaroni za-
terdag door de toeschouwers uitge-
floten, uitgescholden en met water
bekogeld.
De woede van de 30.000 fans in de
Noordbraziliaanse stad Salvador
werd nog eens gevoed doorhet weg-
vallen uit de selectie van de lokale
held, Charles. De emoties liepen zo
hoog op dat in het stadion, dat
80.000 toeschouwers kan bevatten,
een grote Braziliaanse vlag werd
verbrand.
Op het team hadden de uitlatingen
van defans de werking van doping.
Al na twee minuten stond de thuis-
ploeg op voorsprong door een tref-
fer van Flamengo-ster Bebeto. Hal-
verwege werd het 2-0 door een door
Geovani benutte strafschop. In de
tweede helft pikte-ook Balthazar
zijn doelpunt mee. In de 62e minuut
zorgde Maldonado voor de tegen-
treffer.
Bij Brazilië speelde PSV-spits Ro-
mario mee. Hij vormde met Baltazar
de voorhoede. Romario mag van
PSV de groepswedstrijden mee-
doen. Hij dient zich op 10 juli in
Eindhoven te melden. Het toernooi
in Brazilië duurt tot de zestiende.
In de openingswedstrijd van het
toernooi versloeg Paraguay Peru
met 5-2. Titelhouder Uruguay ver-
loor in de eerste wedstrijdvan groep
B verrassend van Ecuador met 1-0.

" OSNABRUCK - Het vrouwen"
voetbalteam van de Bondsrepu-
bliek Duitsland is in Osnabruck
Europees kampioen geworden. In
de eindstrijd versloegen de gast-
vrouwen titelverdediger Noorwe-
genmet 4-1. In de strijd om de derde
plaats versloeg Zweden Italië met
2-1 na verlenging. Het Nederlands
vrouwen voetbalelftal is in de voor-
ronde van de strijd om de Europese
titel in 1991 ingedeeld in groep één
met lerland en Noord-lerland.

Real Madrid

" MADRID - Leo Beenhakkerheeft bij Real Madrid afscheid geno-
men nadat de club voor de vierde
maal in dehistorie in één seizoen zo-
wel landskampioen als bekerhou-
der is geworden. Real zegevierde
voor ruim 50.000 toeschouwers in
het stadion Vicente Calderon in de
bekerfinale van stadgenoot Atletico
met 1-0 over Real Valladolid. Al in

de zevende minuut scoorde Gordil-lo. Real Madrid pakte de dubbel eer-der in 1962, 1975 en 1980.

" LISSABON - De Portugese voet-
baltrainer Antonio Morais is in de
nacht van vrijdag op zaterdag bij
een auto-ongeluk om het leven ge-
komen. Morais was technisch
mede-verantwoordelijk voor de na-
tionale ploeg, die tijdens de EK van
1984 in Frankrijk goed speelde en in
de halve finales werd uitgeschakeld
door het gastland.

" ILMENAU - RKC is de Intertoto-
competitie begonnen met een over-
winning van 1-0 op Carl Zeiss Jena.
Doelpunt: Ricardo Moniz.

" LONDEN - Het toernooi om de
FA Cup in Engeland, 's werelds
oudste voetbalcompetitie, is te
koop. Geïnteresseerden dienen wel
25 miljoen pond sterling over vijf
jaar neer te tellen, ongeveer tachtig
miljoen gulden. De voetbalbond FA
is op zoek naar de grootste sponsor
in de Britse sportwereld, om verbe-
teringen in de stadions te kunnen
aanbrengen.

" SITTARD - Sittardenaar Patrick
Kraus (21) is terug in het betaalde
voetbal. Hij tekende een contract
dat hem twee jaar bindt aan Hel-
mond Sport, de nieuwe club van
trainer Frans Körver. Na zijn ver-
trek bij Fortuna Sittard in 1987
speelde hij twee seizoenen voor
hoofdklasser Sittard.

" Real Madrid viert feest. De beker is binnen. Een mooier af-scheidscadeau had trainer Leo Beenhakker zich niet kunnen
wensen. Vandaag begint Beenhakker bij Ajax.

wielerbulletin" KLAUTERKOERS SWEIKHUIZEN- Amateurs: 1.Danny Nelissen (Sittard)
89 km in 2.00.24; 2. G. Jansen z.t; 3. L.
Boelhouwers op 20 sec; 4. J. Habets z.t;
5. P.Dahmen 1.23; 6. R. Willemsen; 7. P.
Vissers; 8. P. v.d.Vleuten; 9. B. Meeu-
wissen; 10. E. Reinerink, allen z.t. als
Dahmen; 11. J. Wolfkamp op 1 ronde;
12. Fr. Knarren; 13. W. Jennen; 14. T.
Cuypers; 15. B. Brentjens; 16. C. Groot-
jans; 17. Th. Luyten; 18.R. Vergooszen;
19. T. van Veldhoven; 20. R. Kuhlman,
allen z.t. als JosWolfkamp. "Leidersprijs:
Gino Jansen (Klimmen). Junioren: 1.
Richard Groenendaal (St.Michielsge-
stel) 60km in 1.23.28; 2. M. Kuipers op 5
sec; 3. C. Vink; 4. R. Vaessen; 5. M. Vegt,
allen z.t. als Kuipers; 6. J. Boven 0.16; 7.
D. Heemskerk 0.25; 8. G. Bijnen z.t; 9. L.
Wolfs 0.29; 10. P. van Dijken 0.42; 11. J.
Bleylevens; 12. T. Newton; 13. T. Kop-
pers; 14. R. Görtzen, allen z.t. als Van
Dijken; 15. M. Sakkers 0.50. Leiders-
prijs: C. Vink (Schyndel). Nieuwelin-
gen: 1. M. van,Heeswijk (Baexem) 35km
in 48 minuten; 2. G.v.d.Broek; 3. E. Pas-

quino, beiden z.t; 4. A. van Zandbeek op5 sec; 5. J-P.v.d.Leeuw; 6. F. Pasquino;
7. M. Leenders; 8. A. van Bavel; 9. RBlijleven; 10.R. Smeets. Leidersprijs: Avan Zandbeek. Liefhebbers/Veteranen:
1.René van Uzendoorn (Tiel) 50 km in
1.09.10;2.P. Schmitz; 3.R. Willems; 4. P.Dnessen; 5. H. Jansen; 6. M. Opdam- 7P. Dam; 8. J. van Wullink; 9. P. Beekens--10. T. Bollen.

" RONDE VAN GENNEP - Amateurs;
1.Ron Paffen (Gennep) 80 km in 1.50.302. R. Mulders; 3. M. van Moorsel; 4. R.Zeegers; 5. N. van der Leij, allen z.t; 6. B

Thoolen op 30 sec; 7. R. Burns (Austra-
lië) op 1 ronde; 8. C. Ophey; 9. E. Kiste-
maker; 10. J. van Gisbergen; 11.M.v.d.Heijden; 12. M. v.d.Wetering; 13
J. Slaats; 14. S. Brien (Austr); 15. LLmssen; 16. W. Zelissen; 17. P. Artz; 18.H.v.d.Munckhof; 19. P. Luijks; 20. S. Fij-

naut, allen z.t. als Burns. Leidersprijs:
Rob Mulders (Well). Afvalrit amateurs:
1. M. van Moorsel (Gerwen); 2. E. Kiste-
maker; 3. C. Ophey; 4. R. Burns; 5. R.Zeegers; 6. P. Artz; 7. L. Linssen; 8. J.
Slaats; 9. W. Zelissen; 10.M.v.d.Heijden;
13. N.v.d.Leij; 14. H. v.d. Munckhof- 15*

R. Paffen; 16. R. Mulders; 19. B. Thoo-
len. Junioren: 1. L. Wolfs (Meerssen) 56
km in 1.17.52; 2. R. Brugmans op 3 sec;
3. H. Dat; 4. B. Gasgosky; 5. B. Oetelaar
6. R. Peters; 7. S. van Hout; 8. A.Kessel'
9. S. van Berkel; 10. S. Peters; 11 g'
Scheffer; 12. R. Vrancken; 13. J. Lan-
gens; 14. R. Gorzen; 15. G. Ophey. Lei-
dersprijs: H. Dat (Asten). Liefhebbers-
/Veteranen: 1.T. Gevers (Heesch) 48 km
in 1.12.56; 2. R. van IJzendoorn; 3. P.
Driessen; 4. M. Leijs; 5. P. Schmitz; 6. TGruijters; 7. H. van IJzendoorn; 8. J.
Biemans; 9. P. Moris; 10. J. Steur. Lei-
dersprijs: P. Beekwilder (Drunen).

" GP HOECHST/FRANKFURT - Ama-
teurs: 1. John de Hey 89km in 1.58.00; 2
-M. Nuy z.t. Op 2.40en meer: 11. J. Krist;
12. R. Kersten; 14. P. Trines; 16. N.Creutzer; 19. P. Luchies; 20. L. Kokkel-kom.

"ZANDEN VEEN RONDOMME - Gui-
do Goudsblom uit Warmenhuizen won
zaterdag 'Zand en Veen Rondomme'voor amateurs. De wedstrijd met start
en finish in Tweede-Exloërmond telt
mee voor de B- oftewel de promotie-
competitie van de KNWU: 1. Goud-
sblom 165 km in 4.10.11; 2. Van de Tang;
3. Kops; 4. Van Stroombergen; 5. Berns,
allen z.t. als Goudsblom.

" AMATEURKOERSEN IN BELGIË -STADEN: 1.Van der Meer(Ned) 112km
in 2.39.00; 2. Walradt; 3. Seynaeve. HER-
ZELE: 1. Enthoven (Ned) 118 km in

2.44.00; 2. Van Hese; 3. Lauwereys
BIOUL: 1. Heynemans (B) 119 km in
3.04.00; 2. Biermans; 3. Schroen.RIJKE-
VORSEL: 1. De Vries (Ned) 120 km in2.35.00; 2. Vermeiren; 3. Pijpers
MEERS-VEULEM: 1.Rigo Willems, 110km in 2.34; 6. ex-aequo: Jo Meijers, Eric
Weijers en Anthony Nay.

" PROFKOERS LEDE (België) - 167km: 1.Koen Vekemans 4.12.00; 2. Heir-weg; 3. Redant; 4. Devos;'23. Ottevan-ger; 24. Jacq van der Poel. Gestart: 124man.

" NWB-RONDE BELFELD - Ama-teurs: 1. Henri Hendrikx (Weert) 60 km1.25.32; 2. F. v. Bakel op 7 sec; 3. J. Rein-
ders; 4. J. v. Seggelen; 5. H. v. Tuel; 6. H.Sprunken; 7. P. Engbersen; 8. H. Grey-mans; 9. M. Rutjens; 10. A. Schoenma-kers. Veteranen B: 1. H. Konings (As-
ten) 34 km 49.15; 2. G Wassen; 3. W.Leurs op 38 sec. Veteranen/Liefheb-
bers: 1. M. Rijk (Reuver) 34 km 49.14 2P. Gramser; 3. Th. Smitz.

Werker wint
'Open Heerlense'

Van onze
sportredactie

HEERLEN - De
strijd om de Open
Heerlense tennis-
kampioenschappen
groeide naar een ge-
weldige climax. De
zinderende laatste fi-
nalepartij in de 82-
-categorie tussen
thuisspeler Jan Wil-
lem Werker en de
Kerkraadse crack
Guido Bodeutsch
bracht het publiek
op het puntje van de
stoel. Uitgekiende
passeerslagen,
snoeiharde smashes

en subtiele drops-
hotjes waren de
technische elemen-
ten die de partij 'ni-
veau' gaven. Het iets
grotere foutenper-
centage van Guido
Bodeutsch deed de
weegschaal uitein-
delijk verdiend naar
Jan Willem Werker
doorslaan.
Andrea Kriescher

kende bij de dames
geen pardon en
bracht met haar tac-
tische spelletje op-
ponent Essers regel-
matig tot wanhoop.
De vooral van span-
ning gespeende fina-
le in de herendubbel
ging in de derde set
nipt naar het talent-
volle Brunssumse
duo Stoelers/Bos.

Terugval softbalteam All Stars

Knap herstel HSCM
MADE - Ondanks het ontbreken
van een aantal basisspelers heef-
het honkbalteam van
Sphinx/HSCM zich knap hersteld
van de ongelukkige derbynederlaag
tegen All Stars verleden week. In
Made werd Feniks na een aantrek-
kelijke duel gedecideerd geklopt
door de equipe van coach Stanley
Elvira: 11-19.
Ondanks zijn verhuizing naar Rot-
terdam wist Elvira zijn sterke slag-
man Rudney Martha over te halen
om ook de laatste twee wedstrijden
voor de zomerstop nog in Maas-
trichts tenue uit te spelen. HSCM
keek na twee innings tegen een 5-1
achterstand aan, maar gaandeweg
werd de druk op Feniks vergroot.
Via 6-6 en 6-11 nam Sphinx/HSCM
het heft in handen en verdedigde
onder aanvoering van werper Tis
Gordijn standvastig deze marge.
All Stars verstevigde de derde posi-
tie op de ranglijst door in Veghel
Orioles kansloos af te drogen met
1-17.

In de eerste klasse krijgt de opmars
van Samacols een stevige basis. De
Kerkradenaren hebben het vizier
gericht op het behalen van de play-
offs en zetten een goede stap in die
richting door achtereenvolgens Red
Caps (10-3) en Condors(9-l) terug te
wijzen.

Averij
In de strijd om de tweede plaats op
de ranglijst heeft het softbalteam
van Harreman/All Stars aanzienlij-
ke averij opgelopen. Door de dub-
bele thuisnederlaag tegen concur-
rent Nuenen met 2-4 en 3-5 wordt
het bereiken van de nacompetitie
door het Heerlense negental er be-
paald niet eenvoudiger op.
In een gelijkopgaand strijdverloop
waarin de defensies van beide
teams domineerden, werd Harre-
man/All Stars een zwakke fase in de
eerste helft van de zesde innings
noodlottig. Twee wijdsituaties, ge-
volgd door een wilde worp en een
verre honkslag tilden de stand van
2-0 naar 2-4. Een achterstand die de
thuisploeg niet meer wist Weg te
poetsen. Ook in de tweede ontmoe-
ting kende deHeerlense equipe, die
matig aan slag opereerde, een terug-,
val. Ditmaal wist Nuenen in de vijf-
de ronde bij 2-2 simpel uit te lopen
naar 2-5, waarna Harreman/All Stars
een afdoend antwoord schuldig
bleef: 3-5.
In Moergestel trad Condors incom-
pleet aan tegen koploper Roef. De
Sittardse formatie werd in de begin-
fase volledig overrompeld: 0-12 en
produceerde aan slag alleen maar
simpelevangballen. Pas in de vijfde
innings kon men, onder meer door
Anja Versteeg, de stand een wat
draaglijker aanzien geven: 6-12.

Eenongelooflijke ervaring
Zaalvoetballer

Marcel Loosveld
terug uit VS
Van onze medewerker

JOHN BANNIER

MAASTRICHT - Zaalvoetbalinter-
national Marcel Loosveld is 'back in
town'. Nu de competitie in Amerika
bij de Dallas Sidekicks is beëindigd,
is Loosveld na een verblijfvan vyf
maanden in Amerika terug in Maas-
tricht. Of de terugkeer definitief is,
weet Loosveld niet.

„Dat kan ik op dit moment nog niet
zeggen. Wel kan ik je vertellen dat
die vijf maanden me uitstekend be-
vallen zijn. Ik weet op dit moment
echter nog niet wat de toekomst
brengt. Ik moet eerst eens allesrus-
tig op een rijtje zetten. Vergeet niet
dat ik heel wat te regelen heb omdat
ik toen zo plotseling vetrokken
ben".

Spijt van zijn besluit om een half
jaar in de Verenigde Staten te gaan
zaalvoetballen heeft hij in elk geval
niet van. „Wat ik daar meegemaakt
heb, is ongelooflijk. Wat een show,
maar daarbij ook keiharde voetbal-
wedstrijden. Het spel gaat, mede
door deboarding, snel heen en weer
en na twee minuten moet je al naar
adem snakken. Ik heb het dacht ik
helemaal niet slecht gedaan. Op het
laatst stond ik zelfs in de basis. De
competitie begint weer eind okto-
ber. Als ik terugkeer moet ik zon
vijf weken voor de start weer pre-
sent zijn. Voor die tijd kan ik hier
lekker ballen. Ik ga er vanuit dat ik
met Bouwfonds de eerste competi-
tiewedstrijden mee kan doen".

Michael Reys derde
OTTAWA - De Nederlander Mi-
chael Reys is zondag tijdens de eer-
ste wedstrijd kanoslalom, die mee-
telt voor de Wereldbeker, derde ge-
worden. De wedstrijd, de eerste in
een serie van zeven, werd gehouden
op de Gull-River in Ontario, Cana-
da. De Brit Richard Fox was eerste
van hetveld waarin de hele wereld-
top aanwezig was.
De nationale selectie heeft zich
dankzij een sponsor professioneel
kunnen voorbereiden op de kanos-
lalom, bij de Olympische Spelen
van Barcelona voor het eerst in het
programma opgenomen. Bij de we-
reldtitelstrijd op de Savage River le-
verde die aanpak, met buitenlandse
trainingstages, vorige week een zes-
de plaats op. Reys haalde door zijn
derde plaats op de Gull-River vijf-
tien punten. Fox pakte er 25. Dins-
dag is de tweede wedstryd in South-
bend, Verenigde Staten. De finale is
in Joegoslavië.

lotto

DEN HAAG - De winnende getallen van
lotto 26 zijn: 9-13-19-23-24-39. Reservegetal:
7. Cijferspel 26: 484092.
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cijfers francorchamps
f Uitslagen GP België: 125cc (90,2 km): 1.

Spaan (Ned) Honda 38.38,49 (gem.
140.088 km/u); 2. Gianola (Ita) Honda op
12,4 sec; 3. Unemoto (Jap) Honda 38,31;
4. Miralles (Spa) Derbi 49,20; 5. Pietroni-

I ro (Bel) Honda 57,92. Snelste ronde:
! Spaan 2.55,74 (gem. 142,164km/u). WK-

stand (na 8 van 12 races): 1. Spaan 98 (3
l zeges); 2. Gianola 98 (2); 3. CriviUé 92; 4.. Miralles 90; 5. Unemoto 72.

250cc (97,2 km): 1. Cornu (Zwi) Honda. 36.45,58 (gem. 158.587 km/u); 2. Pons
: (Spa) Honda op 0,58 sec; 3. Cardus (Spa)

Honda 2,93; 4. Roth (Dvi) Honda 9,68; 5.
S Cadalora (Ita) 25,47; 19. Zeelenberg
i (Ned) Honda 1.37,38. Snelste ronde:
[ Pons 2.33,54 (162.730 km/u). WK-stand
5 (na 10 van 15 races): 1.Pons 181; 2. Cor-, nu 120; 3. Roth 116; 4. Cardus 110; 5.

Ruggia 99; 6. Cadalora 81; 13. Zeelen-
! berg 26.

500cc (56 km): 1. Lawson (VSt) Honda
19.46,26 (gem. 168,489 km/u); 2.
Schwantz (VSt) Suzuki op 0,92 sec; 3.
Rainey (VSt) Yamaha 1,52; 4. Sarron

(Fra) Yamaha 11,43; 5. Kocinski (VSt)
Yamaha 15,22; 6. Chili (Ita) Honda 18,87;
7. Magee (Aus) Yamaha 20,72; 8. Doohan
(Aus) Honda 27,23; 9. Spencer (VSt)
Yamaha 27,85; 10. McKenzie (Sch)
Yamaha 29,29; 13. Doorakkers (Ned)
Honda 1.34,46.Snelste ronde: Schwantz
2.26,11 (gem. 170.994 km/u). WK-stand
(na 10 van 15 races): 1. Rainey 151,5; 2.
Lawson 137; 3. Sarron 103,5; 4. Magee
87,5; 5. Schwantz 85,5; 6. Chiü 85; 34.
Doorakkers 4.

Zijspan (2 starts, 83,2 km): 1.Streuer/De
Haas (Ned) Yamaha 34.52,03 (gem.
143.310 km/u); 2. Webster/Hewitt (Eng)

Krauser op 18,45 sec; 3. Biland/Waltis-
perg (Zwi) Krauser 19,44; 4. Steinhau-
sen/Hiller (Dvi) Schuch 36,41; 5. Jones-
/Brown (Eng) Yamaha; 13. Van Kem-
pen/Birchall (Ned) Yamaha 2.28,40.
Snelste ronde: Streuer 2.51,53 (gem.
145.654km/u). WK-stand (na 5 van 9 ra-
ces): 1. Webster 78; 2. Streuer 71; 3. Mi-
chel 53; 4. Biland 50.

Stalorders
Van stalorders wil Spaan in ieder
geval niets weten. „Van dit succes
kan ik niet genoeg krijgen. De
wereldtitel begint nu in de buurt te
komen. Wie had dat gedacht toen ik
vier wedstrijden geleden nog op een
kansloze dertiende plaats stond. Ik
heb mijn klasse bewezen en durfnu
ook de strijd om de wereldtitel aan.

Daarom zal ik in de resterende vier
Grote Prijzen mijn strategie aanpas-
sen. Tot nu toe heb ik echt gereden
om te winnen. De komende wed-
strijden zal ik wat voorzichtiger rij-
den, want nu is het zaak om iedere
race punten te pakken".

Optimistische woorden van Spaan,
die in schrille tegenstelling stonden
tot de bange voorgevoelens van de
Castricummer in de ochtenduren
op het regenachtige circuit. „Ik was
er een beetje ziek van toen het van-
morgen (gisteren, red.) regende.
Volgens de voorspellingen zou het
droog blijven en daar had ik mijn
motor op afgesteld. Uiteindelijk
bleek de natte baan echter zelfs in
mijn voordeel te zijn".

Dat het pessimisme misplaatst was
bleek al gauw. Gestart achter trai-
ningssnelste Gianola ging Spaan
reeds in de derde ronde zijn Ita-
liaanse concurrent voorbij en stond
zijn positie niet meer af. „Buiten
Gianola heb ik de helerace niemand
gezien. Ik had wel gedacht dat ik
voor hem kon blijven, maar dat ik zo

makkelijk van Gianola zou wegrij-
den had ik niet verwacht. Het ver-
schil zat hem vermoedelijk in de
banden. Als Dunlop-rijder heb ik in
de regen voordeel ten opzichte van
de Michelin-jongens".

ler zoekt opnieuw conflictsituatie op

Roche naar Zuid-Amerika
LUXEM-
BURG - Ste-
phen Roche
heeft het ene
incident met
zijn werkge-
vers nog niet
achter de rug
of hij zorgt

voor een nieuw. In Luxemburg, bij
het begin van deRonde van Frank-
rijk, werd in kleine kring bekend
dat hij volgend jaar voor de Colom-
biaanse formatie Postobon zal rij-
den.

Roche heeft deze opzienbarende
transfer niet willen bevestigen, zijn
vriend de assistent-ploegleider Pa-
trick Valcke gaf toe dat er verre-

gaande besprekingen waren. Roche
heeft op zijn beurt manager Ramon
Mendiburu van zijn huidige ploeg
Fagor laten weten, dat hij zijn con-
tract niet wil verlengen.

Een overgangvan de ler naar de Co-
lombiaanse ploeg van Raul Mesa
past in de huidige omstandigheden.
Postobon start dit jaar niet in de
Tour, omdat deze ploeg zich niet bij
de beste achttien op de wereldrang-

lijst schaarde en ook niet een van de
vier wild cards van de organisatie
kreeg toebedeeld.

TOURDCfRRIK.

Acht Europeanen
Roche zou bij zijn overgang acht
Europese renners mogen meene-
men. Postobon kan daardoor aan
een hoop FICP-punten komen. Bo-

vendien is de Kans op een wild card
met de Tourwinnaar van 1987 in de
gelederen een stuk groter.

Zo is Roche opnieuw in een confict-
situatie geraakt. In het verleden te-
kende hij al eens twee contracten
(Carrera en Peugeot), waarna de
rechtbank een beslissing moest ne-
men. Roche ging toen naar Italië
met Carrera opzijn shirt en Peugeot
op zijn broek.

Rouwstemming
Onder de trouwe medewerkers
van het circuit van Francor-
champs en de Belgische journa-
listen hing zelfs een rouwstem-
ming. Zij vrezen dat het einde
van het evenement op het prach-
tige Ardennencircuit in zicht is.
„Jaar in, jaar uit zijn er proble-
men met het wegdek en staan
grote vraagtekens achter het

doorgaan van de GP. Nu komt
dit er nog eens allemaal bij. Dat
is de doodsteek. Volgend jaar
wordt de Belgische GP in Assen
gereden. Hebben de Nederlan-
ders nog een echte thuiswed-
strijd", werd bitter opgemerkt.

Francorchamps werd ook het
slachtoffer van de groeiende
macht van de fabriekscoureurs
in de 500cc, hun teamchefs en
hun sponsors. De organisatie
moest machteloos toezien hoe de
rijders, in navolging van de GP
van Italië (Misano), de race op
eigen houtje stil legden toen het
begon te regenen. Tot twee keer
toe zelfs pijnigden de coureurs
de besluiteloze wedstrijdleider
Claude Danis.

Eerst was het Kevin Schwantz
die na vijf ronden zijn hand van
de gashendel haalde en in de
lucht stak ten teken dat hij wei-
nig zin had om verder te rijden
op slicks. „Aan de achterzijde
van het circuit loopt het water de
weg af. Het is schandalig dat wij
zelf de race moeten stilleggen,
omdat de communicatie tussen
de controleposten en de wed-
strijdleider zo slecht is, dat deze
laatste niet eens weet dat het re-
gent". De woede van Schwantz
was enigzins opgeklopt, want op
dat moment was hooguit sprake
van enkele druppels.

Weekeinde van

een GP-fiasco
door huub paulissen

FRANCORCHAMPS - De
Grote Prijs van Francor-
champs voor motoren staat
met één been in het graf.
Een andere conclusie is na
de laatste editie, die voor de
organisatie in alle opzichten
uitdraaide op een fiasco,
nauwelijks mogelijk.
Slechts 40.000 toeschou-
wers, ruim 20.000 minder
dan het vorige laagste be-
zoekersaantal, schuwden de
absurd hoge entreeprijzen
en de regen niet. En als be-
loning daarvoor werden zij
getracteerd op een uiterma-
te gebrekkige organisatie,
die derace in de 500cc in het
honderd liep lopen en uit-
eindelijk moest toestaan dat
de jury ingreep en de uitslag
corrigeerde. Ondertussen
had het programma dusda-
nig veel vertraging opgelo-
pen, dat de zijspannen bijna
zoeklichten moesten mon-
teren.

De organisatoren mochten nog
in hun handen wrijven met de
enorme Nederlandse inbreng.
Natuurlijk, de onsmakelijke tafe-
relen in de nachtvan zaterdag op
zondag in het hartjevan Francor-
champs waar dronken 'fans' zich
dte buiten gingen aan vernielin-
gen en slaagsraakten met de rij-
kwacht, wierpen een smet op het
fanatisme van de Nederlandse
motorsportliefhebber. Maar als

onze landgenoten niet dik twin-
tigduizend man sterk de grens
waren overgetrokken, om Hans
Spaan en Streuer/De Haas de
show te zien stelen, dan was de
Grote Prijs helemaal in het water
gevallen.

Het programmaboekje kondigde
het reeds aan: Francorchamps
slaat een nieuwe weg in. Het zal
echter pretentieuzer bedoeld als
de doodlopende steeg die afgelo-
pen weekeindewerd bewandeld.
De verkoop van de Grand Prix
aan de Ecclestone-clan en de
daarmee samenhangende infla-
tie van de prijzen, zette veel
kwaad bloed. De voorspelling
van menigeen dat de Belgische
bond zich daarmee aan de duivel
heeft verkocht, lijken na afgelo-
pen weekeinde niet alleen op
kwaadsprekerij te berusten.

Of zoals de voormalige 'Mister
TT' Jaap Timmer, als bestuurslid
van de sponsororganisatie
ROPA nog altijd een man met
aanzien, het formuleerde: „De
Belgische bond heeft de GP aan
Ecclestone verkwanseld. Dit
doet de motorsport geen goed.
Met deze belachelijke entreeprij-
zen, prijst Francorchamps zich-
zelf uit de markt".

Staking
Na de tweede staking, na drie
ronden, hadden de rijders meer
recht van spreken, omdat de re-
gen plotseling met bakken uit de
hemel kwam. En toen was goede
raad duur. Want een race twee
keer afbreken, dat was nooit eer-

der voorgevallen in de wegrace-
historie en daarin voorzagen de
reglementen niet. Terwijl in alle
geledingen koortsachtig overleg
werd gepleegd, zocht Mike Trim-
bie, voorzitter van derijdersfede-
ratie (IRTA), de toonaangevende
teammanagers als Kenny Ro-
berts en Giacomo Agostini op.
Zij bepaalden dat opnieuw gere-
den zou worden en dewedstrijd-
leiding ging door de knieën.

De klucht in drie delen werd
daarmee een heuse opwarmer
voor de Tour de France, waarvan
vandaag ook de derde etappe in
Francorchamps arriveert. Het
nietvan gevaar ontblootte laatste
gedeelte in de stromende regen
hadden de rijders zich beter kun-
nen besparen. Want niet de
smaakmakers op de motoren
kregen het laatste woord. Aan de

jurytafel werd wedstrijdleider
Danis voor gek verklaard, omdat
hij onreglementair het sein op
groen zette voor een derde start.
De jury draaide de uitslag terug
tot na de tweede afbraak, maar
besloot wel slechts het aantal
WK-punten te halveren.

Dat Eddie Lawson daarmee de
overwinning in de schoot kreeg
geworpen voor Kevin Schwantz
en de winnaar na drie 'manches'
Wayne Rainey, wekte weer woe-
de op bij Yamaha, het team van
Rainey, dat aanklopte bij de In-
ternationale Motorsportfederatie
(FIM). „De coureurs hebben hun
leven in het derde gedeelte in ge-
vaar gebracht. Dat moet de jury
in het besluit meenemen", luidde
de met grote haast uitgegeven
verklaring van de Japanse mo-
torfabrikant. De FIM reageerde

met het annuleren van de Grand
Prix, maar daar wilde de jury
niet van weten.

" Twee hoofdrolspelers in de klucht rond de Grote Prijs van Francorchamps. Eddie Law-
son (1) kreeg onverwacht de overwinning in de schoot geworpen en Kevin Schwantz (34)
werd ondanks een val tweede.

Opsteker
Een opsteker voor de beide toon-
aangevende Honda-rijders was dat
WK-leider Crivillé een totaal mis-
lukte start had en na vier ronden
reeds met pech naar de kans moest.
„Ik vind het jammervoor hem, maar
voor mijn WK-kansen is het natuur-
lijk een goede zaak. Ik wist trou-
wens helemaal niet dat hij was afge-
stapt".
Een ander punt waardoor Hans
Spaan zich niet helemaal op zijn ge-
mak voelde, was het gevolg van de
korte voorbereiding. Het feestge-
druis na de historische TT-zege
slokte de 30-jarige zo op, dat hij pas
woensdag in Francorchamps arri-
veerde. „Het was in Castricum een
gekkenhuis, de straat was afgezet
en overal was er feest. Plotseling
werd ik met tal van verplichtingen
opgezadeld en liep de planningvoor
Francorchamps een beetje in het
honderd".

Maar ook dat kon geen roet in het
eten gooien. Het enige waar de su-
perieure Spaan op Francorchamps
een beetje last van had was de
champagne die Gianola op het ere-
podium in zijn gezicht spoot. „Dat
was zeker al een oorlogsverklaring",
meende de Nederlander, terwijl hij
het bijtende spul uit zijn ogen wreef.

Spaan 'crimineel' goed
door huub paulissen

FRANCORCHAMPS - Het
machtsvertoon van Hans
Spaan in de 125cc is bijna op
het misdadige af. Zo moeten
de organisatoren van de GP
van België erover hebben ge-'
dacht, toen Spaan in Francor-
champs zijn derde GP-zege op
rij boekte. Nog voordat hij
door familieleden en vrienden
kon worden gefeliciteerd,
werd de populaire Nederlan-
der in de pitstraat van zijn mo-
tor gesleurd door twee ver-
vaarlijk uitziende body-»
guards. En als betrof het een
arrestatie werd de tevergeefs
tegenstribbelende Spaan in
een gereedstaande jeep ge-
propt en volgas naar het erepo-
dium getransporteerd.

Dit vervelende incident, dat door de
omstanders met verbazing werd ga-
degeslagen, kon het stralende hu-
meur van Spaan echter niet beder-
ven. „Waar dat goedvoor was, is mij
niet duidelijk. Het enige dat ik mis-
daan kan hebben, is te hard rijden.
Maar daar zijn we uiteindelijk voor
hier", grijnsde de man die - na Oos-
tenrijk en de TT - voor de derdekeer
binnen een maand, de Nederlandse
motorsport een hoogtijdag bezorg-
de.

Met de onvervalste hattrick heeft
Hans Spaan wel een zware hypo-
theek op zijn schouders genomen.
Met Honda-teamgenoot Ezio Giano-
la, in Francorchamps kansloos
tweede, staat hij plotsklaps aan de
leiding in de strijd om de wereld-
titel, waarbij het aantal overwinnin-
gen in het voordeel van de Neder-
lander doorslaat. Deze ontwikke-
ling brengt de Honda-bazen trou-
wens danig in problemen. Gianola
was voor dit seizoen voorzien als
kopman en nu hebben de Japan-
ners twee ijzers in het vuur. De riva-
liteit houdt echter het gevaar in, dat
beide coureurs naast de titel grijpen
en daarom zal Honda de strijd de
komende maanden met argusogen
volgen.

" Hans Spaan vieA
feest met uriendji
Marieke na zij*
zege in Franco!)
champs. De Castn
cummer heeft dl
smaak te pakken. I
Foto: MARCEL
VAN HOORN

Theunisse beboet
Gert-Jan Theunisse heeft de eerste
boete ook te pakken: geen handte-
kening op het controleblad voor de
proloog: 30 Zwitserse francs oftewel
veertig gulden boete.

Tour
Het laatste woord over één van
de meest chaotische Grote Prij-
zen uit de wegracehistorie is nog
lang gevallen. De donkere wol-
ken die gisteren boven Francor-
champs hingen, lijken spreek-
woordelijk voor de toekomst van
de wegracerij op het Belgische
circuit. Maar vandaag klaart de
lucht boven de Ardennenpiste
even op. Om de Tour de France
een hartelijk welkom te bieden
werd afgelopen nacht tweehon-
derd man extra personeel inge-
zet, om het puin te ruimen van
een bewogen evenement. En wie
weet, zit er straks op Francor-
champs weer een 'Nederlands
dagje' in.

Lijdensweg Streuer eindigt in België

De Haas: feest taboe
na eerste GP-zege

Van onze verslaggever

FRANCORCHAMPS - Geral de
Haas, de nieuwe bakkenist van Eg-
bert Streuer, stond als aan de grond
genageld na zijn eerste GP-zege.
Niet dat de Amsterdammer stijf
stondvan emotie, het was zijn klets-
natte en loodzware motorpak dat
hem eraan hinderde het succes in
Francorchamps uitbundig te vieren.
Blauw van de kou stond hij minu-
tenlang te klappertanden, alvorens
hij kon uitbrengen: „Het leek wel of
ik bevroren was. Die vervloekte re-
gen... Maar het was ook in ons voor-
deel. Daardoor konden wtj makke-
lijker afstand nemen van Webster"

Wat voor zijn geroutineerde com-
pagnon Streuer allemaal 'deja-vu'
is, dat beleefde De Haas voor het
eerst. Dat zwaaien met de nationale
driekleur, dat ontroerende moment
van het Wilhelmus. En daaromkon
de kleine bakkenist wel door de
grond zakken, toen hij zich reali-
seerde dat hij doorzijn baan als bus-
chauffeur bij een touring-car bedrijf
niet eens goed kon doorfeesten. „Ik
moet spoorslags terug naar Amster-
dam. Morgen (vandaag, red.) moet
ik voor dag en dauw met de bus een
gezelschap naar Spanje brengen. Ik
hoop alleen dat de krant morgen op
tijd is, zodat ik het allemaal nog
eens in alle rust kan beleven".

De doorgewinterde Streuer Wj
uitermate nuchter onder het sucfl
Al was er een lichte twinkeling!
zijn ogen, toen hij bedacht dat *een lijdenswegvan twee jaarzon4zege een einde was gekomen. *Assen mocht het niet zo zijn, rt>*
toen heb ik al voorspeld dat ik &j
in België zou toeslaan. Ik wist *het slechts een kwestie van tijd *voordat ik mijn zestiende Gr*
Prix-zege zou boeken. Wat ik vo<*
geweldig' vind, is dat ik na het
scheid van Bernard (Schniedji
red.) al zo snelmet mijn nieuwetn
kenist succes heb".

De regen in Spa maakte de weg *
voor Streuer. In het door mist *geven circuit was hij als eerste *Jen wat de grote rivaal Webster °.
probeerde, hij moest toezien hofsteeds meer terrein moest prij»
ven. Dat gegeven deed Str^1
zichtbaar goed met het oog op.
wereldtitel, waarin hij nog sle^zeven punten achter de Engels**
staat. „Wij hebben ook een einde
maakt aan de zegereeks van w
ster. Dat zou de komende weds?
den psychologisch gezien wel
in ons voordeel kunnen zijn".

tourclips
Pieters: primeur
LUXEMBURG - Debutanten Hj
ten leren. Zoals de TVM-ploeg *Cees Priem. Nieuw in de Touf,
meteen rijp voor de eerste b<r
Peter Pieters begon als eerste Jde tijdrit, maar de mecanicienS*ren op gezagvan Priem vergetei>'
kaderplaatje met rugnummer
monteren. Vijftig Zwitserse ft*,
bijna 70 gulden boete. Waarop
plaatjes ijlings op de andere r
fietsen werden 'geplakt. Overig
bij RMO (ploeg-Mottet) waren ef
ven, die geen kaderplaatje had^En ploegleider Bernard Vall«j,toch allerminst aan zijn debuut'

Guimard boos
Système U-ploegleider Cyrille l

mard is boos. Hij mag zijn e'Jploegarts niet meenemen in een'
zyn volgauto's. De medisqhe vetf
ging tydens de wedstrijden is e*'
siefin handen van de(gesponso'
Tourartsen.

Jongeren in wit
Peter Stevenhaagen, Frans Maa^en JohnTalen zijn de enige drie
derlandserenners, diemeespelej
het klassement van de beste joll
re. Dit jaar gaat het om rennerS
boren na 1 januari 1965. In totaa^men er zeventien voor in aar»''
king. Behalve de drie Nederlafl"
behoren hiertoe onder mee*
Fransen Rué, Philipot en Béz*
alsmede de Westduitser Kappe*
beste jongere krijgt wel geld,
geen (witte) trui meer.

Poupou schoonpapa.
Jarenlang verzorgde Rayn 1

Poulidor het commentaar op.
Franse televisie, dit jaar zit hfl
gens verscholen in de reclame^vaan. De eeuwige rivaal van
ques Anquetil is ingehuurd on 1

dieetdrank aan te prijzen. If.
buurt van de wedstrijd mag hÜ
komen, want het Tour-regie^
verbiedt dat familieleden van 'nemers zich voor, achter off.het peloton begeven. En Poulid
sinds een paarmaanden deraS^
schoonvader van Adrie van
Poel.
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