
LimburgsDagblad Walgen
(bandag 10 juli 1989. 71 e jaargang nr. 160
ijgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown - Losse nummers ’1,40

Rotte algenlucht
boven Maastricht

Van onze verslaggeefster

*JAASTRICHT - Een wolk die een plastic-achtige
stank veroorzaakte hing gisteren enkele uren bo-en Maastricht en omstreken. Tientallen tele-
foontjes met klachten over een 'kaarsvet' geurkwa-
den bij de Milieutelefoon van de provincie Lim-burg binnen. De wolk hing eerder boven Zeeland.
üaar was in de vroege ochtend sprake geweestvan

stankoverlast. De stank werd hoogstwaar-

schijnlijk veroorzaakt door rottende algen in de
Noordzee.

Volgensvoorlichter Gerard van der Zandenvan de
provincie Limburg waren er klachten over hoofd-
pijn, huiduitslag, braakneigingen en geïrriteerde
ogen. Na het binnenkomen van de eerste klachten
was niet meteen de oorzaak bekend. Maar al snel
werd vastgesteld dat de stank van zee afkomstig
was en langzaam over Zeeland en België was ge-
trokken. In de late voormiddag hing de wolk boven
Maastricht, aldus de voorlichter. In de vroege na-
middag dreef de wolk snel in oostelijke richting
over de grens.
De Belgische minister Tobback van binnenlandse
zaken verweet de Nederlandse autoriteiten giste-
ren te laat te zijn geïnformeerd over de oorzaak van
de stankwolk.

nahistorische ontmoeting metpresident Botha

Vrijlating van
Mandela nabij

JÖHANNESBURG - De sensationele eerste ontmoeting tus-
sen de Zuidafrikaanse president, P.W. Botha, en de gedetineer-
de zwarte nationalistische leider Nelson Mandela heeft geleid
tot nieuwe speculaties over een aanstaande vrijlating van de
bekendste politieke gevangene ter wereld. De Zuidafrikaanse
zondagsbladen waren het eens dat Botha vermoedelijk als laat-
ste belangrijke ambtshandeling tot de vrijlating van Mandela
zal besluiten, voor hij opzijn laatst 30 dagen na deverkiezingen
van 6 september het presidentschap overdraagt aan Frederik
de Klerk.

De Zuidafrikaanse minister van jus-
titie Kobie Coetsee liet zaterdag
meedelen dat de leider van het ver-
boden Afrikaans Nationaal Congres
(ANC), die sinds 1964 gevangen zit,
vorige week woensdag een 45 minu-
ten durend, informeel gesprek had
met Botha, in diens 'Tuynhuys'-re-
sidentie in Kaapstad.

Woordvoerder Koos van der Merwe
van de oppositionele Conservatieve
Party, die tegenstander is van af-
zwakking van het apartheidsbeleid,
verklaarde: „Ik kan dit alleen"maar
zien als voorspel voor de vrijlating
van de heer Mandela". Mandela's
advocaat, Ismail Ayob, noemde de
ontmoeting 'uniek.

De Zuidafrikaanse minister van
buitenlandse zaken, Roelof Botha,
die jarenlang iri het buitenland de
druk voor Mandela's vrijlating te
verduren kreeg, begroette in een
verklaring de stap van president
Botha. „De ontmoeting is waar-
schijnlijk de belangrijkste heden-
daagse ontwikkeling in Zuid-Afri-
ka", zei hij.
De belangrijkste zwarte anti-apart-
heidsgroeperingen hebben altijd
geweigerd voorstellen voor grond-

wettelijke veranderingen met de re-
gering te bespreken als Mandela en
zijn gedetineerde kameraden niet
eerst zouden worden vrijgelaten. De
groperingen reageerden verdeeld
op de ontmoeting.

Andreotti gaatnieuweregering Italiëformeren
loqJt" ~ De Italiaanse christen-de-
-5r aat Giulio Andreotti heeft gis-
iei] een opdracht aanvaard een
irj e regering te formeren. De 70-

-*ier die al vijfkeer pre-
pl geweest, moet proberen een
6u jS*ngte vinden voor de al 51 da-
s aUrende regeringscrisis in Ita-

Hjs 2't al sinds 19 mei met een de-
£ lonair kabinet. Toen kwam het
tabj'Jf partijen bestaande coalitie-
«n Van premier Ciriaco deMita
'btut^ na een interne ruzie in de
\tlc j ondemocratische partij.
Ira„ve°tti kreeg de formatie-op-
*ho nadat De Mita drie weken
taef, Vergeefs had geprobeerd de

UK te lijmen.

Aanbod
De afgelopen tijd had de Zuidafri-
kaanse blanke regering laten door-
scherieier dat het onderschrijven
dooi* Mandela van een 'vreedzame
ontwikkeling in Zuid-Afrika' vol-
doende zou zijn voor zijn vrijlating.
Het begin 1985 aan Mandela gedane
aanbod vrij te komen in ruil voor
een uitdrukkelijk afzien van ge-
weld, werd door Pretoria niet her-
haald. Mandela, die op 18 juli71 jaar
wordt, werd in 1964 wegens sabota-
ge veroordeeld tot levenslange ge-
vangenisstraf.

Mandela werd na afloop weer terug-
gebracht naar de luxueus ingerichte
villa van de gevangenisdirecteur op
het terrein van de strafinrichting in
Paarl bij Kaapstad. Daar verblijfthij
sinds hij vorig jaar na behandeling
in een ziekenhuis voor tuberculose
niet hoefde terug te keren naar de
Pollsmoor-gevangenis.
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VVD blij met uitstel
invoeren plan-Dekker

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - VVD-leider Voorhoe-
ve is blij dat het kabinet besloten
heeft om voorlopig geen verdere
stappen te doen in de richting van
een nieuw financieringsstelsel voor
de gezondheidszorg. Voor de
NCRV-radio zei Voorhoeve dat in-
voering van het zogenaamde plan-
Dekker aanzienlijk gecompliceer-
der is dan verwacht. Hij legde er de
nadruk op dat de VVD vorig jaar al
vond dat de regering 'te snel ging.

»
Er dreigt nu een nieuw conflict tus-

sen VVD en CDA over het nieuwe
financieringsstelsel. Voorhoeve
kondigde in ieder geval aan dat hij
van plan is om van de manier waar-
op het systeem-Dekker wordt inge-
voerd een belangrijk verkiezings-
punt te maken. „Op deze manier
gaat het niet", aldus de liberale
voorman.
De bevriezing van 'Dekker' bete-
kent dat de nominale ziekenfonds-
premie (nu 156 gulden per volwas-
sene per jaar) op 1 januari niet zal
worden verdubbeld, maar op het
huidige peil blijft. Ook zal de huis-
artsenhulp voorlopig niet worden
opgenomen in de AWBZ.
De val van het kabinet heeft uiter-
aard ook bijgedragen tot bevriezing
van het plan-Dekker. Aanvankelijk
zijn de adviesorganen met hun werk
gestopt. Daardoor zouden de nood-
zakelijke adviezen pas in of na de
zomer klaar zijn. Uit de nog voorlo-
pige adviezen van de Ziekenfonds-
raad en de Verzekeringskamer
blijkt dat invoering van het plan
Dekker veel ingewikkelder is dan
tot nu toe werd aangenomen.

Dirigent gewond
tijdens optreden

Van onze verslaggever
KERKRADE - Opschudding
gisteravond in de Rodahal te
Kerkrade. Tijdens de uitvoe-
ring van het slotwerk door de
Koninklijke Harmonie Sainte
Cécile uit Eijsden blesseerde
dirigent Hennie Ramaekers
zichzelf. De onfortuinlijke diri-
gent, gekleed in een zwart
hemd met korte mouw, moest
het concert onderbreken en
zich onder geneeskundige be-
handeling stellen.
In de EHBO-kamer van de Ro-
dahal bleek, dat Hennie Ra-
maekers zich met zijn fiberglas
dirigeerstok in een spier van
zijn linkerarm gestoken had.
Na een verbandje en een glaas-
je fris kon de dirigent, die het
orkest uit Eijsden overigens
gaat verlaten, het concert met
Ste. Cécile voltooien. Na afloop
wachtte hem een ovationeel ap-
plaus. Ramaekers liet doodge-
moedereerd weten dat er nu
ook maar blessuretijd bij con-
certwedstrijden ingevoerd
moet worden.

Jaruzelski
blijft afzien
van Pools

presidentschap
WARSCHAU - De Poolse partijlei-
der generaal Wojciech Jaruzelski
heeft gisteren duidelijkgemaakt dat
hij blijft bij zijn voornemen af te
zien van een kandidatuur voor het
ambt van president. In een inter-
view met de Amerikaanse omroep
CNN, waaruit het Poolse TV-jour-
naal gisteravond kort citeerde, zei
hij dat hij tot dusver niet van ge-

dachten is veranderd
Zijn partij en de ermee verbonden
groepen hadden Jaruzelski ver-
zocht zijn weigeringvan een kandi-
datuur nog eens te heroverwegen.
Hij kreeg daartoe volgens eigen zeg-gen ook talloze brieven, resoluties
en telefoontjes van privé-personen.
Maar volgens Jaruzelski hebben die
oproepen geen nieuwe situatie ge-
schapen;

De partijleider heeft zijn naaste ad-
viseur, de minister van binnenland-
se zaken Czeslaw Kiszczak, voorge-
steld als presidentskandidaat. Om
deze met de bondgenoten in het
Warschaupact kennis te laten ma-
ken, was Kiszczak als lid opgeno-
men in de Poolse delegatie bij de
topconferentie in Boekarest, afgelo-
pen vrijdag.

Kaulille capituleerde pas in 142ekavelronde

Schaesberg wint OLS

door jan van lieshout
NIEL-BIJ-AS - Het Oud-Limburgs
Schuttersfeest zal volgend jaar in
Landgraaf worden gehouden. Even-
als in 1977 won St.-Hubertus uit
Schaesberg de OLS-titel op de „Hei-
lige Grond" van Niel-bij-As. Nim-
mer heeft een OLS zolang geduurd.
Verscheidene korpsen raakten door
hun kogels. Ook de schutters van
Schaesberg hadden in de nacht van
zaterdag op zondag kogels moeten
bijgieten en laden.

Pas in de 142ekavelronde capitu-
leerdeKaulille dat vanaf de 112eka-
velronde in een zenuwslopend duel
met Schaesberg was verwikkeld.

Het record van St.-Sebastiaan uit
Grote-Brogel, die in 1977 na 106ron-
den als overwinnaarvan het OLS in
Kinrooi kon worden bejubeld, werd
dan ook ruimschoots gebroken.

„Wie had dat durven dromen! Voor
ons kwam de zege onverwacht. We
hebben dan ook niks gepland," gaf
voorzitter Johan Steijven, fris van
de lever, als zijn commentaar. Maar
ofschoon Schaesberg niet was voor-
bereid, werden oud-kastelein Fré
Hannig (41), caféhouder Hein Kos-
ters (47), automonteur Henk Niels
(32), gemeenteambtenaar Rob Sil-
vertand (44), stucadoor Johan Mom-
mertz (51) en Peter Berden, de 36-ja-
rige manager van een Sligro-filiaal
in Maastricht, op grootso wijze bin-

nengehaald
En ofschoon in Schaesberg zelf
geen schietterrein te vinden is,
waarop een OLS kan worden ge-
houden - het industrietterrein dat
in 1978 werd gebruikt, is nu be-
bouwd en het schootsveld van de
draf- en renbaan is niet toereikend-zei Johan Steijven volmondig ,ja"
op de vraag van OLS-president Lei
Stals of de schutters van Schaes-
berg het OLS volgend jaarwillen or-
ganiseren. Hoogst waarschijnlijk
wordt het in Abdissenbosch gehou-
den. Er ligt daareen geschikt terrein
nabij de Duitse grens.

" Feestvreugde bij de Schaesbergse schutters na het lossen van het laatste schot. De zwaar be-vochten titel is binnen. Foto: WIDDERSHOVEN

Protesten
bij bezoek

van Aquino
aan Aken

Van onze redactie buitenland
AKEN - Aan het begin van haar
staatsbezoek aan West-Duitsland
is de Filippijnse president Cora-
zon Aquino gisteren zowel in
West-Berlijn als in Aken gecon-
fronteerd met scherpe kritiek op
schendingen van de mensen-
rechten in haar land.
Aquino begint vandaag aan het
officiële gedeelte van haar rond-
reis langs drie Europese landen.
Behalve de Bondsrepubliek be-
zoekt zij Frankrijk en België. In
Bonn ontmoet zij president Ri-
chard von Weizsacker en minis-

ter Genscher van buitenlandse
zaken; voor morgen staan be-
sprekingen met bondskanselier
Kohl op helpprogramma.

Voornaamste doel van de reis
van Aquino is Europese belang-
stelling wekken voor buiten-
landse investeringen in haar eco-
nomisch totaal ontredderde land
en het bewerkstelligen van een
soepele regeling voor de aflos-
sing van de buitenlandse schuld
van de Filippijnen die nu zon

’ 60 miljard bedraagt.
Voor de duur van de afwezigheid
van Aquino zijn de Filippijnse
strijdkrachten in staat van pa-
raatheid gebracht.

" De aankomst van het Filippijnse staatshoofd, Corazon Aquino, bij het stadhuis van
Aken. Applaus van bewonderaars, fluitconcerten en boe-geroep van demonstranten.
Tweeënhalf uur duurde het bliksembezoek van de president aan de Domstad. Aquino ont-
moette er landgenoten en zette haar handtekening in het gouden boek van de stad.

Foto:FRANS RADE
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" Henri Kiens komt dol-
gelukkig over de streep
van de zesde halve
triathlon van Stem.

Ruzie tussen
Roemenië

en Hongarije
BOEDAPEST - Roemenië en Hon-
garije hebben zaterdag bij de top-
conferentie van de leiders van de
Warschaupact-landen in Boekarest
ruzie gemaakt over de positievan de
Hongaarse minderheid in Roeme-
nië. De Hongaarse minister van bui-
tenlandse zaken, Gyula Hom, ver-
klaarde na "afloop van een gesprek
met de Roemeense leiders dat de
betrekkingen tussen de twee landen
naar een dieptepunt zijn gedaald.

Aan het gesprek met deRoemeense
president en partijleider, Nicolae
Ceausescu, premier lon Stoian en
het Politburolid Constantin Dasca-
lescu namen van Hongaarse kant
partijvoorzitter Rezsö Nyers, pre-
mier Miklós Nemeth en Hom deel.
Nyers eiste dat Boekarest het zoge-
noemde 'systematiseringsproject'
stopzet. In het kader van dat plan
wil de Roemeense regering de ko-
mende tien jaar duizenden oude
dorpen met de grond gelijk maken
en de inwoners onderbrengen in
nieuwe' agro-steden. Hongarije
vreest dat die plannen voral ten kos-
te zullen gaan van de Hongaarse
minderheid in Transsylvanië, waar-
van een groot deel op het platteland
woont.
Volgens Hom wees Ceausescu deze
eis echter meteen van de hand. Vol-
gens de Roemeense partijleider is
het nationaliteiten-vraagstuk in
Roemenië uitstekend geregeld en
.zijn er geen problemen tussen de
verschillende bevolkingsgroepen in
zijn land.
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Zomerse fleur
in Heerlense
Stadsgalerij

De Stadsgalerij in Heerlen ziet er
uitnodigend uit. Wie eenmaal de
grimmige ijzeren deuren van
Kees Wevers is gepasseerd, ziet
vanaf het binnenplein de tafels
gedekt met een rijke collectie
aardewerk.
Ook de tafels zelf dragen bij tot
een levendige ambiance; de bla-
den, op verchroomde poten, zijn
grillig van vorm en in vrolijke
kleuren geschilderd. Zij vullen
de benedenruimte van de galerij
aaneengeschakeld in meanders
of opgesteld in groepen. De bon-
te collectie aardewerk is minder
gevarieerd ln soort dan de
Sphinx-collectie, maar de vorm-
geving is aanmerkelijk minder
functioneel: er is geen kop of
schotel te vinden die geschikt is

voor een ander gebruik dan die
van siervoorwerp op een bijzetta-
fel of een vensterbank.

Een zo is het ook de bedoeling
van de makers, een groepvan vijf
keramisten, in Brabant gerecru-
teerd door Marja Hooft om een
gemeenschappelijk doel te die-
nen: „ademruimte te creëeren in
de benauwende wereld van de
Nederlandse keramiek." Hun sa-
menwerking kreeg de presti-
gieuze naam van de Egyptische
piramide van Cheops om ondui-
delijkeredenen. Een collectie sa-
men te stellen waarin de per-
soonlijke trekken van ieders
creativiteit op de achtergrond
zouden raken was hun optie: het
resultaat was curieus, origineel,

zoals een bezoeker schreef in het
gastenboek, fleurig en beziens-
waardig.

Een eveneens fleurige catalogus
begeleidt het evenement dat zich
na Breda en Heerlen nog in het
Frans Hals Museum in Haarlem
en het Landesmuseum in het
Westduitse Oldenburg zal herha-
len.

De stadsgalerij koos voor de zo-
mertijd en deed daar verstandig
aan. De inleiders van de catalo-
gus mogen wel suggereren dat
de samenwerking in de groep
een diepgaande oriëntatie be-
oogde op de eigenschappen en
mogelijkheden van klei en het
vinden van antwoorden op we-
zenlijkevragen - de manier waar-
op deleden hun inbreng hebben
geleverd in een soort dialoog op
het thema kop en schotel heeft
iets ludieks. lets van een spel,
met alle vrolijkheid van dien.

„Tijdens gesprekken met de le-
denvan Cheops over hun project
werd enkele malen door hun de

nadruk gelegd op het spel-ele-
ment," stelt een van de inleiders
vast. „Gewend als wij zijn de
kunst met diepe ernst te benade-
ren, lijkt het een ongebruikelijke
manier van onderzoek plegen."
Wat ons betreft is er geen be-
zwaar.
In de afwisseling diehet tentoon-
stellingsbeleid van de stadsgale-
rij nastreeft past een lichtvoetige
„Salon Curieux" evenzeer als de
uiterste ernst, slechts een verdie-
ping hoger: dievan een presenta-
tie uit de Aad de Haas collectie
van het museum. Een periodiek
gebeuren naar de regels van de
bruikleen-overeenkomst. De
keus is gemaakt uit het werk van
de latere jaren, dat een integratie
te zien geeft van de schilderkun-
stige benaderingen van Aad de
Haas op zijn eeuwige themas,
ontleend aan godsdienst,erotiek,
en de spanningen daartussen.
Stadsgalerij: Salon curieux, tot
27 augustus. Aad de Haas, schil-
derijen tot 6 augustus.

pieter defesche

" CHEOPS, tentoonstelling in de stadsgalerij Heerlen

Samenwerking verenigingen
van theateraccommodaties

AMSTERDAM - De besturen
van de Vereniging van Schouw-
burg- en Concertgebouwdirec-
ties (VSGD) en het Nederlands
Beraad Culturele Centra (NBCC)
hebben overeenstemming be-
reikt over nauwe samenwerking.
Dit is afgelopen vrijdag bekend-
gemaakt door beide organisaties.

Het bureau van het NBBC is in-
middels ondergebracht in het
VSCD-kantoor in de hoofdstad.
De komende periode wordt on-
derzocht of er één vereniging zal
worden opgericht. Daarover

wordt begin volgend jaareen de-
finitief besluit genomen. De Ver-
eniging van Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties telt 106
leden. In het NBBOzijn 50 klei-
nere accommodaties verenigd.
Doel van de samenwerking is
een versteviging van de afname-
zijde binnen het landelijk po-
diumkunstenbestel, aldus de be-
kendmaking. De werkterreinen
van beide partners vullen elkaar
wat betreft aard en kwaliteit van
het publiek en de spreiding over
het land goed aan, zo wordt het
besluit verder gemotiveerd.

kunst

’La Revolution en Chantan’

Eervolle opdracht
voor musicus

MAASTRICHT - Musicus Joop
Grubben uit Maastricht heeft
zich plotseling op internationaal
terrein begeven. In opdracht van
het Belgisch-Franse Theaterbu-
reau 'Le Thêatre Lyrique Popu-
laire', onder leiding van Jean
Stasse, bewerkte Grubben vie-
rentwintig 18e eeuwse revolutie-
liederen en arrangeerde ze voor
orkest. De liederen worden uit-
gevoerd door het Wallonia Festi-
val Orchestra, Luik, gedirigeerd
door Christian Lalune, met me-
dewerking van vier solisten, so-
praan Claudine Granger, mezzo
Jacqueline Lamy, tenor Daniël
Hoebrechts en bariton André
Payol.

De opdracht houdt verband met
de viering van twee eeuwen
Franse revolutie, die een omwen-
teling in de wereldpolitiek te-
weegbracht. In mei en juni wer-
den de liederen reeds uitgevoerd
in de plaatsen Bourges (Premiè-
re), Barbezieux, Ballanmiré,
Bouc Bel Air (Marseille) en Le
Fréport. Deze maand wordt het
concert gegeven in Chateauneuf
les Martignes en op 14 juli, de da-
tum waarop de revolutie wordt
herdacht, in Ajaccio (Corsica), de
geboorteplaats van Napoleon. Er

is ook een compactdisk uitge-
bracht met de liederen, opgeno-
men in Doornik, die een uur in
beslag neemt. Het concert zelf is
avondvullend omdat de liederen
door een verteller worden bege-
leid.
Joop Grubben (63) heeft er, in

zijnvrije tijd, acht maanden hard
aan gewerkt. De liederen zijn be-
kende melodieën, die een revolu-
tionaire, vaak rauwe, tekst kre-
gen. Soms zijn ze middeleeuws,
van oorsprong herdersliederen,
straatliedjes of religieuze liede-
ren. Sommige waren gezet voor

trompetten dieniet meer worden
gebruikt, maar er zijn ook nieu-
we composities bij. De orkestra-
tie moest worden afgestemd op
de 35 musici van het orkest, voor
fluiten, hobo, klarinetten, fagot,
trompetten, hoorns, trombones,
pauken, slagwerk en strijkers.
De titel van het concertprogram-
ma, evenals van de CD luidt: 'La
Revolution en chantant'. Grub-
ben componeerde de Introduc-
tie. Heteerste deel eindigt met de
Marseillaise. (Rouget de Lisle, 29
april 1792). Menigeen zal niet we-
ten dat dit oorspronkelijk een le-
gerlied was van soldaten aan de
Rijn. 'Peuple éveille toi' zijn de
eerste woorden van een patriotis-
tischkoor, uitgevoerd toen het li-
chaam van Voltaire in 1791 naar
het Pantheon werd overge-
bracht. Hij had ze eerder zelf ge-
schreven. Van elk van de liede-
ren is wel iets bijzonders te ver-
tellen. Er is nooit zoveel gezon-
gen als in de tijdvan derevolutie.

Grubben, kersvers in de 'VUT',
is 29 jaar als docent piano ver-
bonden geweest aan het Conser-
vatorium in Maastricht. Tevoren
verzorgde hij jarenlang lessen
aan de muziekschool in Venlo.
Hij concerteerde met het LSO en
voor de radio. Bij gelegenheid
van het 750-jarig bestaan van de
stad Roermond schreef hij op
tekst van Pierre Huyskens een
zangspel voor zangers met volle-
dig symfonieorkest. Voor het
LSO bewerkte hij de Liebeslie-
derwalzer van Brahms. Ook
componeerde Grubben, bij gele-
genheid van het 40-jarig priester-
jubileum van deken Strijkers
een mis voor de Martinuskerk in
Venlo.

De CD, diezelfs tot in China ver-
spreid wordt, kan besteld wor-
den via Joop Grubben, tel. 043-
-299830.

"De Maastrichtse musicus Joop Grubben achter de piano.
Foto: WIDDERSHOVEN

MAANDAG
LIAR'S MOON (1981-USA)
20.00-21.40 uur - 100 min - BRT 2

Texas, 1949. Melodrama over de ge-
dwarsboomde liefde tussen arbeiders-
zoon Jack Duncan en de rijke Ginny Pe-
terson.

APACHE MOON (1954-USA)
20.00-21.20 uur - 80 min - Duitsland 2

Samen met een aantalrebellerende ap-
paches wordt Massai in 1886 vanuit
New Vork naar Florida gedeporteerd.
Onderweg weet hij te vluchten, maar als
hij na een lange voettocht terugkeert in
zijn geboortedorp, wordt hij verraden.

PHAR LAP (1983-AUSTR)
22.40-00.35 uur - 115 min - Nederland 1

Film over het leven van het succesvolle
renpaard Phar Lap dat in de jaren dertig
in Australië grote triomfen vierde, maar
uiteindelijk ten prooi viel aan afgunst en
haat.

Z/w OEAO MEN DON'T WEAR PLAID
(1981-USA)
23.00-00.25 uur - 85 min - Duitsland 1

De aantrekkelijke Juliet Forrest denkt
dat haar vader vermoord is. Ze schakelt
detective Rigby Reardon in.

DINSDAG
BLAZING SADDLES (1974-USA)
15.30-17.00 uur - 90 min - BRT 1

De inwoners van Rock Ridge, die be-
kend staan om hun koppigheid, zijn fel
gekant tegen de aanleg van een nieuwe
spoorlijn dwars door hun stadje.

DE VLASCHAARD (1983-B/NED)
20.00-21.30 uur - 90 min - BRT 2

Boer Vermeulen aarzelt, tot grote erger-
nis van zijn zoon Louis, met het zaaien
van vlas. Als hij uiteindelijk toch beslist,
kiest hij voor de hoogkouter waar het
onbeschut is tegen slagregen en wind.
Louis had aangeraden een lager veld te
kiezen.

ADRIAN UND DIE ROMER (1988-D)
20.00-21.30 uur - 90 min - Duitsland 2

Binnenkort wordt Adrian 41 en met dat
vooruitzicht belooft hij zichzelf dat alles
anders moet worden. De eenzaamheid
wordt hem echter te machtig...

PRISON FOR CHILDREN (USA)
20.43-22.15 uur - 92 min - Nederland 1

In een Amerikaanse jeugdgevangenis,
waar naast geharde jeugdigecriminelen
ook thuisloze kinderen verblijven, pro-
beert David Royce deze kinderen zo
goed mogelijk op te vangen.

WOENSDAG
LASSIE'S GREAT ADVENTURE
(1964-USA)
15.30-17.15 uur - 105 min - Nederland 1

Door een ongeluk met hun luchtballon
komen Timmy en zijn hond Lassie in de
Canadese wildernis terecht. Op hun te-
rugtocht naar de bewoonde wereld be-
leven ze vele avonturen.

MADE IN BRITAIN (1984-GB)
20.29-21.49 uur - 80 min - Nederland 3

Trevor is vijftien. Enerzijds is hij agres-
sief en een drop-out, aan de andere
kant is hij intelligent en welbespraakt.
Welke strafmaatregelen of verbete-
ringsplannen er ook voor hem worden
uitgedacht, hij gaat er steeds weer
dwars tegen in.

TO FIND A MAN (1971-USA)
20.55-22.25 uur - 90 min - BRT 1

De ondernemende zestienjarige Rosa-
lind blijkt na een avontuurtje met een
oudere man zwanger te zijn. Ze vraagt
haar vriend en leeftijdgenoot Andy om
hulp. Hij zoekt voor haar een arts die
een abortus wil uitvoeren.

ZATERDAG
PEQUENA REVANCHA (1985-VENE-
ZUELA)
15.35-17.05 uur - 90 min - Nederland 1

De 12-jarige Pedro houdt ervan om vra-
gen te stellen. Maar in zijn dorp is dat
gevaarlijk, vooral omdat al een paar
mensen door het leger zijn gearres-
teerd. Op een dag vraagt het leger de
kinderen een opstel te schrijven met als
titel 'Wat doen mijn ouders 's avonds.
Pedro komt in gewetensnood...

Z/w RANSOM (1955-USA)
22.05-23.45 uur - 100 min - Duitsland 1

Kidnappers ontvoeren het zoontje van
een Amerikaanse industrieel. Zij eisen

een half miljoen dollar losgeld. M33'?!
geld is voor de vader geen verzekert
dat hij zijn zoon terug krijgt en ne*1

daarom een dramatische beslissing-

IL MERCENARIO (1968-IT/SP)
23.25-01.15 uur - 110 min - Duitsland'

De soldaat Kowalski wordt door «*
mijneigenaar aangenomen voor een *vertransport. Maar Kowalski wisselt**
kant en redt de revolutionaire arbeidt
aanvoerder Paco...

FRENCHIE (1950-USA)
23.45-01.05- 80 min - Duitsland 1

De aantrekkelijke blonde FrenjjJJ
opent een speelhuis. Dat wekt de ir"**
alsof ze uit is op veel geld verdiep
maar Frenchie wil maar één ding: ha»
vader wreken die werd vermoord &
zij nog een kind was.

CORNERED (1945-USA)
00.00-01.40 uur - 100 min - Nederla^

IEen onverbiddelijke wreker van
moord op zijn vrouw zet op meedoe
loze wijze de achtervolging in op
moordenaar.

DONDERDAG
Z/w SHALL WE DANCE? (1937-USA)
16.26-18.12 uur -106 min - Nederland 2

De danser Petrov raakt tijdens een ver-
blijf in Parijs onder de indruk van een
foto van danseres Linda Keene. Hij be-
sluit zich voor te doen als Rus en zo te
proberen met haar in contact te ko-
men...

TRAUMA(1984-D)
23.00-00.40 uur - 100 min - Duitsland 1

Anna, net in dienst bij een detectivebu-
reau, neemt zonder dat haar chef het
weet de opdracht aan ene Maria op te
sporen. Door gebrek aan ervaring komt
Anna in levensgevaar...

recept
Uien bisque

Een variatie op de bekende Franse
uiensoep. Even smakelijk maar zon-
der kaas en 'deksel.

Benodigdheden: 4 koppen in plak-
ken gesneden middelgrote uien. 4 el
boter, Vi tl zout, 2 koppen kippen-
bouillon, V* tl gehakte salie, 1 lau-

rierblad, 2 el bloem, 1 kop warme
melk, '/»tl geraspte nootmuskaat, xk
tl versgemalen peper, gehakte pe-
terselie.
Stoof de uien in een gesloten pan in
boter met zout 15 minuten op laag
vuur.
Roer tijdens het stoven herhaalde-
lijk om.
Voeg kippebouillon toe met salie en
laurier en breng aan de kook.
Roer er de bloem door en laat het
geheel 20 minuten in gesloten pan

op matig vuur sudderen.
Haal de pan van het vuur en verwij-
der het laurierbladenroer er daarna
de warme melk, nootmuskaaten pe-
per door.
Pureer de soep in twee gedeelten in
de blender en giet ze daarna door
een haarzeef in de soepterrine.
Gameer met gehakte peterselie en
dien op.
TIP: Serveer hierbij vers knapperig
stokbrood.

hub meijer

videospoor

VRIJDAG
ONE OF OUR DINOSAURS IS MISSING
(1976-USA)
20.15-21.50 uur - 95 min - Duitsland 1

Nadat de Chinese geheime dienst het
geraamte van een dinosaurus uit het
natuurhistorisch museum in Londen
heeft ontvoerd, gebeuren er vreemde
dingen in de Britse hoofdstad.

SANTA FE TRAIL (1940-USA)
22.25-00.05 uur - 100 min - Nederland 2

Twee vrienden, die elkaar van de Ame-
rikaanse militaire academie Westpoint
kennen, besluiten samen de strijd aan
te binden met John Brown, de grote
voorvechter van de afschaffing van de
slavernij.

COURS PRIVÉ (1986-FR)
22.55-23.45 uur- 50 min - BRT 1

Een knappe en naar buiten toe onschul-
dige lerares in een privéschool brengt
het hoofd op holvan haar directeur. Tot-
dat naamloze brieven en compromitte-
rende foto's die onschuld een ferme
deuk bezorgen...

CATCH 22 (1970-USA)
22.45-00.40 uur - 115 min - Duitsland 2

Tussen twee gevechten door kan de be-
manning van een bommenwerper op
een klein eiland in de Middelandse zee
even nadenken over de oorlog en de
gevolgen daarvan voor elk individu.
Vooral kapitein Yossarian heeft er
schoon genoeg van. Hij wil overleven...

THE LIBERATORS (1987-USA)
23.30-01.05 uur - 95 min - Nederland 1

De blanke John Fairfield en de zwarte
ex-slaaf Bill Jackson beginnen vlak voor
de Burgeroorlog in het zuiden van Ame-
rika een ondergrondse beweging tegen
de slavernij.

ZONDAG
THE STING II (1983-USA)
20.15-21.55 uur - 100 min - Du"tslan^

In 'The Sting ll' maakten twee manrj
de gangsterLonnegan via een 'mQe*skelde zwendel veel geld afhandifl-
deze film zint Lonnegan op wraak-

Z/w DOWN BV LAW (1986-USA)
21.50-23.33 uur - 105 min -Nederla^

Jack is een pooier, Zack een aan l*L
wal geraakte disc-jockey. Beiden <L
moeten elkaar in de gevangenis. Ze
zich er niet van bewust dat ze een (jj
daad hebben begaan. Dan versa"'
Roberto en deze Italiaan weet ho*
kunnen ontsnappen...

Oplossing van zaterdag
R-BLÓEDVERWANÏjE-L-R-E-N-I--'!KNOKKER-VENNOO^E-Z-A-V-E-D-R'j
NIET-DILLE-WE»j
I-N-K-N-O-S-G-
-NADELIG-PATRO°j
G E E --'j
HOLSTER-DREUM^jO-E-S-O-R-L-O'J
U lER-KOLOS -SF
D-D-L-D-M-P-S'ETSWERK-MAALT'J
r E-O-E-R-E'J
-VOORSPELSTER'

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. vogel; 8. schoenmakers-
werktuig; 9. aan boord (afk.); 11. bittere
vloeistof; 12. muzieknoot; 13. kledingstuk;
15. dakbedekking; 16. deel v.e. theepot;
18. kleine eeltachtige uitwas; 19. op de
voorste plaats; 20. bedrieglijke slimheid;
21. traag; 23. water doorlatende; 25. in-
sekt; 26. paardeslee; 27. eenheid van elek-
trische stroomsterkte (afk.); 29. per adres
(afk.); 30. niet nat; 32. met devereiste ken-
nis toegerust.

Verticaal: 1. afzonderlijk; 2. per pro^ïï
(afk.); 3. zeer; 4. snoer waaraan t>>A
enz. worden geregen; 5. blad papier; J
gedachtenis (afk. Latijn); 7. f°J
vioolsnaar; 10. soort hond; 12. ft*'*
plant; 14. gebouwtje waar tijdschriftenj
worden verkocht; 15. vaartuig; 17■ 4
zetsel; 18. oever; 20. uitgestrekte W°2
ze vlakte; 22. houding; 24. god der"
27. vlaktemaat; 28. samenhangende Kj
planten; 30. de dato (afk.); 31. pers° I
vnw.
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Zeven landen optimistisch over onderhandelingen in Wenen

Top Warschaupact: geen
nieuwe wapenvoorstellen

J cEKAREST - De tweedaagse topconferentie van de zeven
it s* en van het Warschaupact is zaterdag beëindigd zonder

' leirftacina*reresultaten op het gebied van de ontwapening. De
Vp i?rs van rïe zeven Oostbloklanden volstonden in hun slot-

' öjih § me* e °Pmerking dat zij optimistisch zijn over de
Sc|Terhandelingen in Wenen tussen de landen van het War-

,c0
auPact en die van de NAVO over de vermindering van de

S l^entionele wapens. „De eerste akkoorden kunnen in de
1 P van 1990 getekend worden", aldus de slotverklaring.

dg | n apart communiqué spreken> jjc
,'anden van het Warschaupact

'Wn U'l voor een wereld zonder

' Va* aPens en zonder chemische

t n slotverklaring stellen Polen,

Tsjechoslowakije, Hongarije, Roe-
menië, Bulgarije, de Duitse Demo-
cratische Republiek en de Sovjet-
unie dat zij diep bezorgd zijn over
hetvoornemen van de NAVO om de
nucleaire wapens te moderniseren.
Zij willen een „stapsgewijze ver-
mindering van de nucleaire wa-
pens" en geen modernisering.Menembeëdigd

ISideENOS ARIES "De nieuwe pre-
iw nt van Argentinië, Carlos Me-b^ ". heeft de Argentijnen strenge
O'n'ëingsmaatregelen in het

gesteld om de econo-

' he crisis aan te pakken. Menem
zaterdag beëdigd als presi-. ,"De Argentijnse economie zithaar nek in d^ strop. Er is geen

'neer om te aarzelen", zo zei hijn toespraak.

*nsde 59-jarige leider van de
Peronistische Bewe-

-1 moet Argentinië een pijnlijke
lrenge kuur ondergaan.

Voorstel
Zij stellen een speciale bijeenkomst
voor van de 35 landen die deelne-
men aan de Conferentie over de Sa-
menwerking en Veiligheid in Euro-
pa (CVSE) om de balans op te ma-
ken en de stappep voor detoekomst
te bepalen.

De communistische leiders hebben
blijkens de slotverklaringelkaar op-
nieuw plechtig beloofd dat alleWar-
schaupact-landen onafhankelijk
hun eigen politieke lijn moeten
kunnen volgen, zonder inmenging
van" buitenaf. „Er is geen algemeen
geldend model voor het socialisme,
niemand heeft de waarheid in
pacht", aldus de slotverklaring.

Sovjet-president Michail Gorbats-
jov had al eerder tijdens de topcon-
ferentie laten weten dat hij niet van
plan was de dominerende positie
van de Sovjetunie te gebruiken om
in andere communistische landen
hervormingsprocessen te stimule-
ren dan wel af te remmen.

Westen
Op een persconferentie na afloop
van de topconferentie liet de Roe-
meense onderminister van buiten-
landse zaken, Constantin Oancea,
weten dat de Oostblok-landen zich
evenmin door de westerse landen
zullen laten voorschrijven hoe zij
moeten handelen.

De ogenschijnlijke eensgezindheid
van de Warschaupactlanden mas-
keert volgens Oosteuropese bron-
nen diepgaande onderlinge geschil-
len. Zo zou besloten zijn het onder-
werp „economische hervormingen"
maar van de agenda te halen en te
verschuiven naar een bijeenkomst
van de COMECON, de handelsorga-
nisatie dieonder leidingvan de Sov-
jetuniestaat. Die zou maar eens een
poging moeten doen een brug te
slaan tussen de behoudende com-
munistische landen en demeer her-
vormingsgezinde, zoals Hongarije.

Leger Israël vernielt
huis aanslagpleger

JERUZALEM - Het Israëlische le-
ger heeft gisteren het huis vernield
van Abd al-Hadi Suleiman Ghneim,
die vorige week een aanslag op een
bus pleegde als gevolg waarvan 14
mensen omkwamen en 27 personen
gewondraakten. De aanslag heeft inIsraël tot woedende reacties van de
bevolking geleid.

Het huis van Ghneim stond in het
vluchtelingenkamp Nusseirat in de
Strook van Gaza. De hele familie
Ghneim woonde er in. Ghneim, die
licht gewond raakte bij zijn actie, is
in een ziekenhuis in Jeruzalem ver-
pleegd en verblijft in een Israëlisch
gevangenisziekenhuis.

In Jeruzalem heeft de politie 11 per-
sonen gearresteerd na de begrafenis
van één van de slachtoffers van de
terreuractie van donderdag, die de
bloedigste was in ruim 10 jaar tijd.
Zij gooiden stenen naar auto's van
Arabieren onder het schreeuwen

van de kreet: 'Dood aan de Arabie-
ren.
Een joodse nederzetting op de be-
zette westelijke oever van de Jor-
daan heeft bepaald dat Arabieren er
niet meer in mogen. Shaarei Tikva,
de woonplaats van één van de
slachtoffers van de busramp, is de
eerste gemeente die een dergelijke
maatregel neemt sinds de 'intifada'
(opstand van de Palestijnen in de
bezette gebieden) 20 maanden gele-
den begon. Het is onduidelijk of dit
besluit door de beugel van de Israë-
lische wet kan. Als argument voor
zijn besluit geeft de gemeenteraad
van Shaarei Tikva dat ze rellen tus-
sen joden en Arabieren wil verhin-
deren.

"Een Israëlische politieman heeft
de grootste moeite om een man in
bedwang te houden, die deel uit-
maakt van een anti-Arabische
groep die wraak eist voor de bus-
aanslag vorige week donderdag.

Waarschuwing
Premier Yitzhak Shamir waar-
schuwde intussen de Arbeiderspar-
tij niet uit de regering te stappen.
„Het is nu niet de tijd om te schei-
den, het is de tijd voor eenheid", zei
hij.

In Israël dreigt eenregereringscrisis
nadat premier Shamir woensdag
belangrijke concessies deed aan de
'haviken' in zijn Likoedpartij. Li-
koed stemde in met het voorstel van
Shamir om verkiezingen te houden
onder de Palestij nen, maar Shamir
moest beloven dat hij nooit zou on-
derhandelen met de Palestijnse Be-
vrijdingsorganisatie (PLO) en nooit
een Palestijnse staat zou toestaan.
Ook moest hij beloven geen einde te
maken aan Israëls nederzettingen-
politiek.
De Arbeiderspartij beraadt zich
vandaag over haar standpunt.

Pravda: Stalin
schuldig aan

etnische onrust
MOSKOU - Het Sovjetrussi-
sche partijblad de Pravda
meent dat de huidige etnische
spanningen in de Sovjetunie
een gevolg zijnvan Stalins poli-
tiek hele bevolkingsgroepen te
dwingen naar andere gebieden
te verhuizen. Ook zou het pro-
bleem te maken hebben met de
verregaande centralisatie van
de macht.

binnen/buitenland
Minister Japan:
’Vrouwen horen

nietin politiek’
- Een belangrijke minis-

*r uit de regering van de Japan-
Se premier Sosuke Uno heeft
J êt opschudding veroorzaakt
et zijn uitspraak dat vrouwen

thuishoren in de politiek. De
,j' komt zeer ongelegen voorUno, diezelfook al in het nauw is
Sedreven als gevolg van een sex-

De Japansekranten meldden za-
terdag dat minister van land-
bouw Hisao Horinouchi had ge-
zegd dat de leider van de opposi-
tionele Japanse Socialistische
Partij, mevrouw Takako Doi, on-
geschikt is om te regeren omdat
ze alleenstaand en kinderloos is.

„Vrouwen hebben niets te zoe-
ken in de politiek", zo werd de
64-jarige' Horinouchi geciteerd.

De Britse premier Margaret
Thatcher is in zijn ogen de uit-
zonderirig die de regel bevestigt.
Zaterdag al verontschuldigde de
minister zich voor zijn opmer-
kingen.

Onderzoek na smog-periode:

Kwart Brabanders
liet auto staan

DEN BOSCH - Bijna eenkwart van
de Brabanders heeft tijdens de
smog-periode een maand geleden
de auto laten staan. Dat blijkt uit
een onderzoek dat is ingesteld in
opdracht van de Brabant Pers, uit-
gever van vier kranten in Noord-
Brabant. Bijna een derde van de on-
dervraagden zei het gebruik van de
auto in die periode te hebben be-
perkt. Ruim 40 procent gebruikte
de auto normaal.

De Brabantse commissaris van de
koningin mir F. Houben reageerde
verheugd op de zaterdag gepresen-
teerde resultaten van het onder-
zoek. „Ik heb steeds het vrijwillige
karakter van de maatregelen bena-
drukt. Tijdens de smog-waarschu-

wing is door pessimisten wel de in-
druk gewekt dat er nauwelijks ge-hoor werd gegeven aan de oproep
om deauto te laten staan. Uit dit on-
derzoek blijkt dat de respons veel
groter is geweest dan menigeen
dacht", aldus Houben.

Uit deenquête, diewerd uitgevoerd
door het Tilburgsebureau M4, blijkt
dat negen van de tien Brabanders
een maand geleden wist dat de
waarschuwingsfase voor luchtver-
ontreiniging van kracht was. Even-
veel mensen waren op de hoogte

van de oproep van de commissaris
van de koningin om de auto in ver-
band met deluchtverontreiniging te
laten staan.
Ruim 36 procent van de onder-
vraagden hadvoor het eerst over het
smog-alarm irt de krant gelezen.
Een kwart zag het op de tv, 21 pro-
cent hoorde er voor het eerst over
via de landelijke radio en slechts 13
procent via deregionale omroep.

Uit deenquête blijkt ook dat één op
de vijf Brabanders niet van plan is
naar zijn werk te gaan als er een to-
taal rijverbod wordt afgekondigd.
Bijna de helft wil in zon situatie
met de fiets of brommer naar het
werk en ruim een derde met het
openbaar vervoer.

Nel Roggeband
lijsttrekker

Vrouwenpartij
AMERSFOORT - De Vrouwenpar-
tij heeft zaterdag in Amersfoort de
45-jarige Nel Roggeband uit Tholen
als eerste op de kandidatenlijst voor
de verkiezingen van de Tweede Ka-
mer geplaatst. Tevens werd het defi-
nitieve verkiezingsprogramma vast-
gesteld, waarin de individualisering
van de vrouw binnen het gezin, de
relatie en de maatschappij centraal
staat.
Het programma is grotendeels over-
genomen van het concept zoals dat
door het voormalig lid van de pro-
gramma-commissie, Hieke Snij-
ders-Borst, was opgesteld. De bij-
eenkomst in Amersfoort slaagde er
echter niet in een definitieve oplos-
sing te vinden rond het conflict met
Snijders. Haar royement zal door
een geschillencommissie worden
behandeld die in de tweede helft
van deze maand uitspraak moet
doen.
De controverse rond de persoon van
Snijders, die geschorstwerd vanwe-
ge het eigenmachtig plaatsen van
haar concept-verkiezingsprogram
in een landelijk ochtendblad, leidde
tegen het eind van de middag tot
emotionele taferelen. Het was ten-
slotte de uitbatervan het plaatselijk
etablissement, waar de vergadering
werd gehouden, die de afronding
bespoedigde. De zaal was maar tot
vijf uur gehuurd.

Rellen rond
partijdag

Republikaner
WEST-BERLIJN - Een regionale
partijvergadering van de rechtsradi-
cale Republikaner in West-Berlijn
heeft zaterdag tot rellen geleid. Zon
3.000 demonstranten, die tegen de
bijeenkomst protesteerden, beko-
gelden de politie met flessen en ste-
nen.
De politie ging de betogers met wa-
penstokken en waterkanonnen te
lijf om hen te verwijderen uit de
straat voor de ingang van de zaal
waar deRepublikaner vergaderden.
De politie hield een groep van 400
tot 500 demonstranten aan.

Kritiek op besluit PvdA-congres
CDA en VVD: geen
bevoordeling van

openbaar onderwijs

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het besluit van het
PvdA-congres om het openbaar on-
derwijs in principe te bevoordelen
boven het bijzonder onderwijs, is
zowel bij CDA als VVD slecht geval-
len. Volgens CDA-fractieleider De
Vries zal zijn partij nooit toestaan
dat aan de gelijkheid van openbaar
en bijzonder onderwijs een einde
komt. „Dit is voor het CDA een ge-
voelig en principieel punt", zei hij
gisteren voor de radio.

Ook VVD-fractieleider Voorhoeve
uitte scherpekritiek op het voorstel.
Hij vindt dat de overheid nooit mag
bepalen dat er in gemeenten waar
overwegend protestanten of katho-
lieken wonen, toch een openbare
school moet komen. De PvdA wil

dat gemeenten, die maar recht heb-
ben op één basisschool, altijd kie-
zen voor een openbare. Volgens
Voorhoeve is dat geen zaak van de
centrale overheid, maar van de be-
treffende gemeente zelf.

De Vries vroeg zich af of de PvdA
wel wist waar ze mee bezig is. Ver-
wezenlijking van het PvdA-voorstel
houdt volgens hem een wijziging
van de grondwet in. Partijgenoot en
onderwijsspecialist Van Leijen-

horst noemde het besluit van het
PvdA-congres vrijdagavond al 'een
kwalijke zaak. Het maakt volgens
hem een coalitie tussen CDA en
PvdA er niet waarschijnlijker op.
De Vries vond dat de afstand tussen
beide partijen door de besluiten van
het partijcongres niet groter ofklei-
ner is geworden. „De gesprekken
over een coalitie zullen uiterst moei-
zaam worden".

Afgelopen week besloot het PvdA-
congres tegen de zin van het partij-
bestuur in de financiële gelijkstel-
ling van het openbaar en het bijzon-
der onderwijs aan te tasten. De
PvdA meent overigens al langer dat
de huidige manier van financiering
van het onderwijs voordelig uit-
werkt voor de bijzondere scholen.

punt
uit

Vergoeding
De Amerikaanse oliemaat-
schappij Exxon heeft ruim vier
miljoen gulden uitgekeerd aan
zalmvissers in Alaska, als scha-
devergoeding voor het vangst-
verlies dat zij leden door de
ramp met de olietankerExxon-
Valdez afgelopen maart. Een
zegsman zei dat binnenkort
nog eens ruim acht miljoen
wordt betaald.

Zeehonden
Deze week is ziekte uitgebro-
ken onder de jonge zeehonden
in EcoMare, het centrum voor
Wadden en Noordzee op het
eiland Texel. Van de tien reeds
geboren jongen zijn er vier ern-
stig ziek en één dood. De oor-
zaak van de ziekte is nog niet
bekend, maar EcoMare vreest
dat het zeehondenvirus weer
heeft toegeslagen.

Kernproef
De Sovjetunie heeft zaterdag-
ochtend een kernproef uitge-
voerd. De proefexplosie had
een kracht van 5,7 op de schaal
van Richter, wat overeenkomt
met circa 100 kiloton. Het offi-
ciële Sovjet-persbureau TASS
meldde later dat de proef geno-
men was in het kader van de
„de modernisering van het mi-
litair materieel".

Hongkong
Peking heeft Hongkong ge-
waarschuwd geen springplank
te worden voor ondermijnende
activiteiten tegen de Chinese
volksrepubliek. Anderzijds on-
derstreepte de Chinese rege-
ring dat zij haar socialistische
politiek niet aan Hongkong zal
opleggen, wanneer de Britse
kroonkolonie in 1997 bij China
wordt gevoegd.

Overleden
De 49-jarige cabaretier Hugo
van Mondfrans is, naar zater-
dag pas bekend is geworden,
donderdag in zijn woning in
Amsterdam overleden. Van
Mondfrans maakte in binnen-
en buitenland furore met zijn
travestienummers.

Stropen
Door illegaal stropen is het aan-
tal neushorens in Tanzania van
3.000 in 1980 gedaald tot min-
der dan honderd. Expert Rolf
Baldus van een Westduitse na-
tuurorganisatie verklaarde dat
onderzoekingen vanuit de
lucht aangeven dat de popula-
tie aan olifanten in dezelfde pe-
riode is gehalveerd tot onge-
veer 55.000.

Plaag
Een algenplaag aan de noorde-
lijke stranden van de Adriati-
sche Zee maakte het gisteren
vakantievierders en badgasten
tussen Trieste en Venetië en
verder zuidelijker onaantrek-
kelijk een koele duik te nemen.
Volksgezondheids-functiona-
rissen in het noordelijke gebied
Emilia-Romagna raadden
zwemmen in de Adriatische zee
af nadat in het weekeind een
wittig algentapijt aanspoelde.
Eventuele bedreiging voor de
volksgezondheid werd aanvan-
kelijk van de hand gewezen,
maar later werd een waarschu-
wing voor baders uitgevaardig-
den en werd een onderzoek
naar schadelijke bacteria nood-
zakelijk geacht. De algen flore-
ren door de enorme vervuiling
van de nauwe zee en de rivier
de Po die er in stroomt.

Snurken
Een 43-jarige ziekenhuispatiënt.,
wordt ervan beschuldigd, datl'
hij een 76-jarige kamergenoot;
om het leven heeft gebracht-:
omdat diens snurken hem uit
de slaap hield. De verdachte
was in het ziekenhuis opgeno-»
men wegens epileptische toe-,
vallen. Maar omdat hij op de
ochtend van de moord op Tho-
mas Fowler een rustige indruk
maakte, waren hem geen.medi-
cijnen gegeven. Wel had hij en-
kele malen bij de zusters ge-
klaagd over de geluiden die zijn
kamergenoot maakte.

Bliksem
De 38-jarige G. V. uitBussurn is"
zaterdag op het vliegveld van
Hilversum dodelijk door de
bliksem getroffen. Volgens de.
politie stak de man een gras-
veld over toen de bliksem in"
zijn nek sloeg. Hij was op slag
dood.

Evenhuis
Oud-staatssecretaris Albert Jan
Evenhuis wil met de hulp van_
beleggers zijn schulden en die*
van zijn zwager Gerrit JanMep-,
pelink saneren. Er liggen plan-"
nen om de twee boerderijen, in
Dalerveen en Sleen, van oor-"
sprong familiebezit van de
vrouw van Evenhuis, en ruim
50 hectare akkerbouwgrond
nog voor het einde van dit jaar
aan beleggers te verkopen. Dit
onroerend goed zou dan wor-
den ondergebracht in een Be-
heersmaatschappij .
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Pims stamboomfeestavond
ter gelegenheid van de geboorte van

Pim Gorleejunior
Aanvang 20.00 uur op woensdag 12
juli in DHZ-garage Quatro aan de
Kloosterraderstraat 89 in Kerkrade.
Uitgenodigd zijn alle vrienden, klanten,
kennissen, leveranciers, familieleden,
genodigden en allen die we zijn
vergeten.
Beleefd uitnodigend,
het Quatro-team.

Louis
is niet meer onder ons.
Wij zullen hem missen in La Baguette, dat hij op-
bouwde tot het eethuisje dat het nu is.
Hij had nog veel ideeën en plannen.
Helaas, hij kan ze niet meer realiseren.
Louis, wij verliezen in jou een fijn mens en zullen
La Baguette met dezelfde liefde voortzetten.
Ons medeleven gaat uit naar Hans en allen die
Louis hebben liefgehad.

Marlies en Henk
Elvira en Paul
van La Baguette
Plaarstraat 3a, Heerlen —

■
In verband met het overlijden van Louis van Hout
is eethuisje

La Baguette
op woensdag 12 juli as. de gehele dag gesloten.

Enige en algemene kennisgeving

f
Eenvoudig, stil en bescheiden heeft ze geleefd; zo
is ze ook van ons heengegaan

Magdalena Kramer
weduwe van

Wijnand Gerards
geboren 22-12-1920 overleden 6-7-1989

Geleen: Ingrid Jongen-Gerards
Nöl Jongen
Nicóle en Jos
René en Anelies
Marcel
Jean-Pierre
Familie Kramer
Familie Gerards

Schaesberg-Eikske, Achter den Winkel 4
Corr.adres: Past. Vonckenstraat 23
6166 CV Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 11 juli as. om 12.00 uur in de parochie- _
kerk van de H. Michael te Schaesberg-Eikske,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake heden, maandag 10 juli, om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.

Wegens sterfgeval is onze zaak

kapsalon Jongen
dinsdag en woensdagas. de hele dag gesloten.

Geleen, juli 1989

Wegens sterfgeval is onze zaak

Neon Zuid
dinsdag as. de hele dag gesloten.

Geleen, juli 1989

—aaaaaaaaaa——————..^___.^_______

Enige en algemene kennisgeving
t'

Hiermee vervul ik de droeve plichtkennis te geven
van het overlijden van

mr. Maria Josepha
Hubertina Isabella

Hermesdorf-Imkamp
weduwe van

prof. mr. B.H.D. Hermesdorf
op 83-jarige leeftijd. —

Mr. M.S.B. Estourgie-van Gaal
ex. test.

Nijmegen, 6 juli 1989
Correspondentieadres:
Prof. de Langen Wendelsstraat 21
6524 RL Nijmegen
De uitvaartdienst en de begrafenis hebben op ver-
zoek van de overledene in besloten kring plaatsge-
vonden op de Heilig Land Stichting.

t I
Heden isvan ons heengegaan, mijn lieveman, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, zwager, oom en
neef

Mathias Pirson
echtgenootvan

Henrietta Maria Kaster
Hij overleed op de leeftijd van bijna 77 jaar.

Heerlen: H.M. Pirson-K-aster
Heerlen: M.C.W. Quaedvlieg-Pirson

W.H.A. Quaedvlieg
Oegstgeest: H.MJ. Quaedvlieg

Familie Pirson
Familie Kaster

7 juli 1989
Aambosveld 164, 6416 CZ Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
woensdag 12 juli 1989 om 13.30 uur in de dekenale
kerk St.-Pancratius Heerlen, waarna aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats te Im-
stenrade.
Avondmis heden, maandag 10 juli, om 18.30 uur in
voornoemde kerk.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, mijn lieve
vriend, onze goede vader, schoonvader en opa

Joop de Beurs
levensgezel van

Fientje Geraeds
op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: J. Geraeds

Berg en Terblijt: J.P. van Amelsvoort-de Beurs
M.J. van Amelsvoort

Australië: A. Franssen-de Beurs
Heerlen: M. de Beurs

Zevenaar: M. Visser-Geraeds
Th. Visser

Zevenaar: H.J.M. v. Vehmendahl-Geraeds
en zijn kleinkinderen

7 juli 1989
Nachtegaalstraat 20
6432 HZ Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op dins-
dag 11 juli om 15.30 uur in het crematorium te
Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Joop is opgebaard in de rouwkapel van de ver-
pleegkliniek te Heerlen, Henri Dunantstraat 3; be-
zoekgelegenheid heden van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, laten wij u weten dat is overleden, mijn lieve
zoon, onze broer, zwager, oom, neef en vriend

Louis van Hout
in vriendschap verbonden met

Hans van Ginneke
Hij overleed in de leeftijd van 46 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Hans van Ginneke
Familie Van Hout
Familie Van Ginneke

6465 AW Kerkrade, 7 juli 1989
St.-Bernadettestraat 30
De gebedsdienst zal worden gehouden op woens-
dag 12 juli as. om 11.00 uur in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van Lourdes te Kerkrade-Gracht,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

"1
Na een leven dat werd getekend door eenvoud,
zorgzaamheid en goedheid, moesten wij plotseling
afscheid nemen van mijn lieve vrouw, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Fischer
echtgenote van

Heinz Berger
in de leeftijd van 64 jaar.

De diepbedroefde familie:
Eygelshoven: H. Berger
Eygelshoven: M. Lehmann-Fischer

H. Lehmann
Keulen (BRD): E. Fischer

Heerlen: M. Berger
H. Berger-Huijerjans
Familie Fischer
Familie Berger

6471 EG Eygelshoven, 9 juli 1989
Berghofstraat 135
De h. eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 12 julias. om 10.00uur in het OudeKerk-
jete Eygelshoven, waarna aansluitend de crematie
is in het crematorium te Imstenrade-Heerlen.
Bijeenkomst aan het Oude Kerkje.
Daar de familie overtuigd is van uw medeleven, is
er geen condoleren.
Voor vervoer van kerkje naar crematorium v.v. is
gezorgd.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Chevremont; gelegenheid tot afscheid nemen da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
liven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, hebben wij afscheid genomen
van onze lieve vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Andries Panbakker
weduwnaarvan

Carolina Scheffer
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Beek: Thomas Panbakker
Thea Panbakker-Hautvast
Tanja

Heerlen: Minus Panbakker
Anita Panbakker-Feller
Pamela en Debby
Familie Panbakker
Familie Scheffer

Heerlen, 7 juli 1989, Jonkerstraat 23
Corr.adres: 6411 VT Heerlen, Baronstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 12 julias. om 11.00uur in deparochie-
kerk van St.-Franciscus van Assisië te Heerlen-
Laanderstraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

- INooit vragend, nooit klagend,
haar pijn in stilte dragend.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Zij heeft haar taak volbracht,
zij ruste nu in vrede.

Diep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat hedenvan ons
is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, op 76-jarige
leeftijd, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Mechtildis Amelberga
Bohnen

weduwe van

Nicolaus Craenen
Met liefde gedenken wij haar die goed voor ons was.

Munstergeleen: Mia Michels-Craenen
Jan Michels
Macky

Heel: Stef Craenen
Miem Craenen-Heuts
Stefan, Maurice

Bom: Leny Koken-Craenen
Theo Koken
Claudia, Marylle

Grevenbicht: Corry Pernot-Craenen
Ton Pernot
Aglé

Munstergeleen: Toos Gielen-Craenen
Theo Gielen
Roel

Susteren: Elly Heffels-Craenen
Martin Heffels
Roy

" Susteren: Annie Otten-Craenen
Arno Otten
Nicole, Ivo

Port-au-Prince (Haïti): pater Laurentius Bohnen
(Salesiaan Don Bosco)

Heerlerbaan: familie Bohnen-Lenssen
6114 CT Susteren, 7 juli 1989
Feurthstraat 59
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, wordt ge-
houden op dinsdag 11 juli om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Mariaveld-Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.00 uur.
Heden, maandag 10 juli, om 19.00 uur herdenking in de noveen in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium
van begrafenisonderneming Peusen, Kloosterstraat 31 te Susteren.

Volstrekt enige__ ___ en algemene kennisgeving
Vandaag, 7 juli 1989, hebben wij - toch nog vrij onver-
wacht - thuis afscheid genomen van mijn man, onze va-
der, schoonvader en opa

Lei Coumans
echtgenoot van

Marieke Keulers
in de leeftijd van 66 jaar; geboren 24 oktober 1922.
Hij is voorzien van het sacrament van het h. oliesel.
Dit delen u mee:

Windraak: M. Coumans-Keulers
Stem: Huub en Ingrid, Dagmar

Amstenrade: José en Math, Marieke en Tjeu
Hoensbroek: Marianne

Geleen: Jeanny en Frans
Familie Coumans
Familie Keulers

6153 AB Windraak
Windraak 10
De uitvaartmis is woensdag 12 juli om 11.00uur in dePan-
cratiuskerk te Munstergeleen. Aansluitend is de crematie
om 12.30 uur in het crematorium Nedermaas, Vouersweg
1 te Geleen.
Dinsdag is om 19.00 uur in dezelfdekerk de avondmis tot
intentie van onze overledene.
Lei is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard; bezoekuren van 17.30 tot 19.00 uur.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem mochten ondervinden,
maar bedroefd om zijn heengaan, delen wij u mede dat, na een liefdevolle
verzorging in huize Het Munster van het R.C. Godsguis, voorzien van het
h. sacrament der zieken, in de gezegende ouderdom van 99 jaar, is overle-
den, onze vader, schoonvader, lieve opa en oom

Hubertus Henricus
Straus

weduwnaar van

Lucia Francisca van Mierlo
ridder in de orde van Oranje-Nassau

Lanaken (B): Frans Straus
Toos Straus-van Pol

Purmerend: Huub Straus
Janie Straus-Droppert
Remco en Aegir

Eijsden: Lucianne de Richemont-Straus
Rolf de Richemont
Sabine, Menno en Karlijn

Roermond: Rolf Straus
Marianne Straus-Verkerk
Ralph en Maurits

Doorwerth: Andrea Pauli-Straus
Michiel Pauli
Robbert en Wouter
Familie Straus
Familie Van Mierlo
Familie Van Pol

Roermond, 9 juli 1989
Corr.adres: Minderbroederssingel 25, 6041 KH Roermond
Wij nemen afscheid van hem tijdens een eucharistieviering op donderdag
13 juli 1989 om 11.00 uur in de onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roer-

" mond, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats
Tussen de Bergen.
Schriftelijke condoleance in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk vanaf
10.30 uur.
Avondmis op woensdag 12 juli 1989 om 18.30 uur.
De overledene is opgebaard in het mortuarium aan de Olympialaan 2 te
Roermond; bezoekmogelijkheid op woensdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Tot ons groot verdriet is op 9 juli 1989van ons heengegaan de oprichter,
oud-directeur en adviseur van ons bedrijf,

de heer

H.H. Straus
Zijn werklust en inzet, zijn inspirerend voorbeeld en vriendelijkheid zul-
len altijd in onze herinnering blijven.

Directie, commissarissen,
ondernemingsraad en medewerkers van
B.V. Aannemersbedrijf Straus van Mierlo

Minderbroederssingel 21
6041 KH Roermond '

t
Heden overleed, na een kortstondig ziekbed, nog vrij onverwacht, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 71 jaar, onze goede
broer, behuwdbroer, oom, oudoom en neef

Werner Thomas
echtgenootvan wijlen

Leonie Maria Hubertina Fredericks
Wij bevelen zijn ziel in uw gebedenaan.

De bedroefde familie:
Familie Thomas
Familie Fredericks

6461 AB Kerkrade, 8 juli 1989
Diepenbrockstraat 2
Corr.adres: 6461 JH Kerkrade, Abtenlaan 48
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op woensdag 12 juli as-
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Lambertus te Kerkrade-C. waar- j
na begrafenis op de algemene begraafplaats Schifferheide. Voor vervoer
is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaarvanaf 10.30 uur gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Dinsdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur, wordt Werner bijzonder hei-
dacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium gelegen op het ter- |
rein van de Lückerheidekliniek; bezoekuur van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie
als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, voorzien van het h. oliesel,
mijn inniggeliefde vrouw en onze lieve tante

Ellis Bisalski
geboren 19-1-1911 te Metz (Frankrijk) en overleden
in het De Weverziekenhuis te Heerlen op 9-7-1989

echtgenotevan

Jo Geilenkirchen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Jo Geilenkirchen
Eygelshoven: Lia Hendriks-Geilenkirchen

Jo Hendriks
Jean en Pauline
Frank
Linda

6411 GD Heerlen
Op deNobel 76
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 12 julias. om 15.00 uur in de dekenale
kerk van St.-Pancratius te Heerlen, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Rectificatie
In de overlijdensannonce van

Pierre Counen
werd abusievelijk denaam van Riny Op denKamp-
Vroemen foutief vermeld, dit moet zijn Riny Op
denKamp-Counen.

tMarlies Becks. H. Thijssenstraat 1, Roermond.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden

heden, maandag 10 juli, om 13.45 uur in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.

tMaria Klaasen, 75 jaar, weduwe van Jacobus
Franssen. Corr.adres: Schuttersdreef 70, 6093 JB

Heythuysen. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op woensdag 12 julias. om 10.30 uur
in deparochiekerk van de H. Nicolaas te Heythuy-
sen.

t
Als het leven een lijden is,
komt de dood als een vriend.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij ukennis dat op 70-ja-
rige leeftijd van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten,, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader en fijne opa

Cornelius Johannes
van der Schaft

echtgenoot van

Maria Josephina Theresia
Creusen

Brunssum: M.J.Th. van der Schaft-Creusen
Maasniel: John en Carla

van der Schaft-Senden
Serge, Céline

Jabeek: Kitty en Fons
Jacobs-van der Schaft
Remy, Robert, Ivo

Pijnacker: Gerdy en Wil
Aggenbach-van der Schaft
Renée, Sven

Maastricht: Jos en Elly
van der Schaft-van Uum
Gertjan, Annemiek

Brunssum: Wil van der Schaft
Patrick, Sally

6441 BG Brunssum, 8 juli 1989
Kerkstraat 46
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 12 juli om 11.00 uur in deFatimakerk
te Brunssum, waarna de begrafenis is op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in
de kerk.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving I
te zenden, deze annonce als zodanig te beschou- I
wen.

Wij verstrekken allé
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L I

42x 54x 60x1
5.000,-' 143,- 117,- 108,- I
7.500,- 210,- 171,- 157,- I

10.000,- 280,- 228,- 210,- I
15.000,- 421,- 342,- 315,-
-20.000- 561,- 456,- 419,- I

Overlijdensrisico is
meegedekt, eftectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
Ie hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x
10.000,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Steenhouwerij -" "Wr^i
MOONENWANDERS B.V. f AflWijngaardsweg 10 - Hoensbroek JtHTw!Telefoon 045-227700 | Ijry W i

Jaarüjksworden
Nederlanders ge"**
dooreen hartinfarct e" ■
eens 20.000 door een *C
seninfarct(beroerte) 1 JL

In ziekenhuizen, ~ E
lidatiecentra en op v JL
dere plaatsen word' I)
gewerktomdit onvo*,r^B
bare aantal van ** Jk
slachtoffers terug te M
gen.

Alditwerk isgeba^l
op wetenschappelijk j
derzoek.Het bezuinlrj
beleid van de ov** B<
biedt voor dat ondervfO
echter steeds minder ' I
te. Uw gift zorgter vo* L
dit levensreddende
kan doorgaan.

Geef aan de coll*
.il **Jof stort uw bijdrage "',

ro 300 of bankre^ 'V
70.70.70.600. <-'

i.Hartelijk dank.

■\
LUI UWHAKT SCR^»
nTjMiwtindN h*rt"~vT fv\J/ vrienden wwde'hartöid** ,< h
«*WIAIAANIOJlH* SGAArtNtWJ 0*0»* ■
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" "L E>!'i-Asfii J"AS - Het OLS van Niel-
*H (j e '?e annalen ingaan als een
*nri die men heeft ge-
*r> <^ngeveer alle weertypen heb-
pacj ?snutters in drie dagen tijd
n traVnder ideale omstandighe-

Nag 9 "? de 26 korpsen, die op
Ju« waren overgebleven,

"lel p gmiddag aan. Er stond geen, en geen zon.
i°'ri t;

te *esH bezoekers zagen reeds in►n' Waf reeks van drie kavelron-
a ouri mee de striJd werd hervat,

t„ °LS-winnaars ten onder>; Von
Wteten: Dorne, Wylre en Ro-

r trUs p : Kessenich, Laar en St.-
-o olaas Paulus uit Susteren. St.-
l!Ne la" 11 Susteren hield het een
»r°nd7 ger voL In die grote zeven-
Stf,r s,neuvelden verder Thorn,"Jk. ergeleen, Belfeld en Ospel-

P*kQiJNiJdn? plensbui zorgde voor een
Pauze die eerst Horst en

e k-Ind o1en Gr°otbeersel op-
k»11, rno^l? e de reeks van drieron-H dot oud-OLS-winnaar Oirs-
o^ Loi, ce?n misser van timmer-
* tWaai£iCmffelers afhaken en in°reen,Sde reeks St.-Geertruid■ misservan Ger Frambach.

!üde faf,k ' dat een van de gedood-
trniendt °neten was, vond in de
*ü.er vLgr?eronde zijn Waterloo.>er,de Berk, de 57-jarige
CVgL ,le °P het individuele
lii } d|rrlo kamPioenschap in Bo-
b had hL uWas 6eworden, faalde.5, h*t nf Uks niet stilgehoudenfttte^ment dat hij trok; in

„de buks omge-
le^isleiriH de

J
zestiende grote ron-

C^*Ük t. 3e zon EHikom en
favorj t

de gr°te Belgi'

De ravitaillering kwam Konings-
bosch als geroepen. Math Dijcks
kwam niet toe met de 250 kogels die
hij had gegoten. En een schutterij
die zonder ammunitie komt te zit-
ten, valt ipso facto af. Ofschoon
dochterYvonne tijdig terug was en
St.-Joseph robuuste rugdekking
kreeg van „Ria van Tilla van de
Busch" - oftewel van Ria Oomen en
Tweede Kamerfractiegenoot Frans
Wolters uit Venlo, strandde Ko-
ningsbosch - na Ophoven-Raam -in de 70e kavelronde. Doordat de
lichtmeter na de 93e kavelronde be-
neden 100Lux was gezakt, moest de
Slag op de Nielerheide omstreeks
tien uur zaterdagavond worden af-
gebroken.

re,ceerw overY>^ninginNiel-bij-As zijnde schutters van Schaesberg naar hun thuishaven terug-«, om daarhet behalen van deOLS-titel op gepaste wijze te vieren. Foto: WIMKUSTERS

AKEN - Denderend applaus van
hoofdzakelijk Filippijnse bewonde-
raars die ten getale van 3000 uit de
hele Bondsrepubliek naar de Dom-
stad waren gekomen en striemende
fluitconcerten van enkele honder-
den Westduitse demonstranten
markeerden gisteravond de aan-
komst van Corazon Aquino in
Aken. Tegen de achtergrond van
een woud van spandoeken, waarop
de Filippijnen als grove schenders
van de mensenrechten werden afge-
schilderd, besteegAquino, omringd
door een cordon van Westduitse en
Filippijnse veiligheidsagenten de
trappen van het bordes van het
raadhuis.

Op protestborden eisten de beto-
gers „No Germoney for total war",
„Onmiddellijke stopzetting van alle
geldelijke steun aan Aquino" en
„het aan banden leggen van de Vigi-
lantes" (de gevreesde doodseska-
ders).

Eerder op de dag was president
Aquino in West-Berlijn al fel geatta-
queerd. Burgemeester Momper
sprak er over „willekeurige arresta-
ties, moorden, en verdwijningen en
martelingen", maar hij prees tegelij-
kertijd de inspanningenvan Aquino
om na twintig jaar dictatuur onder
Marcos een oprecht democratisch
stelsel tot stand te brengen.

PvdA-leden keuren concept-verkiezingslijst goed

Hummel blijft staan op
onverkiesbare plaats

Van onze verslaggever
SITTARD - Het PvdA-Twee-
de Kamerlid Rein Hummel
blijft op een onverkiesbare
plaats staan op de Limburgse
lijst voor de verkiezingen in
september. Op een partijver-
gadering van het gewest Lim-
burg in Sittard betuigden de
afgevaardigden zaterdag hun
steun aan het rapport van een
interne commissie die na een
eigen onderzoek tot de conclu-
sie was gekomen dat Hummel
'in een aantal vitale gevallen'
geen contact met zijn achter-
ban heeft gehad. Een poging
van de PvdA-afdeling Heerlen
om de in Hoensbroek woon-
achtige Hummel één plaatsje
hoger op de lijst te krijgen,
faalde met een kleine minder-
heid van stemmen.

De gewestvergadering was volledig
gewijd aan de opstelling van een
kandidatenlijst voor de tweede ka-
merverkiezingen. Eerder werd al
bekend dat Rein Hummel, één van
de drie Limburgse PvdA-kamerle-
den, op de conceptlijst op een ze-
vende en daarmee onverkiesbare
plaats was gezet. Aanleiding daar-
voor waren de problemen die tus-
sen Hummel en het gewestelijk be-

stuur in Limburg waren gerezen en
die al eens leidden tot de instelling
van een 'commissie van drie. Hum-
mel was te vaak betrokken bij con-
flicten van uiteenlopende aard, er
ontbraken weliswaarbewijzen maar
het deed de partij allemaal geen
goed.
De interne commissie die de con

cept-verkiezingslijst opstelde moest
constateren dat ook nadien de ver-
houdingen tussen Hummel en het
gewestelijk bestuur er niet beter op
waren geworden. Voorzitter Job Co-
hen lichtte zaterdag toe in welke 'vi-
tale gevallen' het contact van Hum-
mel met zijn achterband nog meer
te wensen over liet: met de PvdA-
fractie in provinciale staten en de
PvdA-afdeling Heerlen.

" Hummelfeliciteert Monique Quint, die haar zesde plaats niet
hoefde afte staan. Foto: peterROOZEN

Titanenstrijd
Om tien uur zondagmorgen zou de
titanenstrijd worden voortgezet.
Zon 1.500 supporters hadden dere-
gen getrotseerd. Maar alsof de
Hoofdsponsor van Hierboven de
schutters wilde herinneren aan hun

auter-trouw - dezondagsmis schoot
er bij velen in - konden de buksen
eerst om 11 uur weer in stelling wor-
den gebracht.

Ger Ernes, de 52-jarige metaalbe-
werker die er in 1971 en 1979 ook bij
was toen Übachsberg het OLS won,
miste in de 98e kavelronde. André
Hutse uit Leuth zal zijn 37-ste ver-
jaardagnog lang heugen. De autofa-
brieksarbeider waande bij zijn 109e
schot een vuiltje in het richtvizier.
Het bleek echter dezon die hem in
de HOe ronde verblindde. Hij haal-
de iets te snelover. Twee ronden la-
ter timede HarKillaarts, de56-jarige
kopschutter van Reuver, verkeerd.
Ofschoon na de lunchpauze een ver-
raderlijke wind kwam opzetten, lie-
ten die van Kaulille en Schaesberg
zich niet verrassen. De Belgen scho-
ten in een hoog tempo. Het gejuich
van hun supporters gaf de Hollan-
ders telkens een opdoffer. Zenuw-
achtig trokken ze aan sigaretje of si-
gaar, maakten een wandelingetje
om vervolgens weer hun jasaan te
schieten.

In de 47e reeks van drie kavelron-
denraakten de schuttersvan Kaulil-
le uit hunritme. Schaesberg had de
bölkes net iets eerder af. Die psy-
chologische dreun vloerde Louis
Clijsters, de 45-jarige metselaar die
als tweede man voor Kaulille stond
opgesteld. Hij miste in de 142eka-
velronde.

Er rolden tranen van vreugde en
verdriet. „De gelukkigste heeft ge-
wonnen", relativeerde Rob Silver-
tand tijdens de ceremonie die bur-
gemeester Hans Coenders van
Landgraaf en gemeentesecretaris
Lei Pennings nipt haalden. Zij allen
heetten de schutters uit de beide
Limburg welkom op het OLS dat na
driejaar weer terug in Nederland is.

provincie

Muziekstuk
inzet van

kort geding
door jos frusch

-jttrangement of geen arrange-
ment. Dat is de inzet van het
ort geding, dat muziekuitge-
er»j Leymborgh uit Sittard ko-">ende woensdag voor de Ar-
jttdissementsrechtbank vanMaastricht gaat aanspannen te-
<*« dirigent Danny Oostermanan muziekvereniging Cres-endo uit Nieuwveen. Het gaat
aarbijom de bewerking die de

heeft gemaakt van dei.ornpositie The Year of the"ragon van Philip Sparke. Vol-*e,\s Jos Schrooten van de Sit-
J5dse uitgeverij, die de rechten
?^ de fanfarebewerking vanj»tt werk in zijn bezit heeft, is
-'niet geoorloofd deze com-

£°sitie zonder schriftelijke toe-j^mrning te bewerken,
(j-^iekuitgeverij Leymborgh,
y e wordt gesteund door deJ^eniging van Nederlandse
*uziekhandelaren en Uitge-. *s. heeft niet de bedoeling den»are uit Nieuwveen de deel-de aan het WMC, vrijdag 21

s~ in de Concertafdeling, on-
gelijk te maken. „Waar het
del 1m gaat is de diriSent dvi"
2or,H te maken' dat nÜ niet
tin toestemming composi-
-55? mag bewerken", aldus
Uit«irooten- HiJ zal ongeacht de
depi g van net kort Seding de
keet -me van net fanfare-or-
lyn iet in de weg staan- Dan-
st! osterman, die zich weet ge-
Itg'j'Jd door de Bond van Or-
(}aj Wingenten, is van mening,
h a nÜ niet onrechtmatig ge-
adeld heeft. Volgens hem isgeen sprake van een arrange-
g- nt, slechts van enkele wijzi-
gei?en, die het zijn korps mo-,
tori) maken deze veeleisende

uit te voeren.

Pitje
Dat laatste werd staande de verga-
dering door voorzitter Diederen van
de Heerlense afdeling met kracht
ontkend. Hij zei dat er zelfs afspra-
ken tussen deze afdeling en Hum-
mel waren gemaakt om 'de contac-
ten op een laag pitje te zetten. Die-
deren noemde de 'maatschappelijke
steun' die Hummel ontving, bedui-
dend en wees erop dat na publica-
ties rondom bijvoorbeeld het VVD-
kamerlid Van Rey wel anders gerea-
geerd is.
Diederen hekelde ook de opstelling
van de commissie voor de kandi-

daatstelling. Hummel had, zo rede-
neerde hij, best op een verkiesbare
plaats kunnen blijven staan, welis-
waar mèt de nodige kanttekenin-
gen. En dan had de vergadering wel
uitgemaakt op hij had moeten op-
schuiven. Diederen benadrukte dat
nooit bewijzen zijn gevonden voor
de kwesties waarin Hummel was
verwikkeld.
Tal van afdelingen bleken het moei-
lijk te hebben gehad met het geven
van een advies over de concept-ver-
kiezingslijst. Op het functioneren
van Hummels in de Tweede Kamer
was immers niks aan te merken. De
steun die Hummel ontving bleef
echter beperkt tot de afdelingen in
de Oostelijke Mijnstreek.

De afdeling Heerlen ondernam nog
een poging om Hummel één plaats
hoger op de lijst te krijgen, in plaats
van het statenlid Monique Quint.
Daarmee zou hij nog een kans op
een kamerzetel behouden, indien de
PvdA in een volgend kabinet komt
en ministers gaat leveren. Het voor-
stel werd met 83 stemmen voor en
103 tegen verworpen. De PvdA-af-
deling Maastricht probeerde vervol-
gens nog om Hummel van de zeven-
de plaats te verdringen, en schoof
Henk Opsteegh uit Tegelen naar vo-
ren. Een meerderheid van 115 van
de 185 stemmen voorkwam echter
dit 'oneervol ontslag.

Reactie
In een korte rede die zij in de kro-
ningszaal van het Akense raadhuis
uitsprak, zei Aquino in een reactie
op de stortvloed van kritiek, dat de
Filippijnen het eerste land ter we-

reld zijn dat een grondwettelijk in-
gestelde commissie voor eerbiedi-
ging en naleving van de mensen-
rechten kent. Zij benadrukte dat
deze commissie sinds de inwerking-
treding in 1987 al positieve resulta-
ten heeft geboekt.

Aquino besloot haar korte visite aan
Aken met het bijwonen van een
plechtige liturgieviering in.de Dom,
die vocaal opgeluisterd werd door
de Madrigal Singers, een Filippijns
gemengd koor van grote klasse dat
momenteel op toernee is door de
Bondsrepubliek.

Voor haar vertrek uit Manilla had-
den organisaties als Terre de Hom-
mes, Amnesty International en de
Gesellschaft für bedrohte Völker in
Göttingen al.felle kritiek geuit we-
gens de „steeds slechter wordende
mensenrechtensituatie op de Filip-
pijnen."

Pronk
PvdA-voorzitter Arie Kuijper be-
vestigde zaterdag dat de PvdA in
Zuid-Holland Jan Pronk, die nu de
derde plaats op de Limburgse lijst
bezet, graag als kandidaat wilde op-
voeren. Maar Kuijper heeft laten
weten dat Pronk voor Limburg te
goed ligt. Pronk, die in Maastricht
een woning heeft maar feitelijk in
Den Haag woont, onderhoudt vol-
gensKuijper inLimburg goede con-
tacten en is makkelijk aanspreek-
baar.
De Limburgse lijst ziet er nu als
volgt uit: Wim Kok (1), Thijs Wölt-
gens (2), Jan Pronk (3), Servaas
Huys (4). MarianneRuigrok (5), Mo-
nique Quint (6) en Rein Hummel (7).
De eerste vijf plaatsen worden als
verkiesbaar beschouwd.

Uitslag OLS
Niel-bij-As

1. St.-Hubertus, Schaesberg;
2. St.-Joris, Kaulille (B.);
3. St.-Barbara, Reuver;
4. St.-Pieter, Leuth (B.);
5. St.-Hubertus, Übachsberg;
6. St.-Joseph, Koningsbosch;
7. St.-Servatius, Ophoven-
Raam (B.);
8. St.-Laurentius, Meeswiik(B.);
9. St.-Harlindis en Relindis, El-likom (B.);
10.5t.-Cornelius, Swartbroek.

Man (49) ligt
enkele dagen
dood in bed

VALKENBURG - De politie van
Valkenburg heeft vrijdag een 49-ja-
rige Valkenburger in zijn woning
aan de Molenstraat dood aangetrof-
fen. Het onderzoek heeft uitgewe-
zen dat de man reeds enkele dagen
dood in zijn bed heeft gelegen. Hij is
een natuurlijke dood gestorven. De
man is zondag 2 juli voor het laatst
levend gezien. Omwonenden waar-
schuwden de politie.

Onkies

■Het PvdA-komerlid Rein
Hummel heeft het onderspit
moeten delven. Hij werd za-
terdag op een onverkiesba-
re plaats voor de Tweede
Kamerverkiezingen in sep-
tember dit jaar gezet, zonder
dat hij gefaald heeft in zijn
werk. Belangrijkste argu-
ment om Hummel te degra-
deren was dat hij de contac-

ten met zijn politieke vrienden in Limburg heeft verwaarloosd

Wiens schuld was dat? Die vraag kwam niet aan de orde bij de
commissie die de conceptlijst opstelde. Zij constateerde slechts dat
de problemen tussen Hummel en vooral het gewestelijke bestuur in
Limburg er zijn. Simpel door de aanwezigheid van die problemen is
aan de politieke effectiviteit in het gewest Limburg afbreuk gedaan,
werd zaterdag gezegd. Met andere woorden: Hummel mag dan
wel een goed kamerlid zijn, hij doet de partij geen goed. En daarin
ziet het PvdA-bestuur géén schuldverklaring richting Hummel.

Door hem echter te verschuiven naar een onverkiesbare plaats op
de lijst, is de schuld natuurlijk wel volledig op het conto van Hum-
mel terecht gekomen. Daarmee was het politieke oordeel over de
man al voor de vergadering geveld.

Tevens heeft de discussie over de kwestie-Hummel een schaduw
geworpen over de opvattingen binnen de PvdA over de positie van
de vrouw. Meer vrouwen op verkiesbare plaatsen, luidt de slogan.
Een respectabel streven. Maar de gewestvergadering zaterdag
heeft daar een zure bijsmaak aan gegeven. Zonder dit te bewijzen
is de schuld van allerlei conflicten in de schoenen van Hummel ge-
schoven, en is daarmee de weg geëffend om een vrouw op een
verkiesbare plaats te krijgen. Voor beiden een oneervolle zaak.

Rein Hummel denkt niet aan opgeven

’Politiek is nog
niet van mij af’

Van onze verslaggever
SITTARD - „De wedstrijd is ge-
speeld, het fluitsignaal is afgegaan,
terug naar de kleedkamer en dou-
chen." Met opgeheven hoofd verliet
Rein Hummel, nu zon zes jaartwee-
de kamerlid voor de PvdA, de ver-
gaderzaal in Sittard waar over zijn
lot was beslist: hij blijft de komende
kamerverkiezingen op de zevende,
onverkiesbare plaats staan. „Na-
tuurlijk vind ik het jammer," zegt
Hummel die zich nog graag voor
Limburg had willen inzetten. „Maar
daarvoor is de steun van de partij
wel vereist."

IIetze
Rein Hummel zal nog langaan deze
gewestvergadering terug denken,
want hij vindt de kwestie nogal
wonderlijk, curieus. „Ik twijfel aan
alle argumenten die zijn gebruikt.

Het zijnfniet de echte argumenten,"
meent Hummel. Wat dan wel de
oorzaken voor zijn debacle zijn, kan
hij niet zeggen.

De PvdA-er houdt het op een boy-J
cot, waarvan hij het slachtoffer isi
geworden. Een persoonlijke hetzefdie tegen hem is gevoerd. „Het is*
nietecht leuk," zegt hij. De steun|
die hij zaterdag mocht ontvangen,|
bleef beperkt tot de PvdA-afdelin-j
gen in de Oostelijke Mijnstreek. Hijj
was er niet minder blij om. „Deze!
steun was voor mij een weldaad.'
Maar het was onvoldoende om dej
non-argumenten van de tegenstan-!
ders tegen te gaan."

De toekomst is nog onduidelijk,?
maar Hummel is er zeker van dat hij|
aan de politiek zal vasthouden, mo-Jgelijk weer door aan de gemeente-»
raadsverkiezingen volgend jaarmee}
te doen. Hoewel hij zegt dat er in het*
leven meer is dan de politiek alleen, >
en dat hij zich uitvoerig zal bezirP*
nen op zijn nieuwe positie, blijlwt
Hummel al meteen weer strijdvaar-»
dig te zijn. „Het zou onzin zijn om!
nu niks meer in de politiek te doen.»
Voorlopig zijn ze nog niet van me af.!
Politiek is toch een van de aardigste»
dingen die er zijn. Dit is maar een»
tijdelijke tegenslag."

Limburgse melkers slaan genadeloos toe op barcelona
Wim Coenen uit Nuth

nationaal winnaar
Van onze medewerker

FONS VAN OPHUIZEN
HEERLEN- De Limburgse duiven-
melkers hebben een groot meester-
schapaan de dag gelegd in de mara-
thon van het luchtruim. Ze nemen
devier eerste plaatsen in van het na-
tionale concours. Na St.-Vincent en
Dax zijn het opnieuw de Limbur-
gers die de toon aangeven. Natio-
naal winnaar werd Wim Coenen uit
Nuth die een vijfjarige doffer om
13.18 uur klokte. Coenen is al jaren
een van de grootste lange afstands-
kampioenen van Nederland.
Hij won al eens een eerste nationaal
Bergerac, tweede nationaal St.-Vin-
cent en vele prijzen in de top-10.
Zijn winnende doffer vloog reeds
eerder kopprijzen van Barcelona en
nog enkele lange afstandsvluchten.
Hij is weer een produkt van het on-
volprezen Van der Wegen-ras uit
Steenbergen. In de nationale uitslag
eindigdeL. Willems uit Maasbracht
tweede voor J. Saya uit Heer en ge-
broeders Van de Weerdt uit Meers-
sen.

Tot een formidabele prestatie kwam
Sjef Gorissen uit Simpelveld die om
20.00 uur reeds zeven Spanje-vlie-
gers thuis had. Peter van der Eijn-
den uit Deurne had er toen vijf. De
Belg Pochet uit Quarginon stal de
show en klokte rond 14.15 uur vier
kopduiven. Om 20.30 uur had Jean
Hausoul uit Epen drie Spanje-vlie-
gers thuis van de vier. Twee jeugdi-
ge melkers zegevierden tenslotte op
internationaal Barcelona. Dit waren
de 16-jarigeDirk en zijn zusje, de 18-
-jarige Kerstien Böhm uit Darmstadt
in Duitsland. Zij klokten hun vierja-
rige duivin om 10.55 uur op 1068
km. De winnende duif is overigens
nog van Limburgse bloede want ze
is een kleindochter van de bekende
crack „de Trommelen" van het duo
Hendriks-Meijberg uit Heerlen.
De eerste Belgische duif werd ge-
klokt door F. Schellens uitAerschot
om 13.30 uur op 1082 km. De Barce-
lona-vliegers werden tijdens derace
gegeseld door aanhoudende regen.
Het concours verliep dan ook zeer
traag. Gisteravond om 20.00 uur wa-
ren in Nederland pas 195 duiven

thuis van de 6.500. Internationaal
waren er toen 600 bekend van de
25.500 duiven. Vandaag moet men
dan ook doorklokken.
De vroegste duiven van het nationale con-
cours waren van:
1. W. Coenen (Nuth) 13.18 uur; 2. L Willems!
(Maasbracht) 13.50;3. J. Saya(Heer) 13.22;TGebroeders Van de Weerdt (Meersse**-
-13.27; 5. Gebroeders Van Boxtel (Goirlei
14.57; 6. Wijnands en zoon (Maastricht»
13.52; 7. J. Beijers (Deurne) 15.14, 8. Geert*

Roeffen (Lottum) 15.25; 9. A. van Helden!
(Roermond) 14.55 (duivin); 10. Beckers»
(Oudenbosch) 15.22; 11. Kaathoven (Reusel)*
15.17; 12. P. Menten (Sevenum) 16.03; 13. H.JVerhoeven en zoon (Goirle) 16.00; 14. A. van»
Haaren (Heesch) 16.37; 15. A. Geukemeijer»
(Heythuysen) 15.46 en 16.27; 16. J. Schelle-!
kens (Riel) 16.04; 17. M. Meulen (Hunsel).
15.40; 18. A. Erkel (Zuid Beierland) 16.37;*
19. J. Vercauteren (Schimmert) 15.20; 20. C.JMusters (Hoogerheide) 15.55.
Verder enkele vroege Limburgse aankom--
sten;
24. J. Cox (Stem) 15.32: 28. H. Swelsen (Ja-!
beek) 15.44;29. Gebroedsers Van de Weerde"
(Meerssen) 15.35, 30. J. Slabbers (Swalmen)!
16.22;34. en 42. J. Theelen 16.25 (jaarling) en»16.37; 35. en 50. J. Gorissen (Simpelveld)»
15.35 en 16.07.

Giel Niesters uit Bleijerheide wordt waar-»
schijnlijk overwinnaar van provinciaal Or-*leans. Hij klokte om 18.36 uur. Verdere*
vroege aankomsten:
P. Nievelstein (Waubach) 18.41; H. Oom-*
bach (Heerlen) 18.36; J. Moonen (Heerlenf
18.37; Hoenen (Heerlen) 18.38; Gebroeers»
Schijnen (Heerlen 18.40;A. Heuts (Palemig)»
18.40; C. Postma (Heerlen) 18.40; Jeuken-JPluymen (Heerlen) 18.40; Hennen en zoon»(Gronsveld) 18.28; J. Souren CVijlen) 18.35;*
J. Delnoye (Vijlen)? 18.35; Gebroeders Van*
Tilburg (Huls) 18.40.

"
ji

# Wim Coenen uit Nuth met zijn nationale Barcelona-win-
naar. Foto: WIM KUSTERS

Aquino in Aken met
fluitconcerten en

applaus ontvangen
Vervolg van pagina 1

Slagop Nielerhe’ een der grilligste uit geschiedenis

OLS na drie jaar
terug in Nederland

j. Vervolg van pagina 1
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Dader nog spoorloos

Taxichauffeur in
hoofd geschoten

Van onze verslaggever
HEERLEN - De politie van Heerlen

t gistermiddagbekend gemaakt
le 36-jarige Duitse taxichauf-

fiir Horst W., die donderdagavond
: neergeschoten op het Heerlen-

dustrieterrein De Kissel, door
é*m schot in zijn hoofd is overleden.
E}e chauffeur, die overigens in Mid-
den-Limburg woonde, leefde nog
tóen rond half elf donderdagavond
dè hulpdiensten arriveerden en
:-{jerf twintig minuten later in het

Weverziekenhuis. Vandaag
it sectie op zijn lichaam ver-

richt.
I* moordenaar, die in Erkelenz
(ÖRD) in de taxi stapte, is nog
spoorloos. Zijn signalement luidt
als volgt: blank, 170/180 cm lang,sjank, goed verzorgd kapsel, don-
kerblond haar. Tijdens zijn vlucht
verloor de man een groenkleurige
jïs. Degene die een dergelijk kle-
dingstuk heeft gevonden, wordt
verzocht zich te melden: 731731.
De politie liet gisteren weten dat de
diader hoogstwaarschijnlijk gezocht
moet worden in het hard-drugmi-
lieu. Aangenomen wordt namelijk
dat hij van plan was verdovende
n,iddelen bij een dealer in de Vosse-

lats te kopen.

Derde deel
zomergerst
aangetast
Van onze verslaggever

HEERLEN - Dertig procent van de
zomergerst is aangetast door de
gerstvergelingsziekte. Deze ziekte
wordt veroorzaakt door luizen die
een virus overbrengen op gewassen.
De wintergerst was voor maar liefst
80 % aangetast en de wintertarwe
voor de helft. Zomergerst wordt
voornamelijk verbouwd op zand-
gronden.
Volgens de heer Hendriks van het
Consulent voor de Akkerbouw in
Limburg is het voor de landbou-
wers vrijwel onmogelijk om zich
voor deze ziekte te wapenen. Hij
vgrmoedt dat de oorzaak van deze
ziekte gezocht moet worden in de
zachte winter en redelijk zomer-
weer. Vorig jaarwerd de gerstverde-
lingsziekte ook al geconstateerd.
Hendriks vindt het te voorbarig te
spreken van een mislukte oogst.
„Het zal natuurlijk wel invloed heb-
ben op de opbrengst."
De zomergerst en -tarwe worden in
augustus geoogst.
In Limburg wordt op 13.000 ha land
granen verbouwd. In heel Neder-
land is 200.000 ha in gebruik.

Directeur Safaripark niet aangeslagen na branden

’Storm inglaswater’
TUDDERN - Nederlanders die de
leeuwen bij de ingang oranje verf-
den om het Europees kampioen-
schap van de voetballers een nog
fraaier tintje te geven deerden hem
niet. Maar de intriges dievolgens di-
recteur Nock van de Löwensafari in
Tuddern komen uit de gemeente
zelf bevallen minder. Toch maakt
hij allerminst een aangeslagen in-
druk. „We gaan gewoon door. Het is
een storm in een glas water", is zijn
commentaar op devernielingen van
de laatste dagen.

Het lijkt alsof hij er al jarenaan ge-
wend is: vandalisme. In de loop van
de tijd werden herhaaldelijk ramen
vernield, snoepautomaten openge-
broken. Het lijkt niet op te houden.

Een vervelende wind waait volgens
Nock uit de hoek van het gemeente-
bestuur. Jaren geleden zou dat an-
ders zijn geweest. Nu zijn het vol-
gens de directeur allemaal mensen
die het niet goed voor hebben met

zijn park. Nock kan zich niet herin-
neren datzijn park ooit hinder heeft
veroorzaakt. „Twintig jaar geleden
had niemand van de 'Selfkant' ge-
hoord, laat staan van Tuddern.
Dank zij deze attractie weet ieder-
een in West-Duitsland en vele Bel-
gen en Nederlanders waar Tuddern
ligt."
Afgelopen vrijdag was het park
weer open, nadat donderdag de
poorten dicht waren gebleven om-
dat eerst de vernielingen gerepa-
reerd moesten worden. Hij moet er
om lachen. Geen schaterlach, maar
meer een grimas. „Het prikkeldraad
rond de twee sluizen naar de leeu-
wen was vernield. Op een hoogte
van minstens 4,5 meter. In die 20
jaajdat hier een leeuwensafari is, is
nog nooit een roofdier zo hoog ge-
klommen. Er was dus geen gevaar.
Het waren een paar stukken, enkele
meters maar, die kapot waren. We
hebben meteen hele stukken ver-
nieuwd. Er werd toch gewerkt, niet-
waar." Vrijdagochtend werd het

park weer 'vrij' gegeven door de
autoriteiten. De directeur is een aar-
dige schadepost rijker. Tussen de
7.000 en 8.000 DM.

„De hele dag heb ik mensen te
woord gestaan en uitgelegd waarom
niemand naar binnen mocht. Twee
bussen moesten huiswaarts keren.
Ik heb iedereen die tevergeefs naar
Tuddern kwam, een vrijkaartje ge-
geven. Dan komen ze tenminste te-
rug."

Het safaripark is wel verzekerd.
„Maar niet dat je zegt 'alles is ge-
dekt. Een eigen risico ben je sowie-
so al kwijt. Ik vermoed dat dit grap-
je me toch weer tussen de 70 en 80
mille kost. Dan pas is alles opge-
knapt." Opmerkelijk genoeg had-
den de daders het niet echt gemunt
op de meest kostbare gebouwen: de
schietkraam en een cafetaria gingen
in vlammen op. De brandweer was
snel genoeg ter plekke om de scha-
de te beperken.

0 Brutale struisvogels nemen geen genoegen met een beetje droogvoer, maar willen het hele zakje
leeg eten.

Foto: PETER ROOZEN

Nederlands kampioenschap zakkendragen in Ey

Gevecht van krachtpatsers
op verraderlijk parcours
Van onze correspondent

EYS - Niet zomaar een bult of heu-
veltje vormde gisteren tijdens het
open Nederlands kampioenschap
zakkendragen in Eys het belangrijk-
ste obstakel. De 72 krachtpatsers,
vroeger boerenzoons, ijzervlechters
en molenaars, nu vooral body-buil-
ders en fitness-beoefenaars, moes-
ten vooral strijd leveren tegen een
verraderlijk parcours met volop
vals plat en matig stijgende en zelfs
steile beklimmingen.

Af te rekenen hadden de zes ge-
spierde, maar bovenal charmante
dames en de 66 potige mannelijke
atleten met een steeds maar lood-
zwaarder drukkend dak met 25, 50,
75 of zelfs 100 kilogram zand. Met
aan het eind van de 1.000 meter
zwoegen, zweten, kermen en afzien
in tropische hitte, deverlossende fi-
nish of de languitgestelde maar dan
toch definitieve slag van de man
met de moker. Vooral de laatste 150
meter bleken een ware beproeving.

Voor pechvogel Wim Knoren uit
Valkenburg gebeurde dat in de 50
kilogram klasse op bijzonder dra-
matische wijze: zeven meter voor de
eindstreep kwam hij uitgeput ten
val. Volkomen total-loss en niet
meer in staat de resterende luttele
meters verder de Eyserbosweg af te
leggen. Over bleven slechts de
schouderklopjes als morele onder-
steuning van de begeleider, een
veeg met de waterspons, de tv-regi-
stratie van de wereldomroep en een
vermelding in het fotoverslag van
het weekbladPanorama.

In de 75 kilo klasse kreeg de drie-
voudige kampioen Ruud Vrencken
uit Hulsberg veel tegenstand van de
vinnige Marcel Kessels uit Eys, die
een thuiswedstrijd speelde. De ach-
terstand bedroeg uiteindelijk 18 se-
conden. Een nog duidelijker over-
winning behaalde de Belg Jozef
Homburg in de super 100 kilo klas-
se. Diens tijd (13.42.23) was te sterk
voor de nummers 2 en 3, Nico Ra-
makers en John Starmans.

Mieneke Starmans, de echtgenote
van John, kon haar vreugde niet op
bij de dames toen ze winnend fi-
nishte. De overwinning bij de 50
kilo heren gingnaar Marcel Geurten

uit Bemelen (7.34.70) voor Raymond
Slangen uit Nuth en Rob Smeets uit
Partij. Op de 50 kilo estafette ten-
slotte bleken de Veer Hoave, be-
staande uit Henk en Marcel Kessels,
Jos Canisius en Ron Scheijen voor
de concurrentie een maatje te groot.

Uitslagen: 50 kg. heren: 1. Marcel Geurten,
Bemelen 7.34.70; 2. Raymond Slagen, Nuth

7.44.74; 3. Rob Smeets, Partij 8.26.65- J
75 kg. heren: 1. Ruud Vrencken, &~f't9.02.27; 2. Marcel Kessels, Eys 9.2 l'git
Nico Ramakers, Heerlen 9.40 30. Day,
kg.: 1. Mieneke Starmans, Sc!}'' f,
9.46.05; 2. Mielika Heijnen, v^J
9.56.29; 3. Jolanda van Wissen, M*%
10.26.40. Estafette 50 kg. heren: 1.Veff,
ve, Eys 5.12.16; 2. Kijimo 1, Heerlen »".. IJ
3. Physique. Hulsberg 6.02.65. 100 ÏM
ren: 1. JozefHomburg, Gemmenich' j/
13.42.23; 2. Nico Ramakers 14.22.25;*Starmans 14.59.63.

rif" Deze body-builder gaat gebukt onder de zware last waoP
hij de steile helling moet beklimmen. -r^

Foto: WIDDERSHO*
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I H Openingstijden: dinsdagt/m vrijdag 9 -18 uur,

Vanaf zaterdag 8 juli t/m 22 julia.s. gaan wij I « » iA#^ ~mmm I 123°' 1 13,°,Tl 3,°,T Za,erda9l °'17uur'rr.:. VERBOUWINGS OPRUIMING 4^.
Vele bankstellen, fauteuils, wanden, kasten, eethoeken PROFITEER VAN DE GROTE VERBOUWINGSOPRUIMING IN DE LIMBURGSE WOONDORADO'S W% I |/^/\ ■■WLJIIjLIm

en slaapkamers van bekende merken, IJl^*l|^B TE KERKRADE EN WEERT IUI^U TÏWI^AWffPdus kwaliteitsgarantie worden tegen mt^mmWffSSt UM Reeds enige maanden worden de WOONDORADO'S te Kerkrade en Weert mW
SPECIALE AKTIEPRIJZEN gü]^j3ia4»>F^WTTTrS , , , . . . . . , KERRH MVEERT

verkocht met ■ 2ïiJ*i*fflfs]s Nu het einde van deze renovatie nadert, moeten wij ruimte makenwwVaW*t^Vmffmt^M^m9,mmmmmm9mU mmmmm\mnV\mY*lA^ai^mi'mw^^ u i Kerkrade, Holzslraat 134, Straterweg 47. Tel. 045-455151'IkW ■ 111\i [Cl 3J I Itlfcl-Kfll Wd^Mo^^^_ VOOr een nieuwe kollektie meubelen. | Weert Hoogveldsiraal 16. nabi| ringbaan Noord-Boshoven.

| WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST I
EN WORDT VAKBEKWAAM

I Behaal bij de specialist, al meer dan 10 jaar, in de I
I Bedrijfstak Horeca de officiële SVH vestigingsdiploma's I
I voor uw hobby en/of werk. Ook kunt u zelfstandig I
I caféhouder-, petlt-restauranthouder, disco-eigenaar of kanti- I
I nebeheerder worden. Half september starten de mondelin- I
I ge ochtend-, middag- en avondcursuseen weer in 65 I
I plaatsen in het land. Een vooropleiding is niet vereist.

I DIPLOMA'S I
CAFÉBEDRIJF, RESTAURANTBEDRIJF,

HANDELSKENNIS, SLIJTERIJ
met een GRATIS cursus Horeca-ondernemerschap:

of behaal 't V.O.M. Certificaat praktijk-opleiding

KELNER/SERVEERSTER
I Begin januari 1990 kunt u examen doen. 't V.O.M. Horeca I
I Instituut verzorgt deze cursussen zowel mondeling als I
I schriftelijk tegen de laagste prijzen. Tevens kan t V.O.M. I
I Horeca u na het behalen van de Rijkserkende diploma's I
I begeleiden bij het starten en/of overnemen van een eigen I
I horecabedrijf via haar afdelingen Horeca Administraties en I
I Horeca Bemiddelingen.

Al 10 jaar de professionele horecabegelelder

I ' DIP "»«■»
van Diploma tot eigen Bedrijf

I Stuur voor een GRATIS brochure onderstaande coupon in I
I een envelop zonder postzegel naar:
I 't VOM, Antwoordnummer 1060, 3800 WB Amersfoort- I
I Hoogland. Of bei:

I 033-80 60 60 of 's avonds 04104-75047 I
I Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis brochure.
I Naam: Dhr/Mevr I
I Adres: I
I Postcode: Plaats: I

BilSSilïflkUilflïlUl^^üfiß Niet voor iedereen
j=gijtk> minigraafmachines zijn gezondheidszorgen

'J^BLl j^sJpA *\l] onderwijs vanzelfsprekend.

13113 k SYMPATIA
eventueeluitgevoerd met
een hydraulische sloophamerpIHMIIBWB GIRO: 17797

W^JmW^&rWrWaWÊ \a9i II Actie Sympatia Biltseweg 14.

THERMAE 2000: WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST
-Thermae 2000, het futu- zJSL. ±! #* j i} %* r^ rr T~"- 1

nstischethermencentrumvoor xj^ll k.vxSpS^/ J|ll^ V- -w« J*-^^\~^totale ontspanningvan lichaam Qjjwß h *'*1&£ wt -*lii.-..*'\X. J^\én geest, bevindt zichboven een >W -^jrV^êSH KÉfrV - J* feH*W^'* '-" eX
40D00 jaar"jonge"bron met "* hSiIHeÏtL ..I &JKf» 'h<'^^)

bad onder de tropische planten- A&L, -T - f '"■Mt -a^JF «T^oT 2 uur 11. 25,00, voor 3 1/, uur
weelde in dehortus botanicus. ■* »^***~* Fl. 32,00en voor een geheledag
Ontspanu in een van dewhirlpools metonderwater- i ■—i Fl. 48,00.
massages, deeucalyptuskamers, destoombaden ofde *De is van 'n,erni«e 200° wordt 8*"I"l1"1 door een Thermae 2000: ■ Thermalebinnen- en buiten-

Romeinse thermen. bronnen. Het themischrninemlrijk water is naarde b (t 1200 2) whirlpools. Saunalandschap..«gft wiwmw*u«iwu eisen van de Duitse Bondsrepubliek erkend als fluoride-en > , ,y r

■/*¥%% Geniet van de sleerm natriumchloridehoudend "Heilwasser". Tevens is vastgesteld ■ Romeinse üiermen/ \*
/ / jéjjjjfflL het saunalandschap dat het water volkomen "ursprünglich rein" is. stoombad jér \

>''{////Ém\ metblokhutsauna's van ' —' ■ Therapeuticum \m*gr *$0®\,+ ./_,?_ JJ~L/Ji[% massiefgrenehout, of tricht in het fraaie Zuidlimburgseheuvelland. De idyl- «Modder-en 1 y^^ÊÊÊÊ 0*\ - -f* i~-f~fS^^M van de houtgestookte lischeomgeving biedt uitstekende mogelijkhedenvoor kruidenbaden ",~~*^^M flafjWi $Ëfir&*>*"
\ |^ö^^^^ buitensauna Concen- een meerdaagsverblijf. «Sport- *BBSB^^i^ &Z ]ÈiL

-;L Iml«^ÉkF« treeruop destilte in de Thermae 2000 is het gehele jaardagelijks massages fl I^ÉfT"P<,*i~Jfl^jjyl IM^Ssi yoga/meditatiekluis. geopendvan 9.00 tot 23.00 uur en voorzienvan een ■ Cosmetica- I^ÉÉija iÜLf^h
■^■JB^.- jf*y»PJt a*ma\Wfc^aV 1^» jJ^ÊLaaaaawW .-■ ■'M'^[jm'rfp»|»y,V'^^Ttß 6 ■ "'"'"' '. cSSHafißb V' /

bron van energie voor^ * «Eb teerde parkeergelegenheid. ■ Solarium ■ ,-.^il bT* lichaam en geest.Dit jj^"% *jl m De toegangsprijzen, inclusief «Gymnasion j fcj^
**sb(^ÏHbK^ bijzondere centrum lÉ|| ij ft het gebruikvan alle ■ Yoga/meditatie-
/jm^^mmmm^Y omvat alle denkbare i ■Bfe,:--»3 k:' i* faciliteiten, bedragen kluis ■ Auditorium 'istvoorzieningenvoor m fN^jÉh m M voor een verblijfvan «Restaurant. 1= ***'"gezondheidsrecreatie. In het gymnasion vindt ude f/ÊSS^f^imodernsteapparatuurvoor gerichte lichaamsoefe- rrWmim^sM.'.^ 1> ****%

ningen.En in derestaurants JjgpiP V
wacht u een variëteit aan 'Jm^gezondeén smakelijke gerech- Voorinforma[ie:Thermae2ooo,Cauberg27, THEMWE WaW

Thermae 2000 in fo*llBl98' 630° Valkenburga/d Geul, Nederland. Telefoon(0)4406 -16060. 2000 t^aa\r^<
\^Zl^u2 WIE THERMAE 2000 VERLAAT VOELT ZICH ALS HERBOREN



Vredesactivisten planten
'bomen' in Awacs-bos

Bolwerk
Het fietsende gezelschap, dat zich
vandaag naar Aken begeeft, telt
deelnemers, die tussen de 12 en 79
jaar oud zijn. Wie dergelijke acties
helemaal ziet zitten, is de vijfenze-

ventigjarige Ad Turfboer uit J/or-
den. „Vier jaar lang was ik krijgsge-
vangene van de Jappen. Eerst zat ik
twee jaar op Java en daarna heb ik
nog twee jaar in een Japanse koper-
mijn moeten werken. Dus ik weet
wel waarom ik hieraan mee doe."

jo reijnders

# Nadat de lijsterbessen in
de Schinveldse bossen,

tegenover de
Awacs-landingsbaan,

vaste voet hebben
gekregen, worden ze
allereerst van water

voorzien.
Foto: WIM KUSTERS

Symboliek
Üjlt ,? Zetijd van het jaar is het moei-
Her,"°men planten. Daarom kun-
tyjg e geen eiken of essen planten,
iti oy.an er in ditbos bij de kapactie

racnt van net Ministerie van
hebb e zoveel zi Jn gesneuveld. We
bes en- symbolisch voor de lijster-
*eg v ' omdat "Jsters op hun
dit gp^?1 Rusland naar Frankrijk in
"&U a, led neerstrijken en deze bes-
%{ll v°edsel gebruiken. En deze
%„ei?omt aardig overeen, zij het in
4eVr^ferde richting, met die van

estafette>" aldus mevrouw

Voetbalsupporters
e«n v °°m'planting was het slot van
sl^ ?0r de vredesactivisten erg ge-
aHrie e dag. Na bezoeken aan onder

* in h Maaseik en Sittard werden
"Hijjj et Brunssumse bestuurscen-
K^ officieel ontvangen door wet-irige r Van Goethem, die zich erg
Nar0°men toonde met de manier,

11 SP ..de ruim honderd fietsers
Ooit f ÎJd voor de vrede voeren,
i^ser Politieagent, die bij het
varti n van het Afcent-hoofd-'er een oogje in het zeil hield.

was die mening toegedaan. Tevre
den riep hij uit: „Het zijn in elk ge
val geen voetbalsupporters".
De actievoerders zelf voelden per
gefietste kilometer hun saamhorig-
heid groeien. Regina Douma uit
Zwolle: „Wat we vooral erg knap
vinden is, dat een gemeente als
Brunssum, die toch als militair bol-
werk bekend staat, vandaag al haar
poorten voor ons opent en zelfs de
sporthal ter beschikking stelt om te
overnachten."

Diefstallen
inbrakenen

vernielingen
onze verslaggevers

'I|l w ADE " In Kerkrade werd
<rneu ee^einde een compleet tuin
\\iü Jement van vijf mille aan de

ergstraat gestolen. Ook ver-
I jj«s j,/ ln die gemeente een Merce-

iet een waarde van 70.000 gul-
Jari°Vendien hield de politie een
t ege man aan, die een vrouw

J,r>riat*k a^armPistool nad bedreigd,
%t ,:."Ü zich ergerde aan het feit

m " naar honden uitliet. Ook
laafH de WMCstad een Duitse

i ti aangehouden, nadat zeWt!Ben K̂ .P°stkantoor fraude wilde
liet K ne* °Pnemen van geld dat

O^ezat.
Jüg ofenden hebben zaterdagmid-
K°*tbal ~,avon d de kantine van de
i-^en m Schinveld openge-
% ' buit bestond voorname-

<r T>fnoeP8oe(l, drank en rook-
K*San daders verschaften zich

f door de voordeur uit de
I() sSels te trekken.

Si^len hield de politie tweeJ-jit a n aan, diezondagmorgen eenNke] biggelen gooiden van een
hfrvol aar» de Akerstraat en zich

*n. hBetls over enkele vrijgeko-
'°eslakens ontfermden.

Valkenburg
nS. rj^oner van Houthem heeft
I,'lcJe Psgenoot afgelopen week-Iv^'en P heterdaad betrapt bij het
Ast. ü

Van aardappelen uit een
»ri rei Je' De aardappelen zijn
\ge

e Politie aan de eigenaar te-■Jcht p en- Een man uit Maas-den een man uit Valkenburg
h^tto eveneens op heterdaad be-
jjjit veret? 2iJ in een dronkenbui een

Va ii nielden van een zakenpand
UH dlkenburg.
Ntge

a
n
r,z°geheten kubus, dieop het

?ftstra ersgedeelte van de Plen"
C*tf4a in Valkenburg stond, zijn
U*l. i,g twaalf horloges verdwe-
t**h.. rm°edelijk is gebruik ge-
il n h een valse sleutel. Getui-

I^en-n en verzocht contact op te1. n-04406-12302.
Maastricht
■JPUty -UU heeft zaterdagavond een
Ej*Btri v naar eigen woning in
KJjOr v-cm gebeten. Het dier wasj^n.rjp lte uit Utrecht meegeno-

j litie ,f Precieze toedracht was de
Hen. 'et bekend, maar op een ge-

■Sjing ;?°ment vond de hond aan-
■V^rt. £m de vrouw in het been te
■k^d eJr vrouw werd ernstig ge-

Üj^nrjpi moest zich onder dokters-
''°lgd ■ stellen- ln de paniek

,fl^ eeriVe' depolitie.gebeld, maar
'bn nSifte is het niet meer ge-
fl^M d' \P verzoek van de vrouw

ar hond gemuilkorfd aan de
V, n teruggegeven.
<Ta hielH ,, £ iW? de politie in Maastricht in

iKÏSwo Va° zaterdag op zondag
'rlbrane.r uit die stad aan tijdens

4tok r ent **Ü nad samen met een

«^ e sPullen willen stelen.
flWV*arsr£e,'s noorden gestommel
flC^er den de P°ütie die een
IVer rn 7i de kraag kon vatten. De
'AR Het „ dde later bij de poli-

't nr,t nderzoek naar het tweetal
jfM°geüjk hebben zij meer

Vijf moorden
In Heerlen en omgeving deden zich
gedurende het eerste halfjaar van
1989 al vijf moorden voor, waarvan
twee - de moord op een prostituee
in Kerkrade en demoord op een al-
leenstaande bejaarde in Hoens-
broek - werden opgelost en de da-
ders veroordeeld. Twee andere
moordzaken zijn nog onopgehel-
derd, namelijk die van Marinus van
Wagenveld (73) en die van Yvonne
Plasmans (25) uit Heerlen.

Het onderzoek in deze afzonderlijke
zaken wil allesbehalve vlotten, te-
meer daar beide slachtoffers, zo is
gebleken, er een teruggetrokken le-
ven op na hielden. Daarnaast is over
de voortgang in het onderzoek naar
de laatste moord, op de 36-jarige ta-
xichauffeur, nog minder te zeggen.
Dat onderzoek is immers nog maar
net goed op gang gekomen.

Kruisboogfeesl in Bocholtz
Ontspannen 'pezen'

op zwarte schijf
BOCHOLTZ - Een ding is zeker.
Het kruisboogschieten in com-
petitieverband vergt minder van
iemands zenuwen dan bijvoor-
beeld deelname aan het OLS als
schutter met een buks. Mis-
schien dat deze sport daarom bij-
na onbekend is in onze con-
treien. Kruisboogschutterij St
Henricus uit Bocholtz hield gis-
teren een bondsfeest waaraar
ook aangesloten Duitse vereni-
gingen deelnamen.
Ook burgemeester Teheux var
Simpelveld liet tijdens zijn ope
ningsspeech van het internatio
naai bondsschieten aan de Bane
heideweg te Bocholtzerheide
blijken weinig van deze sport al
te weten. Hij had wat feitelijkhe
den over de kruisboog thuis ir
een boekje opgezocht en wist te
vertellen dat 'vroeger de kruisbo
gen een afstand van 350 metei
konden overbruggen. En dat hel
handboogschieten altijd popu
lairder is geweest. Niet dat de
ongeveer honderd schutters zich
er iets van aantrokken. Zij span
den ontspannen hun pezen vooi
de series op de ronde zwarte
schijf die op zon dertig metei
hoogte uitnodigend in de mast
hing.

" Een van de deelnemers van de kruisboogvereniging uit
Würselen probeert de zwarte schijf te raken.

Foto: WIMKUSTERS

Schuttersfeesten
De argeloze toeschouwer kan
zich overigens niet aan de indruk
onttrekken dat de hele entourage
rondom het kruisboogschieten
veel gemeen heeft met de over-
bekende schutterijfestijnen. Er
zijn koninginnen die net als bij
de buksschutters in lange jurken
lopen en een tules bloemen mee-
dragen. Er zijn keizers en konin-
gen. Er is bier en er zijn voorzit-
ters.
En die mochten gisteren op de
wei als eersten beginnen met het
spannen van de bogen. De Kohl-
bergse praesus Haas raakte als
eerste en enige het zwarte schijf-
je. Er steeg een soort gehuil on-
derzijn leden bij het zien van zijn
prestatie. De vrouwen onderbra-
ken even hun gesprekken. Zij
mogen nog steeds niet meedoen
aan de competitiewedstrijden.
Kinderen speelden gewoon ver-
der op het luchtkussen en lieten
het Bocholtzs dialect en de Duit-
se grenslandspraak moeiteloos
in elkaar overvloeien. Niemand
wond zich op. Oude bekenden
onder elkaar. Het is tenslotte één
bond die onder leiding staat van
JozefKönings en waarvan de le-
den elkaar ieder jaarbij toebeurt
opzoeken. Voor het houden van
een bondsfeest. Zomaar, voor de
gezelligheid.

peter heusschen

Verkrachter
Ook de arrestatie van de verkrach-
ter, die zich vermoedelijk vorig jaar
juli en dit jaar juni op dezelfde
plaats en wijze tussen Bocholtz en
Kerkrade aan twee scholieren van
16 jaarvergreep, laat nog steeds op
zich wachten.
Tips zijn er weliswaar genoeg. Maar
van een aanhouding is (nog) geen
sprake.

Défilé
Tevoren hadden de zeven deel-
nemende verenigingen een korte
toer door Bocholzerheide ge-
maakt. Voor het café Oos Boo-
chezerhei defileerden zij op een
trotse wijze, begeleid door de ko-
peren klanken van fanfare St.
Cecilia en het toeziend oog van
enkele honderden toeschou-

wers. De kruisbogen hingen toen
nog werkloos, keurig op een
rijtje, onder een afdakje op de
wei waar de schietwedstrijden
later zouden plaatsvinden.

provincie

Estafette van Den Haag (Brunssum) via Frankfurt naar Moskou

> ka diNbSUM/SCHINVELD- In het
Den uVan de fietsvredesestafette
bc' Haag-Frankfurt-Moskou heb-
Jand redesactivisten uit het hele
geDi glsteravond een aantal 'bomen'

Keld l in het omstreden Schin-
?e Awacs-bos, pal tegenover de
l°aan van vliegveld Teveren.

su ma5tivisten, die gisteren Bruns-
We Pleisterplaats hadden uitge-
ti3a ?" togen om zeven uur per fiets
tien pl bewuste bos, om daarveer-
Jne üJsterbessen te planten. Na-

maakte mevrouw
Vo0r ? duidelijk waarom preciesQe lijsterbes werd gekozen.

In Heerlen en omgeving al vijf levensdelicten in eerste halfjaar

Aanpak moorden groeit
recherche boven het hoofd

Van onze verslaggever
HEERLEN - De recherche
van Heerlen heeft momenteel
de handen meer dan vol aan
het onderzoek naar drie moor-
den, plus een verkrachting in
Heerlen en omgeving. Door de
moord op de Duitse taxichauf-
feur van afgelopen donderdag
is de werkdruk zelfs zo groot
geworden dat de rechercheurs
van het Heerlense korps (veel-
al gebundeld in het ruim der-
tig man sterke regionale Re-
cherche Bijstandsteam), met
twee ofzelfs met drie zaken te-
gelijkertijd bezig zijn.

„We missen alleen nog een gijze-
ling," zei adjudant Naberhuis van
de politie in Heerlen daags na de
moord op de Duitse taxichauffeur
Horst W., die vorige week werd
doodgeschoten op het Heerlense in-
dustriegebied De Kissel (zie ook pa-
gina 5).

Daarmee gaf de politiewoordvoer-
der cynisch te kennen dat de Heer-
lense rechercheurs op dit moment
zoveel te doen hebben, dat er zelfs
geen tijd overlijft om zich te verba-
zen over de snelheid waarmee de
zware delicten zich de laatste weken
in de Mijnstreek hebben opgevolgd.

Hij jubilerenderijvereniging

Zilver voor
J. Bemelmans

Van onze correspondent
HEERLEN - De oud-voorzitter
van de rijvereniging Pegasus uit
Hulsberg, de heer J.H. Bemel-
mans, ontving zaterdagavond
een koninklijke onderscheiding
uit handen van burgemeester El-
lie Coenen uit Nuth. De uitrei-
king van de eremedaille in zilver
verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau vond plaats tij-
dens een besloten bijeenkomst
van de ledenvan derijvereniging
en het Missiecomité 'Ten Es-
schen'.
Jan Bemelmans (59) was in 1944
de medeoprichter van de Huls-
bergse ruitervereniging, die zo-
als burgemeester Coenen in haar
toespraak memoreerde, toen al-
léén mannelijke leden kende.
Vanaf 1964 tot begin van dit jaar
fungeerde hij als voorzitter van
Pegasus. In die hoedanigheid
was hij altijd nauw betrokken bij
de organisatie van hetconcours-

hippique dat samen met het mis-
siecomité jaarlijks op Ten Es-
schen plaatsvond.

" De rijvereniging Pegasus vier-
de afgelopen weekeind haar 45-
-jarig bestaan. Behalve het krij-
gen van de koninklijke decoratie
werd Jan Bemelmans ook nog
eens tot erevoorzitter van de jubi-
lerendevereniging benoemd.

Foto: WIM KUSTERS

Politie denkt aan een en dezelfde dader

Drie overvallen op
winkels Landgraaf

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf is op zoek naar een twin-
tig tot dertig jaar oude man die vrij-
dag en zaterdag drie overvallen in
de gemeente Landgraaf heeft ge-
pleegd, waarbij overigens niemand
gewond raakte. De dader was in
zwarte kleren gehuld, stapte met
helm op de winkels binnen, be-
dreigde zijn slachtoffers met een
vuistvuurwapen, vluchtte telkens
'op een bromfiets en vergrootte zijn

buit van overval tot overval.

Vrijdagavond, rond negen uur,
overviel de man een groentezaak in
de kern Waubach. Daarbij bedreig-
de hij de beheerder met een vuur-
wapen, waarop deze naar buiten
rende en om hulp begon te schreeu-
wen. De dader kreeg vervolgens de
kassa niet eigenhandig open en
moest zich tevreden stellen met een
vlugge graai in een geldkistje, waar-
in wat kleingeld werd bewaard.

Bij de tweede overval zaterdagmor-
gen om negen uur, op een sigaren-
zaak/slijterij in Waubach, werd een
82-jarige vrouw bedreigd. Zij werd
door de overvaller hardhandig uit
de weg geduwd, maar liep geen ver-
wondingen op. Hier had de dader
meer succes. Met enkele honderden
guldens verdween hij op zijn lichte
bromfiets.

De laatste overval vond om vijfuur
's middags plaats op de EDAH in
Waubach. De man bedreigde daar
rond de klok van vijfeen hoofdcas-
sière en wist zich met enkele dui-
zenden guldens uit de voeten te ma-
ken. De politie gaat, gezien de sa-
menhangen tussen de drie overval-
len maar ook vanwege de verklarin-
gen der slachtoffers, uit van een en
dezelfde dader.
Getuigen worden verzocht zich te
melden. Vooral de overval op de su-
permarkt moet door nogal wat win-
kelende mensen gezien zijn: 045-
-328333.

SP waarschuwt
voor dubbel
betalen CAI

Van onze verslaggever
HEERLEN - 'Een onaanvaarbare
manier om mensen geld uit de zak
te kloppen.' Zo reageert de Socialis-
tiese Partij (afdeling Heerlen) op
een brief van de stichting CAI, die
afgelopen zaterdag bij bewoners
van het Overbroekerf in Heerlen in
de bus viel en memoreerde aan het
betalen van 150 gulden kabeltevee-
aansluitkosten. Volgens de SP zijn
die kosten bij de bouwprijs inbegre-
pen en hebben de bewoners van
ruim 96 woningen aan het erf hun
aansluiting via de koopprijs al be-
taald.

'Geen handtekening zetten; niks be-
talen,' heette danook het advies van
de SP aan de mensen van het Over-
broekerf. Maar ook stuurde de partij
een brief naar de stichting CAI,
waarin gevraagd werd de bewoners
zonder extra kosten op de kabel aan
te sluiten.
Eenreactie daarop van de CAI moet
nog komen.

Trimmer brak arm en been

Zeven keer raak
in de Klankstad

Van onze verslaggever
KERKRADE - De politie van Kerk-
rade is het afgelopen weekeinde ze-
ven keer erop uitgetrokken om aan-
rijdingen af te wikkelen. Bij een van
de ongelukken brak een trimmer
een arm en een been, toen hij ren-
nend over het fietspad langs de
Dentgenbachweg door een brom-
fietser werd geschept.

Bij een andere aanrijding werd een
schade van ruim 25 mille veroor-
zaakt, toen een automobilist op de
St. Pieterstraat zo hard tegen een
voorganger botste dat deze op zijn
beurt met zijn auto tegen een huis
smakte. De veroorzaker van het on-
geluk reed door, maar werd later
nog door de politie in de kraag ge-
grepen.

Rijverboden na
alcoholcontrole

Van onze verslaggever
HEERLEN - Negentien automobi-
listen zijn in het afgelopen weekein-
de door de politievan Heerlen aan-
gehouden wegens overtreding van
de Wegenverkeerswet betreffende
alcoholgebruik.
Tien automoblisten kregen een pro-
ces-verbaal. Negen anderen moes-
ten hun voertuig laten staan, nadat
de politie hen een rijverbod had op-
gelegd.

Flessentrekker
VALKENBURG - De rijkspolitie
groep Valkenburg is naarstig op
zoek naar D. uit Luik (B), die 15 da-
gen in een hotel in Valkenburg lo-
geerde en zonder te betalen vertrok.
De politie onderzoekt of de man
deze flessentrekkerij vaker heeft ge-
pleegd.

Tasjesrover
verwondt

vrouw (56)
Van onze verslaggever

HEERLEN - Een 56-jarige vrouw
uit Heerlen heeft zaterdagmiddag
haar rechterarm gebroken, toen ze
onwrikbaar vasthield aan haar
schoudertas, waarvan een jonge-
man op zijn bromfiets haar wilde
beroven. De vrouw werd enkele me-
ters meegesleurd over de Karmel-
straat door een ongeveer 19-jarige
man, die zich geen raad wist met de
onverzettelijkheid van de vrouw er
uiteindelijk ook zonder buit vlucht
te.
De dader had donkerblond haar er
was gehuld in een blauw nylon jack

De eerste prijs met lofder jury tijdens het
Wereld Muziek Concours in Kerkrade was
gisteravond voor harmonie St. Agnes uit
Bunde voldoende aanleiding om bij thuis-
komst feest te vieren.
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De harmonie behaalde in de eerste divisie
voor harmonieën, na een geweldige uitvoe-
ring onder leiding van Jack Claessen, een
score van 328 punten.

Foto: WIDDERSHOVEN
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iSk|av 'nha Moca - die Tochter des

"'S.oo Braziliaanse serie.I 'e Spp "erhand Leute. Documentai-I kliek Afl-: Hartmund Preuss - Dop-
's 3rjn''H.45 Trickfilmschau.
i kjnrt.» Sendung mit der Maus.!'6.1 5;programma.I ''9e ;lein durch d>e Wildnis. 5-de-|1pr eu Aus,ralische jeugdserie Afl.

'64s <? oder Verrater. (herh.)
I T°UrriPort extra: 1- Wielrennen:

lere(sa® France, 9e etappe Pau - Ca-

' mmentaar: Jürgen Emig en
I* Dg Watterott. 2. SChermen: WKI.Vet nver' T'nale damesteams voor

\M la9esschau.Ia9esschau.
'Ms OÜf0Üf Achse. Serie. Afl.: Konvoi.
i,S esterdays. Afl.: Tony Sheri-
I'B.Jg]*-30 ïa9esschau.
Vhi rjler "nd Heute. Actualiteiten.
,Sö r Fuchs. Serie. Afl.: Schach

S-0O 'm Ersten.
ö 9 Tagesschau.

Sm uns im Viertel. Klucht van
! 0r Franke- Met: Wi||y M'i'o-
iv^ge ' Annelie Jansen-Hoffmannm,
r^s c May e.a. Aansl. Tagesschau.
hsJ °*boys. Documentaire over

het dagelijkse leven van een cowboy
in Amerika.

22.30 Tagesthemen.
23.00 ■ Tote tragen keine Karos.

Amerikaanse speelfilm uit 1981 van
Carl Reiner. Met: Steve Martin, Ra-
chel Ward, Carl Reiner e.a. In deze
parodie op de detective-films uit de
veertiger jaren krijgt privé-detective
Rigby Reardon van een attractieve
cliënte de opdracht, de moordenaar
van haar vader op te sporen. Allerlei
gevaren trotserend, komt hij uiteinde-
lijk in Zuid-Amerika terecht, waar de
snoodaard zich okp blijkt te houden.

00.25 Tageschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Willy Millowitsch, Eugen May en Armelis Jansen-Hoffmanin 'Bei uns im Viertel'. (Duitsland 1 - 20.15 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
V°o'kae

n
n
a,CA|-abonnees«iiert zie schema exploitant

** ar' wit programma
Oo __ s'ereo geluidsweergave
u * *eetalig bij stereo-app
v ie|etekst ondertitelingRevisie'r|aN*/"d 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
Ouitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 32
Duitsland 3 WEST: 39 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 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
.■>*■ Afi *'ÏPer- Amerikaanse jeugdse-

?S J.'Diep water.
A 3° Wh Box-

i £!,'■ 8 ?, ter- Amerikaanse serie.
r? en \^ei monster met de groene

b ark A,e,: Emrnanuel Lewis, Susan
irs N?Je*is Kar,as e.a. (herh.)
lr° TjkUws-"S pin alt- Animatieserie, (herh.)
lii%r u " Kinderserie. Afl.: Plons

>, |£*,b«*er. Kinderen elastie-\ Pa7^elen. knikkeren, hinkelen
ï" stoo,r 20ekt naar ziJ" 9°lfballe,je
M SD", °P die manier de kinderen
1»^ D*, Presentatie: Paul Schrij-
i° Au 2'r?nturer>baai. Canadese
aNeik, o

A,L: Wie is de beste? Me,:
"■ïNn u ~hodes, Christopher Crabb,

"«0 vul?ellrnan e.a.
v- n'aire " 13"deli9e Engelse docu-
hf öe u.Serie over de geschiedenis

o'v MeH,nri AfL 6; Gouden flanken.N ->6r*icht edede|ingen, programma-
W£ Nift. n Paardenkoersen.

t.?s vinrif": Australische tv-serie,iZ^en wn dat Sarah efficiënt werkt.
drukmaken °PGew9e-

ür Na h avondie uit.
V** aW,O9' I°-delige Engel-
Hi 'an i"ml- 9: De Jaren zestig. Met:tfiöena; * S. Anton Rodgers, Clare
C van t"M,chel valt voor de cha"'-

-k %k\ 2ii
en Jonge weduwe. Annie

M\ ||i(i ';
i

ontrouw en hun huwelijk

dreigt op de klippen te lopen.
21.15 Zomerrock. Verslag van het

Parkpopfestival dat op 25 juni in Den
Haag werd georganiseerd. Met inter-
views en concertfragmenten van o.a.
New Model Army, Kristie Rosé en
London Beat. Presentatie: Walter
Grootaers.

21.55 Leven zonder George. 11-deli-
ge Engelse komische serie met Carol
Royle en Simon Cadell. Afl. 4: Jenny
is verrukt over de terugkeer van
George, maar haar vrienden vrezen
dat hij geen goed invloed op haar zal
hebben.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.Aansl.: Ritverslag Ron-

de van Frankrijk.
22.50 Kijk uit! Vandaag: Een ongeluk

in het buitenland.
22.55 Mensen rond het Grote Oce-

aanbekken. 11-delige Australische
documentaire serieover de exploratie
van volkeren over het Stille Oceaan-
bekken. Afl. 2: Jagers en plukkers.
Presentatie: Alan Thorpe.

23.50-23.55 Coda. Recept, van Miei
Vanstreels.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.50 The Real Ghostbusters. Te-kenfilmserie. Afl.: Geen feest zonder

geest, (herh.)

17.13 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Zwerfpuppies/Foofur, de invaller
(herh.)

17.35 Bluffers. Tekenfilmserie. Afl. 6:
Een satelliet bespiedt, (herh.)

17.58 "" Ontdek jeplekje: Vollenho-
ve.

.18.08 (TT) Hollands Glorie. 12-delige
serie van Walter van der Kamp naar
de roman van Jan den Hartog. Afl. 2.Jan hoort pas echt bij de bemanningals hij er in slaagt een lek in het ruimvan een baggermolen te dichten.
Kees de Kaap vervangt de kok en
zorgt voor afwisseling, (herh.)

18.58 Teufels Grossmutter. 12-deli-ge Duitse jeugdserie. Afl. 5: Scha-
duwboxen. Friedrich brengt de brief
van school, waarin zijn slechte pres-
taties vermeld worden, naar oma.Oma gaat naar school om de leraren
ter verantwoording te roepen.

19.21 (TT) De brekers. 13-delige se-rie. Afl. 2: In de boot. Trees wil van. haar spaargeld met Peek op vakan-
tie, maar haar spaarpot is zoek.
(herh.)

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

Amerikaanse serie naar de romanvan John Jakes. Afl. 12 (slot). leder-een hoopt dat er nu zo snel mogelijk
een einde komt aan de burgeroorlog.
Madeline probeert de tekorten van de
vluchtelingen aan te vullen. Clarissa,
Brett en Semiramis weren zich dap-
per tegen de troepen, (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. Afl. 2. Abel is gevangen genomenen probeert naar Amerika te vluchten.
Kane kan het niet hebben dat zijn
moeder met Osborne getrouwd is.Kate trekt Osborne na. (herh.)23.30 European Business Weekly.
Wekelijks overzicht van debelangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen.

00.05-00.10 Journaal.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Elf Lander, ein Land -die Bundesrepublik. Documentaire

serie over Duitsland. Afl. 12: Schles-
wig-Holstein: Up ewig ungedeelt - das

Land zwischen Nord- und Ostsee.
14.55 "" Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem

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

Ethel Merman.
15.50 Der Stem des Marco Polo.

Jeugdserie. Afl.: Die Basslaute.
16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
16.30 Alice im Wunderland. Teken-

filmserie. Afl.: Das schüchterne Ent-
lein.

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

17.10 Mem Name ist Hase. Teken-
filmserie.

17.15 ■ Witwer mit fünf Töchtern.
Duitse speelfilm uit 1957 van Erich
Engels. Met: Heinz Erhardt, Suzanne
Cramer, Vera Tschechowa e.a. Frei-
dricht Scherzer moet alleen zijn vijf
dochters opvoeden en geld verdie-
nen. Als zijn jongste dochter ziek
wordt, krijgt hij gelukkig hulp van
buurvrouw Hansen. Helaas dreigt de
familie uit elkaar te vallen als de kin-
derbescherming zich met hen gaat

bemoeien.
18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.25 WISO - Sommertriff. Econo-

misch magazine.
20.00 Massai - der grosse Apache.

Amerikaanse speelfilm uit 1954 van
Robert Aldrich. Met: Burt Lancaster,
Jean Peters, John Mclntire e.a. De In-
diaan Massai weet twee keer uit han-
den van de blanken te ontsnappen.
Hij trekt in zijn eentje tegen hen ten
strijde, maar tenslotte vlucht hij met
zijn dochter de bergen in.

21.20 Programma-overzicht.
21.30 Heute-journal.
22.00 Wunderbarer Planet. 7-delige

Japanse documentaire serie. Afl. 3:
Auf dem Feuerball.

22.45 "" Die stillen Stars. Serie film-
portretten van Nobelprijswinnaars.
Vandaag: de econoom Kenneth J. Ar-
row.

23.15 ■ Mr. Moto und der China-
Schatz. Amerikaanse speelfilm uit
1937 van Norman Foster. Met: Peter
Lorre, Pauline Frederick, Sig Ruman
e.a. Er wordt jacht gemaakt op de
perkamentrollen, die naar de onbe-
kende schatten van Djengiz Khan lei-

■ den. Zes rollen zijn in bezit van prins
Chung en de zevende rol heeft Moto
veilig gesteld. Als prins Chung ge-
dood wordt, verbrandt Moto alle rol-
len, zodat het geheim van Djengiz
Khan bwewaard blijft.

00.20-00.25 Heute.

RADIO

Radio 1:953 en 1003 mHz 747 kHz 1402 mi en
1251 kHz 1240 m,

Radio 2: 92 1 en 88 2 mHz Ivan 19 00-700 ook
Irequenties AM- en FM-zenders RaOiO Ij
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 1337 m,
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 rr, (540 kHz, FM 22 36 en 39 193 7-
-97 5 en 97.9 kHzj
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m 11440 kHz van 5 30-19 OOi - FM 6 er
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49 26 m (6090 kHz;WDR 4: 93.9 en 91 9 mHz

België/TV 2
15.00-16.30 Wielrennen: Ronde van
Frankrijk, rechtstreekse reportagevan de rit Pau-Cauterets. Commen-
taar: Mark Vanlombeek en Mark Uyt-
terhoeven.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat McDonald, Torn

Richards, Rowena Wallace e.a. Way-
ne is er zich niet van bewust dat Ali-
son op wraak zint. Janice offert zich
op voor May.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Een verschrikkelijk geheim.

Amerikaanse speelfilm uit 1981 van
David Fisher. Met: Mart Dillon, Cindy
Fisher, Christopher Connelly e.a. De
arbeiderszoon Jack Duncan en de rij-
ke Ginny Peterson worden, ondanks
de tegenwerking van hun wederzijdse
ouders, smoorverliefd op elkaar. Zo-
dra Ginny meerderjarig is gaan ze er-
van door. Na enige maanden blijkt
Ginny zwanger te zijn.

21.40-23.10 Uitzending door der-
den. Programma van de Katholieke
TV- en Radio-Omroep.

België/RTBF 1
15.00-16.45 Overname van Télé 21:
Tour de France. 18.00 Vacaturebank.
18.15L'écran desvacances, tekenfilms
met o.a. Mamemo, Hello Kitty, Alice au
pays des merveilles en Ziek Zack.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse
actualiteiten. 19.24 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en Weerbericht. 20.00
Wielrennen: Tour de France. Samen-
vatting 9e etappe: Pau - Cauterets.
Verslaggever: Frank Baudoncq. 20.10
Actualités a la une. (herh.) 20.15 Les

Veinards, Franse speelfilm in 5 sket-
ches uit 1962:1.Le vision. 2. Les repas
gastromonique. 3. Le yacht. 4. La ve-
dette. 5. Le gros lot. Met: Francois Pe-
rier, Pierre Mondy, Louis de Funés e.a.
21.50 Dites-moi, serie gesprekken.
Vanavond ontvangt Michèle Cédric de
bordeelhoudster Marie Paoleschi.
22.55-23.30 Laatste nieuws en weer- i
bericht.

Nederland 3—————————————__^___»__

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.00-16.45 Studio Sport. Tour de

France.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.48 Floris. Jeugdserie. Afl. 1: Het

gesloten kasteel. Floris keert terug uit
het nabije oosten met zijn vriend Sin-
dala, en ontdekt dat het kasteel van

zijn vader is ingenomen door de her-
tog van Gelre.

19.18 Studio Sport. Tour de France,
samenvatting.

19.54 Film van de AMREF Vliegende
dokters Oost-Afrika.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Sprekende film. Documentaire

serie over het ontstaan van de spre-
kende film. Afl.: Hollywood - de
droomfabriek.

21.25 Sport Studio.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Een bericht van de Wilde Gan-

zen.
22.30 Journaal.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Rutger Haver als 'Floris' in de gelijknamige serie (Neder-
lands - 18.48 uur)

Duitsland 3 West
15.20 Teletekstoverzicht.
15.40 Moby Dick. Engelse speelfilm

uit 1956 van Johm Huston. Met: Gre-
gory Peck, Richard Basehart, Leo
Genn e.a.

17.30 Meine Sprache ist die Panto-
mime. Filmportret van de mimespeler
Mehmet Fistik. (herh.)

18.00 Lord Schmetterhemd. Pop-
penserie. Afl. 1: Besuch aus dem
Jenseits.

18.35 Klemens und Klementinchen.
Die Ganse vom Mühlental. Jeugdse-
rie. Afl.: Fuchs, du hast die Gans ge-
stohlen.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
serie. Vandaag: Cameraman als peli-
kaan.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.

20.00 Chris Howland prasentiert
Höchstleistungen aus dem Guinness
Buch der Rekorde.

20.30 Bonner Köpfe. Serie portretten.

... >>i.*iiiiiiii. .■■■■■■■■■■■
■■■"■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii umi =

Vandaag: Peter Hintze.
21.00 Applaus, Applaus. 8-delige do- =

cumentaire serie over de geschiede- f
nis van de variété. Afl.3.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Kirchen unterm Hakenkreuz. =4-delige documentaire serie. Afl.3: =Die SA Jesu Christi.
22.15 Tatort. Duitse politieserie. Afl.: [

Der Feinkosthandler. De 16-jarige |
Andreas is met Biggi bevriend, een |
verkoopster in de delicatessezaak =van zijn vader. Zij komen in een moei- Ü
lijk parket terecht, wanneer er een =moord plaats vindt, want hun relatie =
moest geheim blijven.

23.43 Dreimal drei. Documentaire =van Dietrich Ulrich Aselmann.
00.09 Laatste nieuws. Aansl.: Zur =

Nacht.

België/Tele 21
15.00-16.30Wielrennen: Tour de Fran- j
ce, 9e etappe: Pau - Cauterets. Ver- j
slaggevers: Theo Mathy en Frank Bau- \doncq. 18.30 Schooltelevisie. 19.30- \20.00 Journaal (met simultaanvertaling ;
in gebarentaal en weerbericht.

TV5
16.05 7 sur 7. Magazine. 17.00 Sport- ■magzine. 18.30 Récréation. 18.30 Les I
Aiguillages dv Rêve. Jongerenmagazi- Ine. 19.00 Dcs Chiffres et dcs Lettres. I
Spel. 19.30 Les Carnets de l'Aventure. I
20.00 Beau et Chaud. Zomeramuse- I
ment. 21.00 Nouveau Monde. Acuali- Iteiten. 22.00 Journal Télévisé. 22.35 I
Jeux de la Francophonie. 22.50La rou- j
te dcs vacances. Toeristisch magazine. !23.15 Actuel. Magazine. 00.00-01.00iDv cöté de chez Fred.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een
goede morgen mei Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua). 9.04
TROS Gouden Uren. 11.04Óp Vol-
le Toeren. 12.04 TROS Dierenbin-
go. 13.04 Tros Aktua. 13.15 Tijdvoor Tetske. 14.04 Muziek uit dui-
zenden. 15.04Boudewijn de Groot
in concert. 16.04 Monterey popfes-
tival 1967. 17.04 Ronduit Radio-
krant. 18.04Tijdsein. 18.25Kom er'es uit. 18.50 De wolkenwagen.
19.03 Van U wil ik zingen. 19.30
Hemelsbreed. 19.45 Begrijpt u wat
u leest? 20.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De
Baas van de week. 9.04 Arbeidsvi-
taminen. 12.04 Hollands Glorie.
14.04 Toppop Radio. 16.04 Top-
pop twintig. 18.04 Oriespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek

met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-0.00 Droomgeheimen.

televisie en radio maandag

Nerland 1
"wJ-13.05 Nieuws voor doven enKJ^hthorenden.

Phil "e'9nbours. Australische serie.
QrWP Martin en Julie kunnen het
voo ri

met elkaar vinden- Dat zor9l
16 Oo r?* noa '9e roddels op de bank.

' °e familie Perwanger. 9-delige
Her^- Afl. 2: Het duel. De journallist
Igg "ph Heysen is teruggekomen en

£ ac boswachter skieën. Zodoen-
Ka n de2e de stropers op net )and.

d
pakken krijgen.

va
p°Ppenkraam. Afl.: Het geheim

17 ari P°PPendokter:iZ
serie fessor Poopsnagle. Jeugd-
*orri fl' 6' en zijn vriendje
$Da u 9evan9en gehouden door
J*»Ksen zijn leger. Ze ontdekken de

Ute ce,d over het monster.
d Feesten uit de hele wereld. 12-
-niJ36 sene over feestelijke gebeurte-
U^e£- Afl. 7: Heivai Tahiti.
Afl ? uViolL 13"deli9e Duitse serie.
ler n- toverwoord. Vader en moe-
i el neDben voldoende huis-

den elc< voor cle kinderen achterge-
|;k

n Maar zoveel geld biedt natuur-
'9(m ■ mogelijkheden.
1916 r°urnaal-
rj 6 A~* Bobbies. Engelse politiese-
6en^' 1-10: Een zware ontploffing. Bij
n6t

auto-ongeluk ontploft een benzi-
er, 3. en raken de agenten Meivin
öatd 'th ernst'9gewond. Later blijkt
dan:e cnauffeur van de auto een mis-

te erri °99'e. Woordspel gepresen-
A°°r Frank Kramer.

6-rjp, Avonturen van een dame.
Het !'9e Frans /En9else serie- Afl. 2:
(ler !,erre westen. Richter zet Arm on-
delen1 ni' dwingt haar een hut te
BoJn met Griffard en laat haar vals„ Pelen met poker.
Illlii

21.05 Terug naar India met Victor
Banerjee. Documentaire.

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

22.30 Journaal.
22.40-00.35 Phar Lap. Australische

speelfilm uit 1983 van Herman Hof-
fman. Met: Torn Burlinson, Martin
Vaughan, Judy Morris e.a. In de jaren
dertig wordt het renpaard Phar Lap
kampioen in Australië, maar zijn toe-
komst ziet er niet rooskleurig uit.

" Veronica Hamel en Sam
Neill in 'Kane en Abel. (Ne-
derland 2 - 22.40 uur)

Duitsland 3 SWF
16.00 Robin Crusoe, der Amazonen-

hauptling. Amerikaanse speelfilm uil
1966 van Byron Paul. Met: Dick van
Dyke, Nancy Kwan, Akim Tamirofl
e.a.

17.50 Ein Strom wird geboren: Dei
Rhein. Documentaire over de oor-
sprong van de Rijn.

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Alles klar. Wetenschappelijk

magazine. Afl.: Das Geheimnis dei
Magneten.(herh.)

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

Documentaire serie. Afl: Solange sic
noch segeln ... auf Flüssen und Seen
(2). Documentaire over de laatste
vrachtzeilschepen van de wereld.

20.15 Pioniere der Luftfahrt. Docu-
mentaire serie. Afl.: Anneliese - Eine
Fliege aus Blech. Portret van lucht-
vaartpionier Hugo Junkers.

21.00 Südwest aktuell Neues urn
Neun.

21.15 Den Müll im Griff. Anregunger- nicht nur für Gemeindevater. Docu-
mentaire over het verwerken var
huisvuil.

21.45 Victor Charlieruft Lima Sierra.
3-delig Amerikaans tv-spel var
Douglas Heyes naar de roman The
French Atlantic Affair. Met: Louis
Jourdan, Telly Savalas, Chad Everet
e.a. Deel 3. Lisa ontdekt Julians wer-
kelijke aard, en de crew van het vlieg-
tuig 'Festivale' komt er met ontzetttinc
achter dat er een bom aan boord is
evenals maar liefst 70 aanhangers
van Dunleavy...

23.20-23.25 Laatste nieuws.

Radio 1 radio(Elk heel uurnieuws.) 7.04 Hier ennu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33 Hier
en nu. 8.30 Nieuwsoverzicht Hier
en Nu 8.32 Maandagmorgen ma-
gazine. (9.30, 10.30 en 11.30
NieuwsoverzichtHieren Nu). 12.06Boer en tuinder. 12.30Nieuwsover-
zicht Hier en Nu. 12.32Over kopen
gesproken. 12.49 Moment. 12.55
Meded. t.b.v. Land- en Tuinbouw.
13.09Hier en nu. 14.06Radio Tour
de France. 17.06Veronica Nieuws-
radio 19.03 VOO Tourradio. 20.03
Club Veronica trend. 21.03 KRO'sJazz Connection. 22.03 Op de eer-
ste rang. 22.50 In het teken van de
regenboog. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02AVRO's nachtdienst. 6.02-7.00
Auto in? Avro aan!

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
Rondom de revolutie. 11.00Werel-
muziekconcours. Radio Kamer
Ork. en form. uit Groot Omroep
Koor. (13.00 Nws). 14.30 KRO-
Klassiek op maandagmiddag.
16.00 In antwoord op uw schrijven -klassiek. 17.00 Werken van Mo-
zart. 18.00 Nws. 18.02Blazers ma-
gazine. 18.30 De klassieken. 20.00
Nws. 20.02 De VARA Matinee: Ra-
dio Symf. Ork. met viool. 22.00
Jazz-op-vier. 23.00-0.00 Het zout
in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02,NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Roeme-
nië. 10.00Factor 5. met om 11.00
Berichten van en over ouderen.
12.00Nws. 12.05 Hetvoordeel van
de twijfel. 13.00 Nws. 13.10 Faktor
5, met om 13.10Bericht van buiten
en 15.00 Bericht uit het koninkrijk.
16.30 NOS Kindermagazine. 17.00
Wat een taal. 17.30Broken arrows,
ongelukken met kernwapens.
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Faktor 5,
vervolg. 18.20 Uitzending van
D'66. 18.30 Progr. voor blinden en
slechtzienden. 18.40 N.I.K. 18.55
Promoprogramma voor buitenlan-
ders. 19.00 Programma voor bui-

tenlandse werknemers. 20.30 Het
voordeel van de twijfel. 21.35-
-22.00 Hobbvscoop.

SSVC
13.00 Children's SSVC. Gran.
13.10 Playbus. The 'Why Bird Stop.
13.30 About Britain. Nieuwe docu-

mentaire serie. Vandaag: De lieflijke,
oude kathedraal van Chichester, ge-
durende de vijf dagen voor Kerstmis.

14.00 News and Weather.
14.25 Doctor at Large. Amerikaanse

film uit 1967 met Dick Bogarde.
16.05 Children's SSVC. Allsorts.
16.25 Caterpillar Trail. Met Stuart

Bradley en Nick Davies.
16.45 The Real Ghostbusters. Serie.
17.05 The Waltons. Serie.
17.50 The Chart Show. Videos.
18.40 News and Weather.
18.55 That's Showbusiness. Quiz

gepresenteerd door Mike Smith en
teamcaptains Gloria Hunniford en
Kenny Everett.

19.25 Coronation Street. Serie over
de dagelijks gebeurtenissen in een
volkswijk.

19.50 Dallas. Afl.: The Sound of Mo-
ney.

20.40 The Bill. Afl.: Only a Bit of Thie-
ving.

21.05 Shadow of the Noose. Serie.
Afl.: Noblesse Oblige.

22.00 News and weather.
22.30 World in action.
22.55-23.40 Miami Vice. Nieuwe serie

afleveringen. Vandaag: Contempt of
Court.

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 Stippvisite. (herh.)
11.40 Polizeibericht. Serie, (herh.)
12.00 Gut geht's. (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Inspektor Gadget. Tekenfilm-
i serie. Afl.: Der Stern von Istanbul.
13.35 California Clan. Serie.
14.15 Die Zwei mit dem Dreh. Serie,

(herh.)
15.00 Flughafenpolizei Tokio. Mis-

daadserie. Afl.: Der Lockvogel.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Die Holidays ausRom. Teken-

filmserie. Afl.: Ein Freund für Snobia.
17.45 RTL-Speil. Aansl: Tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Baretta. Misdaadsrie. Afl.: Ein

grosses Stück vom Kuchen.
18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Captain Power. TV-serie. Afl.:

Dread's pest.
19.50 Der Hammer. TV-serie. Afl.: Ein

Bund fürs Leben.
20.15 Der Chef. Politieserie.Afl.: Mord

im Abendprogramm.
21.10 Solo für zwei. Amerikaanse

speelfilm uit 1984 van Carl Reiner.
Met: Steve Martin, Lilly Tomlin, Victo-
ria Tennant e.a.

22.45 Kult-Tour.
22.45 RTLaktuell.
22.55 Kulturmagazin 10 vor 11.
23.20 Mannermagazin 'M.
23.55 Unglaubliche Geschichten.

Serie ongelooflijke verhalen. Van-
daag: Der Mann, der Richard Wagner
was. (herh.)

00.30-00.35 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I bliek. 09.05 Zeitzeugen. 09.35
The Real Ghostbusters. Afl.: Der mer-
kwürciïge Fasching. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 Genera! Hospital. Afl.: Überra-
schungen. 10.50Teletip Koenen. 11.00
Programma-overzicht. 11.05 ■ Die
Höllenhunde des Pazifik. Amerikaanse
oorlogsfilm uit 1957 van Nathan Juran
met Ronald Reagan, Arthur Franz,
Nancy Davis e.a. Aansl.: Tekenfilms.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Pixi im Wolkenkuckucksheim. Afl.: Der
Hiegende Koffer. 14.30 ■ Lassie. Afl.:
Der Tiger. 14.55 Der Goldene Schuss.
Aansl.: Programma-overzicht. 15.05
General Hospital. Afl.: Thanksgiving-
Day. 15.50 Teletip Haushalt. 16.00 ■Pat und Patachon. Afl.: Die Kleine im
Leierkasten. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Ist Jamie
l/Vrenn schuldig? Aansl.: tekenfilm.
17.35 SAT. 1 Bliek. 17.45 Programma-
Dverzicht. 17.50 Matt Houston. Afl.: Die
Doppelgangerin. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-Show. 19.30
Max Headroom. Afl.: Neuro-Stimula-
tion. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Hunter.
<\fl.: Der Racheengel. 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 Liebe, Sommer und Musik.
Dostenrijks/Duitse komedie uit 1956
/an Hubert Marischka met Joe Stoec-
<el, Isa Günther, Jutta Günther e.a.
23.10 SAT 1 Bliek. 23.20 News & Sto-
ies. Magazine. 00.00 So gesehen.
[herh.) 00.05-00.15 Programma-over-
zicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel. Gast v.d. Dag en Muziek.
8,05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel. Limburg en de We-
reld. Agenda en Muziek. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02Kort nieuws.
17.02 Regionaal weerbericht
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
06.00 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 Grooie Magazij-nen. 9.30 Golfbreker. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00 Vooruit Achteruit. 17.00
Hitrevue. 18.00 Nieuws. 20.00
Slowtime 21.00 Een plaat voor
Margriet. 22.00 Nieuws. 22.05
Maandag om tien. 23 30-6 00
Nachtradio (om 5.00 en 5.30 uur
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radio Frühstück. 7.15
Wunschkasten. 7.45 Veranstal-

tungskalender. 8.30 Besinnliche
Worte. 9.10 Musikexpress. 10.00-
-12.00 Gut aufgelegt. 12.00 Musik
bei Tiscri 12.15 Veranstaltungska-
lender 13.00 Frischauf. 14.05 Mu-
sikzeit heute: Operette & Musical
15.00 Nachmittagsstudk). 16.05
Spotlight: US-Charts. 17.05 Oldie-
kiste 18.10 BRF-Aktuell. 1840
Jazz: Swing und Balladen. 20.00
Nachrichten. 20.05-21.45 Stadt-
bummel.

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

gramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spel.
11.00 The Sullivans. Serie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Serie.
13.55 Landscape Channel.
14.50 As the World Turns. Serie.
15.45 Loving. Serie.
16.15 The Lucy Show. Humor.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosport.
19.00 International Motorsport.
20.00 Tour de France.
21.00 Eurosport what a week!
22.00 Atletiek.
23.30 Boksen.
00.30 Tour de France.
01.00 Eurosport.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World news and Bussmess

Hour.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Chart Attack.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 Off the Wall.
19.30 Richard Diamond. Serie.
20.00 High Chaparral. Serie.
20.55 Cassie & Co. Serie.
21.50 World News. Nederlands ge-

sproken.
22.00 Kingdom of the Ice Bear.
23.00 Wild World. Natuur.
00.00 WorldnewsThe Mix.
02.00-07.00 Rete Mia. Gevarieerde

Italiaanse programma's.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 Week In Rock.
13.00 VJ Kristiane Backer.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 from 1 At 5.15. The Cure
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
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.
01.00-07.00 Night Videos.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag|
wie kein anderer. 11 00 Treff naoh
elf. 12.00 Is jan Ding! 1400 Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00 RTL-Mu-
sikduell. 17.50 Sportshop. 18.00'
RTL-Musikduell. 19.00 Neunzehn -Vierundzwanzig: Pin-Wand. 20.00
Rückspiel. 21.00 Aufgelesen.
22 00-0.00 Musik Non-Stop

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.06 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12 05
Gut aufgelegt. 13.00GutAufgelegt.;
14.05 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Musik-Express. 20 05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22 30-
-4 05 Nachtßxnress
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Reclame
Slank zijn móest. „Dat ik daarbij
onder invloed van al diereclame
uit tijdschriften stond, had ik
niet door. 'Slank zijn' werd ge-
propageerd en naar mijn gevoel
moest ik dus lijnen om aan dat
beeld te voldoen. Daarbij stond
er wekelijks wel een of ander
dieet in dat ik prompt uitpro-
beerde." Het eetgedragvan Fran-
ka werd totaal verstoord. Een
normaal honger- en verzadi-
gingsgevoel had ze niet meer.
Vermageren werd afgewisseld
met te veel eten, daarna volgde
weer een slankheidskuur om
vervolgens weer te eindigen in
een schranspartij. „Als ik 'mocht'
eten dan verdween alles wat
maar zoet of vet was in mijn
mond. Ik kwam slechts enkele
kilo's bij, maar gevoelsmatig
werd mijn lichaam- zeker als ik
ook nog in de spiegelkeek - met
de minuut dikker."

Deze visieuze cirkel werd uitge-
breid toen Franka in een tijd-
schrift het eetprobleem van een
lezeres las, die schreef dat zij na
het eten altijd een vinger in de
keel stak. „En dat vond ik een
heel simpele oplossingvoor mijn
schranspartijen. Dus stond ik
ook dagelijks boven het toilet.
Nu hoefde ik niet meer zo strak
te lijnen, op deze manier ging het
ook."
Franka kreeg een hekel aan zich-
zelf. Het was slecht en heel on-
smakelijk wat ze deed en daarbij
verspilling. Gedachten die on-
lustgevoelens bij haar opriepen,
dusbegon ze opnieuwte eten om
vervolgens toch weer naar het

toilet te rennen. „Ik leefde in een
kringetje waarvan ik niet wist
hoe ik daaruit moestkomen. Elk
vervelend gevoel, zelfs hoofd-
pijn, eindigde hetzelfde. Ik kon
alleen nog maar aan eten den-
ken. Niemand had iets in de ga-
ten. Heel handig verborg ik mijn
verslaving. Zelfs mijn ouders
hadden er geen idee van dat ik
bulimia had."

# Lilian: 'Er zit toekomst in het graveren van glas.
Foto: WIDDERSHOVEN

" Fran-
ka: „Ik
kan nu
weer met
smaak
aan tafel
zitten.

Foto:
PAUL
KUIT

Glasgraveur Lilian Smeets uit Valkenburg:

’Na Oostenrijk en Japan
een eigen glasstudio’

VALKENBURG - Oostenrijk,
Zweden en Tsjechoslowakije
zijn de enige Europese landen
waar men opgeleid kan worden
tot glasgraveur. Ze zijn dan ook
dun gezaaid, de graveurs mét een
diploma op zak. Lilian Smeets
uit Valkenburg mag zich na drie
jaar opleiding in het Oostenrijk-
se Kramsach sinds kort officieel
graveur noemen. „En dan te be-
denken dat ik na mijn Lagere
Detailhandel School eigenlijk
helemaal niet wist wat ik wilde
worden," vertelt deze 21-jarige
en zover zij weet de eerste en eni-
ge Limburgse vrouw met een
Oostenrijks diploma glasgrave-
ren.

Het Fremden Verkehrsamt uit
Kramsach, een stadje dat tussen
Innsbruck en Kufstein ligt, orga-
niseerde in 1979 een promotie-
reis naar Valkenburg. De familie
Smeets maakte kennis met dit
mooie plaatsje dat sindsdien hun
vakantiebestemming is. Daar
ontdekte Lilian ook de 'Glas-
fachschule'. „Ik heb een rondlei-
ding op de school en een gesprek
met de directeur gehad. Toen
wist ik zeker dat ik déze en geen
andere opleiding wilde volgen.
Ik kreeg de tip om Rattenberg te
bezoeken, de 'glasstad' van Oos-
tenrijk. Daar is een straat waar
alleen maar glaswinkels zijn. De
ene zaak nog mooier dan de an-
dere. Uren heb ik er rond gelo-
pen en kwam niet uitgekeken."
Liliankon in 1986 met haar oplei-
ding beginnen.

Technieken
Er zijn drietechnieken voor glas-
graveren. De eerste is de zoge-
naamde koper-graveertechniek.

Lilian: „Dat wordt zo genoemd
omdat er in het glas gegraveerd
wordt met een koperen wieltje.
De wieltjes hebben verschillen-
de maten en vormen en dragen
het eigenlijke slijpmiddel, dat uit
olie en petroleum bestaat. Dit
mengsel wordt met de vinger
aangebracht op het wiel. De ma-
chine doet de rest van het werk.
Varianten daarop zijn steen- en
diamant graveertechnieken.
Hier ligt het toerental aanzienlijk
hoger. Dat kan oplopen van 428
toeren per minuut bij de koper-
techniek tot 5252 toeren bij de
steen- en diamanttechniek. Het
kost daardoor veel minder tijd
om een glas, vaas of schaal te be-
werken. Het glas graveren met
de diamant-techniek is natuur-
lijk wel een stuk duurder."

Als graveur moet je een 'vaste'
hand hebben. „En dat niet al-
leen," vertelt Lilian. „Je moet
ook over een artisieke aanleg be-
schikken. Dat blijkt uit de vak-
ken die bij ons op school gege-
ven worden zoals onder andere
tekenen, de technologie van het
glas en kunstgeschiedenis. Tij-
dens het examen was een van de
opdrachten een jachttafereel op
een vaas graveren. Dertien uur
heb ik zitten zwoegen." Lilian
laat trots de vaas zien. „Dit is het
resultaat."

Lilian is inmiddels weer naar
Oostenrijk vertrokken. „Ik ga in
Bad Huttendorf in een glaswin-
kel werken. Na een jaar ga ik
naar Japan. In Toroshima staat
een grote glasfabriek. Ik denk
dat ik vooral daar nog veel kan
leren. En daarna wil ik hier in
Valkenburg een eigen glasstudio
openen."

’Oma, wat heb je een dikke buik?’

In verwachting
na de menopauze

HEERLEN - Mannen kunnen
tot op hoge leeftijd kinderen ver-
wekken, maar geldt iets derge-
lijks ook voor vrouwen? Wie de
laatste medische ontwikkelin-
gen in ogenschouw neemt, kan
tot geen andere conclusie ko-
men: het (vruchtbare) leven
hoeft voor vrouwen niet meer op
te houden bij - zeg maar - vijftig.
In Engeland is het onomstotelijk
bewijs geleverd dat vrouwen na
de menopauze, ook wel over-
gangsjaren genoemd, nog zwan-
ger kunnen raken.
Uitgegaan wordt daarbij als tech-
niek van de eicellen van jonge-
ren vrouwen. Deze worden inge-
plant bij de 'draagmoeder', ook
als deze al op leeftijd is. Vandaar
dat de moeder-in-spe met hor-
monen wordt behandeld om
haar baarmoeder gereed te ma-
ken.
Professor Craft van het, overi-
gens commerciële, L.ondense
'Humana Hospital Wellington'
vindt datje de ingreep niet moet
doen als iemand 55 jaar is, zelfs
als dat technisch mogelijk zou
zijn. De oudste vrouw die door
het team van Craft is behandeld,

kreeg een tweeling toen ze 48
was. Ze zal dus 60 zijn als de
tweeling 12 jaar is.
Een motief met een sterke emo-
tionele prikkel: 'straks komt het
kind al vroeg alleen te staan!'
Voor 'vaders op leeftijd' zou dit
overigens evengoed een punt
van overweging dienen te zijn.

Dr. Craft heeft bij 61 vrouw,en
een bevruchte eicel van een an-
dere vrouw ingebracht. Daarvan
werden er 29 zwanger, waaron-
der 11 vrouwen ouder dan 40
jaar. De 'Interim Licensing
Authority' (de instantie die in het
Verenigd Koninkrijk belast is
met het toezicht op reageerbuis-

bevruchting) zit intussen met
een ander probleem: de dreiging
van een handel in eicellen. Moge-
lijke donoren krijgen daarbij
veel geld aangeboden. Dokters
zouden moeten afzien van ruil-
handel: een gratis sterilisatie te-
gen eitjes...
De 'Authority' vindt overigens
dat de donor anoniem moet kun-
nen blijven.

Eitjesbank
Het andere Londense 'Free Hos-
pital' maakt zich opvoor de ope-
ning van de eerste Britse eitjes-
bank. In de eitjes worden ultra
kleine gaatjes geboord waar

doorheen men vervolgens zoge-
naamd cryo-protectant spuit. Re-
sultaat: een ingevroren toestand.
Men kan zo bijvoorbeeld vrou-
wen helpen die wegens kanker
bestraling moeten ondergaan,
waardoor ze onvruchtbaar kun-
nen raken. De ontdooide eitjes
zijn levensvaatbaar en kunnen
worden bevrucht. In Australië
zijn, aldus de Britse krant The
Guardian, inmiddels drie kinde-
ren via deze weg verwekt.

Het lijdt geen twijfel meer dat
het vak gynaecologie in een
stroomversnelling zit., De ene
ontdekking is nog niet gedaan of
de volgende dient zich alweer
aan. Vooralsnog lijken de weten-
schappelijke vondsten gelijke
tred te houden met sociale be-
hoeften en dito acceptatie.
De tijd lijkt niet verweg meer dat
de vraag gesteld wordt: 'Oma,
wat heb jeeen dikke buik?' Ant-
woord: 'Je krijgt er 'n tante bij,
kind.
Flexibel als de mens is, zal ie ook
daaraan al gauw gewend zijn.

jos benders

Ontbijt
Op 21-jarige leeftijd ging Franka
op kamers wonen. Nu kon ze
vrijuit eten wanneer en zoveel als
ze wilde. Ze kookte niet, want
waarom zou ze energie steken in
een verspilling? „ledere morgen
nam ik me voor om normaal te
gaan eten. Brood bij het ontbijt
en brood voor de lunch. Dat ging
prima totdat ik thuis kwam. Ge-
voelsmatig had ik gezondigd,
dus moest ik 's avonds vasten.
Daarom had ik in mijn koelkast
ook alleen wat yogurtprodukten
en soms wat groenten liggen. En

voor de rest had ik niets in huis.
Na een paar dagen ging ik voor
de bijl, naaide boodschappen en
eenmaal thuis moest alles in één
keer op." *

Door toeval vielFranka toch een
paar kilo af. De complimentjes
van familie en vrienden deden
haar helemaalnaar deanderkant
doorslaan. „Ik voelde me hele-
maal te gek. 's Morgens at ik een
appel en 's avonds een bakje
kwark. Meer niet. Ik ging uit en
kreeg leuke contacten. Mijn ge-
voel werd bevestigd: slanke
mensen leggen makkelijker con-
tacten dan dikke."

vrouw
Franka Wyers ondervond het aan den lijve

Eetverslaving is een
probleem van de geest
VENRAY - Eetverslaafden moeten een betere opvang krijgen. Franka Wyers uit
Venray is dan ook blij met het advies van de Gezondheidsraad om voor dit pro-
bleem gespecialiseerde behandelcentra in te stellen. Zij weet hoe belangrijk het is
om als eetverslaafde een adres te hebben waar je met je probleem naar toe kunt.
Franka is een ex-bulimiapatiënte, die jarenlang op eigen kracht vocht tegen haar
verslaving.

Er zijn véél meer jongeren die
aan eetverslaving lijden dan de
gezondheidszorg kan vermoe-
den. Omdat ze allemaal een dub-
belleven leiden. Aan de ene kant
zijn het gezellige lui die overal
aan meedoen en aan de andere
kant eenzame mensen die - als
niemand in de buurt is - honge-
ren, een vinger in de keel steken
of laxeermiddelen slikken."

Als veertienjarige puber was
Franka heel onzeker. In haar
,ogen was ze het 'lelijke eendje'
onder de jeugd. Niet aantrekke-
lijk, geen zelfvertrouwen en
vooral veel te dik. „En daarin
schuilt het gevaar voor veel jeug-
digen tussen 13 en 18 jaar. Onte-
vredenheid met zichzelf; van de
ene kant willen zijn zoals ande-
ren en van de andere kant knok-

ken voor een eigen identiteit."

Voor Franka (28) begon het lij-
nen met de opmerking 'nou, bij
jou mag er ook wel een kilootje
vanaf. „Ik was helemaal niet te
dik, maar die opmerking kwam
toen hard aan. Op eigen houtje
ging ik heel streng dieëten. De
kilo's vlogen eraf en dat gaf mij
zelfvertrouwen. Dus verbood ik
mezelf echt lekker te eten. Dat
heb ik een tijdjevol kunnen hou-
den."
De honger deed zich echter toch
gelden en werkelijk schrokkend
begon ze de schade in te halen.
„De kilo's vlogen er weer aan. Ik
verachtte mezelf om mijn zwak-
heid en begon opnieuw heel fa-
natiek te lijnen."

Opvang nodig voor
eetverslaafden

DEN HAAG - Een van de universiteiten in ons land moet een
gespecialiseerd behandelcentrum krijgen voor anorexia nervo-
sa (extreme vermageringszucht) en bulimia (onbeheersbare
eetaanvallen). Deze twee vormen van eetverslaving komen
vooral bij jongevrouwen en meisjes voor. Daarnaast zouden ze-
ven regionale teams van deskundigen moeten worden ge-
vormd. Zij kunnen specialisten in hun gebied terzijde staan bij
de behandeling van deze patiënten.
Een commissie van de Gezondheidsraad stelt dit in een vorige
week aan het ministerie van WVC aangeboden advies over ano-
rexia nervosa en bulimia. Volgens een ruwe schatting lijdt een
op de duizend jonge vrouwen aan anorexia nervosa. Hoeveel
vrouwen kampen met bulimia is niet bekend.
Over de ziektebeelden en het ontstaan daarvan ontbreekt vol-
gens de commissie voldoende kennis. Patiënten met anorexia
nervosa ofbulimia worden vaak niet tijdig herkend. En als de
verschijnselen wel worden gesignaleerd, weten veel hulpverle-
ners zich geen raad.

V
Maar de zoveelste schranspartij
bleef niet uit en Franka klapte
geestelijk in elkaar. „Ik leerde
iemand kennen met hetzelfde
probleem en voor het eerst in
tien jaar durfde ik te praten over
mijn eetverslaving. Bulimia be-
tekent dat je een vertekend zelf-
beeld hebt. 's Morgens voel je je
slank, maar zelfs na een paar
koekjes zie je jezelf als heel dik.
En daar moest ik vanaf. De ont-
wenningsverschijnselen waren
vreselijk. Emoties die ik jaren-
lang had onderdrukt, kwamen
boven. Maar ik kon er steeds be-
ter tegen en de schranspartijen
bleven met grotere tussenpozen
uit."
Volgens Franka is een eetyersla-
ving niet te vergelijken met alco-
holisme of drugs. „Als je een-
maal van alcohol of drugs af
bent, dan kun je die verleiding
ontwijken. Eten niet. Daar word
je minimaal driemaal per dag
mee geconfronteerd."

Opvang
Franka, getrouwden moeder van
een tweejarig zoontje, heeft in
haar 'afkickperiode' tevergeefs
gezocht naar opvang. „Het is heel
belangrijk datje gesteund wordt,
het liefst door iemand die dezelf-
de ervaring heeft gehad. Daarom
heb ik, toen ik eenmaal genezen
was, in een weekblad een oproep
geplaatst. Mensen die 'lotgeno-
ten' zochten, konden mij schrij-
ven. Ik verwachtte niet veelreac-
ties. Tot mijn schrik waren het er
meer dan honderd."
De Venrayse organiseerde een
informatie-avond. Het resultaat
is een gespreksgroep die nu
maandelijks bij elkaar komt om
te praten over eetverslaving. „In-
middels ben ik ook contactper-
soon voor de Stichting Anorexia
Nervosa, die in Velp is gevestigd.
Therapie mag ik nog niet geven,
daarvoor moet ik eerstcursussen
gaan volgen. Maar ik kan al die
vrouwen met mijn ervaring wel
tot steun zijn."

Tot slot stelt Franka met klem:
„Alle tieners die het gevoel heb-
ben dat ze te dik zijn, moeten niet
op eigen houtje gaan lijnen. Doe
dat in samenspraak met de huis-
arts of dieëtiste, want zelf het
heft in handen nemen kan eindi-
gen in anprexia nervosa of buli-
mia."
(Stichting Anorexia Nervosa
Velp, na 16 juliweer te bereiken,
via @ 073-212800).

annemie smeets

’Goed
voorbereid

op vakantie’
HEERLEN - Het is in bepaalde
landen, zoals Afrika, niet veiW>
om een bloedtransfusie te kflj'
gen. En als het om zonnebrand'
middelen en daarbij behorende
factoren gaat, is het beter cc»
factor te kiezen die wat hoger i*
dan u eigenlijk nodig heeft
Slechts een paar feiten diehand-
zaam zijn samengebracht in W
mini-boekje 'Goed voorbereid op.
vakantie.
De inhoud van het boekje v»
rieert van nuttige tips voor I6"
bruiksters van de piltot advieze"
voor het efficiënt wisselen yaP
geld en cheques in het buiteö'
land.'
'Goed voorbereid op vakantie' p

uitgebracht door Wyeth Labora'
toria B.V. en telt 20 pagina's. Hf
mini-boekje is gratis te verkfl)'
gen bij huisarts of apotheker.
Meer informatie: © 02503-34074.

'Vrouwen-
belangen'
nu ook in
Limburg

HEERLEN - Sinds kort heeft dfprovincie Limburg ook een afd^ling van de Nederlandse Veren1'

ging voor Vrouwenbelangen, <*
oudste " emancipatieverenigi""
van ons land die in 1894 werd of
gericht als Vereniging v°°.
Vrouwenkiesrecht. Aan ha^wieg stonden Aletta Jacobs e"

Wilhelmina Drucker.

De Nederlandse Vereniging vo°
Vrouwenbelangen is niet leven5

beschouwelijk of partij-polrt>e.
gebonden. Haar doelstelling fi

vooral gericht op: het bevord^ren van de eigen meningsv<>r
ming van vrouwen door infornl^tic, studie en discussie; het ve
sterken van de invloed van vrou
wen, haar wensen kenbaar ma
ken en haar belangen behartig 6
door het beïnvloeden van oV®
heidsbeleid.

Een van de vele organisatie v'^de vereniging is onder andejj
het verzorgen van studiedag^
cursussen, studiegroepen en
maken van brochures en ha*1*
leidingen. Daarbij wordt jaarlü-j'
het blad 'Vrouwenbelangen' u'
gegeven.

De afdeling Limburg start bi
activiteiten in de maand septe
ber. Meer informatie: secr*
riaat Hortense Beckers, E. J
parstraat 48 B, 6217 HR Ma1
tricht, ®' 043-472227.

’Daar is Loeki met de koffie’
KERKRADE - Een baantje in de
kantine van het Kerkraadse ge-
meentehuis. Loeki Tans vindt
dat ze het getroffen heeft. Gezel-
lig werk in een prettige omge-
ving met leuke mensen. Wat wil
een vakantiewerkster nog meer?
Loeki moest vier weken lang
poot-aan spelen, maar de vrolijke
gezichten van de ambtenaren als
zij met de 'pauzedrank' op hun
afdeling kwam, was het allemaal
waard. „In het begin riepen ze
'daar heb je ons nieuwe koffie-
meisje'. Ik kan me die reactie
voorstellen, want gewoonlijk
werken er twee mannen in de
kantine."

Loeki is een van de jongedames,
die zich na haar examen bij alle
uitzendbureaus als vakantie-
werkster liet inschrijven. „Het
maakte niet uit waar ik voor in
aanmerking zou komen. Poet-
sen, vakken vullen of bij wijze
van spreken in een fabriek aan
de lopende band staan. Want ik
wilde perse iets gaan doen. Geld
verdienenvoor de vakantie en de
studieperiode daarna. Want drie

maanden thuis blijven, dat zag ik
niet zitten."
Haar dagtaak begint 's morgen
met het zetten van koffie en thee.
Daarna moeten de thermoskan-
nen gevuld worden en om negen
uur begint de ronde over de afde-
lingen. Voor de lunch tafels dek-
ken en uiteraard weer koffie ma-
ken, 's Middags brengt Loeki
frisdrank rond. „En natuurlijk de

i'
en daar heb ik geen examel^gedaan. Daarom ga in hetDeJj
verziekenhuis eerst de verpl~J
opleiding doen en na vier )j
verder voor verloskundige,
misschien vind ik de verplefü
wel te boeiend om in te rU>*
voor dat vak," stelt ze filosofe

tlVoor dezeKerkraadse zit h
kantiebaantje er weer op. "j

" Loeki Tans, na de koffie aan de verpleging. Foto: FRANS RAD* 1

vakantiewerk
bestellingen voor de vergaderin-
gen in orde maken. Allemaal
werkzaamheden die ik graag
doe, vooral omdat het contact
met de ambtenaren prima is."
Loeki heeft reeds eerder een va-
kantiebaantje gehad. Toen ver-
leende ze hand- en spandiensten
op een afdeling van het De We-
verziekenhuis in Heerlen. Een
ervaring die Loeki deed inzien
wat haar de komende jaren te
wachten staat. „Ik wil graag ver-
loskundige worden, maar voor
die opleiding zijn de vakken
scheikunde en biologie verplicht

inmiddels met een grote gr J
mensen naar het zuiden
Frankrijk afgezakt om daar&\
nieten van een welverdi^j-
kampeervakantie. Het 'sala i
van de gemeente Kerkl^-wordt daar gedeeltelijk goed 7
steed. „Ik krijg geen studiety
ciëring meer en voordat ik il jr
ziekenhuis iets verdien, hey
wel een paar maanden very
Daarbij volg ik ook nog r'J^:sen," laat ze tenslotte niet z0'1 n
trots weten, „en aangezi'
daar zelf iets voor moet d i
waardeer ik dat ook veel me J
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ndruk
°tóg -IJC* kij de harmonieën is voor-
tit R ln net voordeel van St. Agnes
>UteeU"de.beslist. Het korps, dat de-

*n de suPerieure afdeling,
Sg af Srote indruk met een prach-
tig gevverkte uitvoering van Sym-
mu \or Band en Laude. Met 328
let» d

n liet het korps van Jac Claes-
lng e concurrentie uit Noorbeek

Ver acnter zien- Was het op-
liep " Van harmonieBerggalm met

Ben Essers <315 Punten)Nek 6riS overtuigend, St. Cecilia
Set). Werd een echte tegenvaller.

ps van Hub Pittie kwam nieter dan 288 punten.

Duitsers
Opvallend ook het goede presteren
van drie Duitse deelnemers. Het
Landesblasorchester Baden-Würt-
temberg (324 pnt) leverde een
kraakhelder verplicht werk af. Een
dag eerder imponeerde de Stadtka-
pelle Radolfzell (319,5 pnt) met een
zeer muzikale uitvoering, terwijl de
Stadtkapelle Trossingen met 295,5
punten eveneens een eerste prijs
veroverde. Ook de Zweden uit Mjöl-
by leverden met 313,5 punten een
zeer acceptabele prestatie.

Brassbands
Zaterdagmiddag sloeg voor het
eerst de vlam in de pan trjdens dit
WMC-concours. De provinciale
brassband Groningen leverde schit-
terend werk 'af, waarbij vooral de
trombonegroep imponeerde in 'The
Year of the Dragon' van Sparke. De
bandvan Luc Tuinstra kwam uit op
324 punten en daarmee toonde de
jury zich opnieuw niet écht royaal.
Wijk en Aalburg bleef daar duide-
lijk bij achter, terwijl ook de Staly-
bridge Brassband met 317,5 punten
op eerbiedige afstand bleef.

Zaterdag werd ook ten dele duide-
lijkwaarom deeerste divisie fanfare
slechts drie deelnemers telt. Dat
fanfare Wilhelmina Heerde en fanfa-
re De Hoop uit Stellendam 'on-
danks' een verplicht werk als 'Eine
Mignonade' een eerste prijs in de
wacht sleepten is op zich al een
compliment waard.

Zwakke prestaties werden er ook
geleverd. Zo moest de Silver
Heights Symphonic Band uit Win-
nipeg (Canada) terecht met een der-
de prijs (241 punten) de Rodahal
verlaten. Een tweede prijs kreeg
fanfare Vriendenkring uit Lim-
bricht. Het korps had problemen
met de stemming en kwam tech-
nisch onvoldoende uit de verf. Bij
deze jury leidt dat onherroepelijk
tot een tweede prijs. Fanfare St.
Barbara Brunssum haalde wèl een
eerste prijs. De Brunssummers lie-
ten daarbij een betere indruk achter
dan de 289 punten op het eerste ge-
zicht doen vermoeden.

WMC-vandaag
"SODAHAL
or; uu uur : Groot Harmonie-
gisrlSt van de Gidsen der Bel-
WnS Krijgsmacht 0.1.v. No-

'Nozy.

20 IJNGRACHTTHEATER
et.uu Uur: Folklore avond metjetüeiïlbles uit Israël, de Sov-
fy^e, Hongarije en Puerto
het : m samenwerking met
va] "bekende volksdansfesti-

*onAVILJOEN
(V u uur: Rocknight met The
fclü ' Chiefs Gang, en ATV-
ltjn gS band. In samenwer-
-2ieJf oiet Stichting Popmu-

* Limburg.

*^RKTs^ Uur: Die Anseltaler

’Datverplicht werk gaat núde kast in’

Accordia met vlag
én WMC-wimpel

door jos van den camp
f'lg A? E ~ Muziekvereni-

ir>naa dla uit Eygelshoven is
?Ccorri geworden van de WMC-
n fien wedstrijden die afge-%. A^eekeinde werden gehou-
NwC°rdia behaalde het hogeVoo^totaa! van 32g>5. gQedNPn J

eerste PriJs met lof derH rV de WMC-wimpel. Maar
fb^burl andere deelnemende
rt °fn) g e orkest, Swentibold
h 6ri van H°°rde hoog' De 31 le"
Ö^aaru «

vereniging gingen
1 Punt een eerste p ->s

AcïaB°iCvpÏHoorzitter Math van
li!,orid ht , toonde zich gister-
vSkerUid « tJots ' maar liet teëe-Vlc J« weten dat het verplicht
N^^yrnphonisches Vorspiel)

'nu toch echt de kast in gaat.
„Verschrikkelijk. Daar luister je
toch niet met plezier naar." Ac-
cordia had dan ook als tegen-
wicht de Münchner Rhapsodie
van R. Würthner als keuzewerk
genomen. „Als jeervoor wilt zor-
gen dat deaccordeonmuziek niet
alleen op een hoog peil blijft,
maar ook nog leuk is om naar te
luisteren, dan is dat een goede
keus", vulde een spelend lid hem
aan. En zoals achteraf bleek,
heeft de jury de uitvoering van
dat werk enorm gewaardeerd.

Accordia had overigens flinke
pech. Bij hetafdalenvan de trap-
pen in het Wijngrachttheater
kwam Accordia-lid Rob Bindels
zaterdagmorgen ten val en brak
een heup. Dirigent Henk Lue-
sink moest zich dan ook daags

daarop zien te redden met
slechts 'één man op de derde
stem.

Het niveau tijdens de accordeon-
wedstrijden, die weer voor het
eerst sinds 1974 in het kader van
het WMC werden gehouden, was
hoog. In totaal zijn er maar vier
tweede prijzen en maar liefst elf
eerste prijzen uitgereikt. Het eni-
ge waar het volgens juryvoorzit-
ter Kicken momenteel aan
schort is de accordeondirectie:
„Wat Nederland nodig heeft is
een specifieke dirigentenoplei-
ding."

Van een daadwerkelijk
'wereldkampioenschap voor
Accordia is nu echter geen spra-
ke. Hoewel het WMC de voor-
waarde,had gesteld dat de wed-
strijden een internationale deel-
name te zien moesten geven, is
men daarin zeker niet geslaagd.

Slechts twee Belgische orkesten
haddener een tocht naarKerkra-
de voor over. De andere hoog-
staande orkesten 'uit alle delen
van de wereld' hadden volgens
Kicken meer heil gezien in het
begin mei gehouden internatio-
nale concours in Innsbrück.

bO-n tt
n van e kampioen Accordia voeren het verplicht werk 'Symphonisches Vorspiel'w- Brehme uit. ,J£n nü gaat dat werk dekast in. Verschrikkelijk." Foto: WIM kusters

WMC

St .Agnes uit Bunde verovert bij debuut meteen eerste plaats

Topprestaties in de Rodahal
door jef brauers

j^KRADE- Het tweede concoursweekeinde in deRo-
hal heeft ook buiten de concertafdeling vaak uitste-
lde muziek opgeleverd. Absolute toppers waren har-
monie St. Agnes uit Bunde (328 punten), de Provinciale
ir.assband Groningen en het Landesorchester Baden-
Urttemberg, beide met 324 punten.

I/5.Ï baarden de uitvoeringenvanHvi öelgische fanfares in de derde
«ü/e opzien. Fanfare Aloysius
tft en St. Cecilia Mechelen maak-Prachtige muziek maar reikten
(j.niet verder dan respectievelijke(Jp en 299 punten. Daarmee straf-
hei JUry vooral het korps uit Me-
iveren ai> dat onder leiding van denetnenergieke Marcel Leveugle
fe efrme in net keuzewerk volledign brassband klonk.

Concertafdeling
goed van start

KERKRADE - Met vooral in de
sectie harmonie twee uitsteken-
de uitvoeringen is afgelopen
weekeinde de competitie in de
concertafdeling, de hoogste divi-
sie van het WMC, van start ge-
gaan. Zaterdagavond oogstte de
uitvoering van het Dragefjellets
Musikkorps uit het Noorse Ber-
gen alle lof- ook van de jury; gis-
teren eiste harmonie Ste. Cécile
uit Eijsden 0.1.v. de scheidende
dirigent Hennie Ramaekers alle
aandachtvoor zich op. Met 330,5
punten nestelden de muzikanten
uit Eijsden zich aan de top van
hetvoorlopig klassement.

De wedstrijden in de concertaf-
deling werden zaterdag ingezet
door de Christelijke muziekvere-
niging Eendracht uit Winters-
wijk 0.1.v. H. Schippers. Een goe-
de fanfare, die met een niet echt
spektakulair programma zonder
meer respect afdwong. Vooral
met de uitvoering van het Con-
certo Grosso van Jan van der
Roost, al ging de aandacht hier

vooral uit naar de voortreffelijke
solisten, trombonist Christian
Ansink en trompettiste Jolanda
Lievers, beiden conservatorium-
studenten en voor het derde jaar
(!) lid van het korps. Op het ge-
bied van expressief musiceren,
het uitwerken van dynamische
contrasten en het scheppen van
sfeer schoot het korps echter
enigszins te kort, vooral in het
verplicht werk van Goorhuis.

Een prachtige uitvoering werd
zaterdag gegeven door het har-
monie-orkest uit Bergen; een or-
kest met een keur van voortreffe-
lijk jonge muzikanten die voor
een spektakulair optreden zorg-
den. Met heel enthousiast, speels
en vooral energiek spel maakten
de Noorse musici indruk in de
Rodahal, vooral in klankju-
weeltjes als de Serenade van
Bourgeois en het Concertino
voor fluit van Chaminade. Het
korps opende echter met een te
onstuimige, erg onrustige Don
Juan van Strauss en wist te wei-

nig raad met Gotkovski's ver-
plicht werk, zeker in het tweede
gedeelte ervan. Door de slecht
uitgebalanceerde orkestklank in
de fortissimo's bleef de uitvoe-
ring van het werk te veel steken
in het produceren van lawaai.

Des te verwonderlijk, dat harmo-
nie Sainte Cécile uitEijsden voor
haar uitvoering van dit verplicht
werk 2 punten minderkreeg, ter-
wijl er veel explosiever, dynami-
scher en vooral met meer span-
ning werd gemuciseerd. Zou het
aan de stemming in het langza-
me deel gelegen hebben? In
ieder geval had de Roej ook nu
weer gekozenvoor een bijzonder
interessant programma, dat niet
alleen op het lijf van het orkest
geschreven was - Ste. Cécile is
een virtuoos orkest met soepel
ensemblespel en een prachtige
slanke (Franse) orkestklank -
maar dat bovendien van hoog ar-
tistiek gehalte was. Met enkele
(Nederlandse) premières, Deux
Poèms van Méranger bv. en Al
Piemonte van Pizzini, liet het or-
kest horen, dat men ook op het
gebied van repertoirekeuze tot
de betere blaasorkesten in ons
land behoort. Jammer dat het
Gemengd Koor Del Monte uit
Venlo niets extra's aan het con-
cert wist toe te voegen.

jos frusch

" Voor het laatst samen.
De voorzitter van
Ste. Cécile houdt samen
met dirigent Hennie
Ramaekers (rechts) de
dagprijs vast voor het
hoogste aantal punten.
Duidelijk zichtbaar de
gevolgen van de
'prikactie' die
Ramaekers ondernam.

Foto: FRANS RADE

Cantus ex Corde:
drijfnat en

weer superieur

KERKRADE - Op een smoorheet
podium van het Wijngrachttheater
hartverwarmend applaus in ont-
vangst nemen, komt deze zaterdag-
avond blijkbaar douchefris over.
Want meteen daarna wordt de mud-
volle zaal overspoelt met een kras-
vrij Kozakkenlied, in toom gehou-
den door Cantus ex Corde. Een su-
perieur koor, dat zeker. Maar ook
een met duracell-batterijen. Terwijl
de ruggen toch al drijfnat zijn, be-
loont dit mannenkoor onder leiding
van zijn oprichter en dirigent Ton
Thissen het ovationele applaus
royaal met twee toegiften.

Ga er maar aan staan: tropische
temperatuur, twee zangers missen
en wetend dat de dirigent rondom
geplaagd wordt door gordelroos.
Menig ander koor zou dan al gauw
naar lucht happen. Zo niet dit uit 25
solisten gesmede koor. Al moet me
meteen van het hart dat het eerste
gedeelte toch te lijden had onder zo-

wel de zwoele temperatuur als de
breed gemetselde theaterzaal. Som-
mige van de in de Byzantijnse litur-
gie thuishorende werken verliezen
net iets te veel aan overtuiging en
uitstraling omdat óf de solist even
last krijgt van 'droog-krakende
stembanden' (bas-solo in Bortnias-
ky's Te Deum Laudamus) óf omdat
het koor zijn fluwelen pianissimo in
de coulissen ziet verdwijnen.

Dirigent Ton Thissen, in de pauze
hierover aan het drijfnatte jacketge-
trokken: „Het liefst was ik met het
koor een paar meter naar voren
gaan staan. Maar de zaal was tot aan
de eerste rij gevuld. Dus uitbreiden
was niet mogelijk. En inderdaad,
eigenlijk komen deze Byzantijnse
gezangen het beste tot hun recht in
een kloosterkerk."

Aan Cantus ex Corde is te horen dat
dit koor geformeerd is uit zangers
die stuk zijn van Slavisch-Byzan-
tijnse gezangen, uiteenlopend van
een ontroerende 'Vigilie' tot een
wervelende 'Reitermarsch'. In pas-
sie en klankbalans hoeven deze uit
Midden- en Zuid-Limburg afkom-
stige zangers niet onder te doen
voor de ooit wereldvermaarde Don
Kozakken. Net als hun dirigent Ser-
ge Jarov plukt ook Ton Thissen zijn
solistenuit het koor alsof hijer thuis
nog tien in de kelder heeft inge-
weekt. Wat Ton Thissen ook siert, is
het nederig houden van zijn koor.

De solist blijft naamloos, ook al
staat hij op krukken een perfecte
bariton-solote zingen in 'Stenka Ra-
sin'. Want niet de solistenzijn het vi-
sitekaartje van 'Cantus ex Corde',
maar elk werk. Telkens weer.

hans toonen

" 'Cantus ex
Corde' met
dirigent Ton
Thissen in het
Wijngracht-
theater. Dank
zij tussenkomst
van een
gebedsgenezeres
stond Thissen,
daags daarvoor
geveld door
gordelroos, toch
overtuigend
voor zijn koor.

Foto:
DRIES LINSSEN

uitslagen
CONCERT
WEDSTRIJDEN
Zaterdag
Brassband: Brassband Gronin-
gen (Ned.) 324 ptn. le prijs met
lof. Oefening en Uitspanning,
Wijk en Aalburg (Ned.) 291,5
ptn. le prijs.

Fanfare:
Sint Barbara, Brunssum (Ned.)
289 ptn. le prijs. Wilhelmina,
Heerde (Ned.) 308,5 ptn. le
prijs. De Hoop, Stellendam
(Ned.) 297 ptn. le prijs. Een-
dracht Winterswijk (Ned.) 318
ptn. le prijs.

Harmonie:
Centro Instructivo Union Va-
lencia (Spa.) 300 ptn. le prijs.
Silver Heights Symphonic,
Winnipeg, (Can.) 241 ptn. 3e
prijs. Stadtkapelle, Trossingen,
(BRD) 295,5 ptn. le prijs. Stads-
musikkar, Mjölby (Zweden)
313,5 ptn. le prijs. Stadtkapelle
Radolfzell (BRD.) 319,5 ptn. le
prijs. Grupation Musical St.
Caecilia Sedavi (Sp.) 314 punten
le prijs. Dragefjellets Musik-
korps, Bergen (Noorwegen)
327,5 ptn. le prijs met lof en
dagprijs.

Zondag
Brassband:
Stalybridge Jones and Brother,
Cheshire (Eng.) 317 ptn. le prijs.

Fanfare
Vriendenkring, Limbricht
(Ned.) 276 ptn. 2e prijs. Sint
Aloysius, Maasmechelen (Bel-
gië) 303,5 ptn. le prijs. Sint Ce-
cilia, Mechelen (Bel.) 299 ptn. le
prijs.

#Harmonie
De Eendracht, Wommelgem
(Bel.) 294,5 ptn. le prijs. Berg-
galm, Noorbeek (Ned.) 315,5
ptn. le prijs. SintAgnes, Bunde
(Ned.) 328 ptn. le prijs met lof.
Sint Caecilia, Beek (Ned.) 288
ptn. le prijs. Landesblasorches-
ter Baden-Württemberg (BRD)
324,5 ptn. le prijs met lof. Sainte
Cécile, Eijsden (Ned.) 330,5 ptn.
le prijs met lof en dagprijs.

ACCORDEON-
WEDSTRIJDEN
Zaterdag
Musettina-Dilsen (Bel.) 258,5
ptn. 2e prijs. Desselina, Dessel
(Bel.) 295 ptn. le prijs. Accor-
deonvereniging Haganum, Den
Haag (Ned.) 258 ptn. 2e prijs.
Leeuwarder Accordeon Ensem-
ble (Ned.) 292,5 ptn. le prijs.
R.A.C. Bennekom (Ned.) 297,5
ptn. le prijs. Accordeonorkest
Swentibold (Ned.) 311 ptn. le
prijs.

Zondag
De Concertma's Amstelveen
(Ned.) 296,5 ptn. le prijs en de
WMC-wimpel. De Almelonia's.
Almelo 256 ptn. 2e prijs.
V.1.0.5., Harfsen (Ned.) 290ptn.
le prijs. Accordia Eygelshoven
(Ned.) 329,5 ptn. le prijs met on-
derscheiding en WMC-wimpel.
De Residentie/Z.A.O, Den
Haag (Ned.) 293 ptn. le prijs.
Advendo Wilp, Deventer (Ned.)
288ptn. le prijs. Grandioso-Con
Anima, Den Haag (Ned.) 288
ptn. le prijs. Vol van Wils-
kracht, Duiven (Ned.) 293 ptn.
le prijs. Melodia, Zwolle (Ned.)
260 ptn. 2e prijs.
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WMC

Triomf en
treurnis
in Lier

Van onze verslaggever

KERKRADE - Triomfen treur-
niszijn sinds gisteren 'buren' in
het Belgische Lier. Showband
Lyra heeft eindelijk revanche
genomen voor de, in haar ogen
vernedering van vier jaar gele-
den. Met dik elf punten meer
(eerste prijs) heeft de band de
show gestolen van dorpsrivaal,
showband Liberty. En deze
laatste voelt zich met 77,8 pun-
ten (slechts een tweede prijs)
schandalig tekort gedaan door
de jury.
Tranen van woede süngerden
zich gisteren dan ook bij de Li-
berty-ladies door de mascara.
„Wij hebben beter verdiend,"
sist een drummer.
Tranen van vreugde bij de
Lyra-band. „Twee jaar hebben
we op deze show gezwoegd.
Eindelijk gerechtigheid. Want
normaliter verslaan we 'Liber-
ty' op elk concours. Alleen de
WMC-nederlaag schreeuwde
om wraak." De tranen zullen
snel opdrogen. Want de won-
den die acht jaar geleden zrjn
geslagen toen 'Liberty' zich af-
scheurde van 'Lyra', blijken in-
middels te zijn geheeld.

Maar Marijke uit Heerlerbaan blijkt net iets beter in mars

Noorse show: koud kunstje
door wim dragstra

KERKRADE - Het zag eruit als een koud kunstje, de show die
de Noren gistermiddag ten beste gaven in het Rodastadion.
Maar het was razend moeilijk. Een op Engelse leest geschoeid
optreden met veel rechte lijnen en blokken. De jurywaardeer-
de dit optreden met 90,2 punten, het hoogste tot nu toe in de
mars- en showwedstrijden. Wat menigeen dacht, namelijk dat
de Noren ook wel de marswedstrijden van zondag zouden win-
nen, kwam niet uit. Fluit- en tamboerkorps prinses Marijke
van de Heerlerbaan bleek de betere.

'Zaterdag waren zon 6000 toeschou-
wers getuige van het antwoord dat
!de leden van drum- en showfanfare
[Door Vriendschap Sterk uit Kat-
"wfjk gaven aan de tamboer-maitre.
.Want toen die riep: „Quick march",
;riep de band in koor „Yes sir!". En
"ging er toen pas vandoor om een pri-
sma rondje te maken waar de jury■ 86,3 punten voor over had. Ze speel-
den hun muziek net iets beter dan
;deFloraband uitRijnsburg. Die had'de moeilijke mars Washington
|Grays op het harpje staan. „Dat is
'voor een volledig harmonie-orkestlal moeilijk, laat staan voor een
[drumfanfare. Daar hadden ze niet

de bezetting voor," aldus jurylid
Jaap Koops naderhand.
Maar wat een mooie korpsen, ze

kunnen zo mee op Prinsjesdag!
Het marsniveau lag in het algemeen
hoog op zaterdag. Alleen de Austra-
liërs bleken niet echt 'mee' te kun-
nen. Dirigent Victor Grieve had van
tevoren al gezegd dat zijn korps niet
het beste zou zijn. Een tweede prijs
in de mars en een derde in de show,
dat zat er voor hen slechts in. „Veel
jeugd, te weinig individueel ni-
veau," dat was het oordeel van de
jury.
In de showwedstrijden zaterdag
ook weer mooie korpsen, statig en
stijlvol (zoals Floraband Rijnsburg)
of Amerikaans, maar dan toch met
een Hollands interpretatie (Kamper
trompetterkorps en Showband Ma-
rum, fanfare Vollenhoven).
De dagprijs zaterdag ging naar Kat-
wijk, dat in de mars het hoogste aan-
tal punten behaalde.

" Tranen van geluk op het gezicht van dirigent Hans Christiaan Andersen (zo heet hij echt), de dirigent van hetArendal
Ungdomsmusikkorps uit Noorwegen. Foto: DRIES LINSSEN

Regen
De finale eergisteren viel volledig in
het water. Net toen burgemeester
Jan Mans de' oorkondes en medail-
les overhandigde, kwam het water
met bakken uit de lucht. ledereen
dacht dat het défilé aan het einde
wel zou worden ingekort. Maar nee
hoor, de korpsen hadden er zon zin
in en het pak was toch al zo nat, dat
het ze niet meer interesseerde. Ze
liepen zelfs nog een extra rondje,
maar toen zagen de majorettes er
ook echt uit als verzopen katten en
werd het hoog tijd droge kleren aan
te trekken.
Regende het zaterdag aan het einde,
de zondag begon met regen. Spaan-
se korpsen zijn normaal gesproken
met geen)stok de straat op tekrijgen
als het regent, maar ja, tijdens het
WMC moet het. Bugarra en Sedavi
hadden de ondankbare taak in de
regen te moeten marcheren. Dat de
Spaanse muzikanten zich afvroegen
waarom dit moest, was van hun ge-
zichten te lezen. 'Rare jongens, die
Hollanders.'
Weer een kandidaat voor dereserve-
bank op Prinsjesdag was het Jacht-
hoorn en Trompetterkorps Gemert.
Mooi, statig, bijna koninklijk, van-
daar. Het korps kreeg 83 punten,
maar de pijpers en tamboers van
Prinse Marijke Heerlerbaan gingen
er nog eens met 0,7' punten over-
heen.
„Een prima optreden," zei juryvoor-
zitter Jo Conjaerts gistermiddag.
„Een goede reclame voor dit soort
korpsen. Alle pijperpartijen werden

van begin tot eind goed gespeeld.
Een voorbeeldig optreden hebben
we gezien, zeer gedisciplineerd.
Daarom vonden wij ze beter dan de
Noren."
En dat was heel wat. Want de Noren
uit Arendal (die ondanks alle be-
richten toch gekomen waren) ble-
ken 'mannetjesputters' te zijn. Als
ze een echte sintelbaan onder zich
hadden gehad in plaats van een
kunststofbaan, dan was beslist een
stofwolkje zichtbaar geworden, na-
dat het Arendal Ungdomsmusik-
korps was vertrokken. Ze gingener
met gezwinde pas vandoor. „Ja, een
enorme paslengte, dat is natuurlijk
niet vol te houden. Ik was al buiten
adem door er gewoon naast te lo-
pen, laat staan dat je ook nog moet
spelen. Dat gaat ten koste van de

muziek en dat kost punten," meent
Conjaerts.

" Vooral doorhet slagwerk van de Indonesische band was deWMC-jury diep geroerd.
Foto: DRIES LINSSEN

" Fluit- en tamboerkorps Prinses Marijke in vol ornaat op de Rodabaan tijdens de marswed-
strijden. Foto: DRIESLINSSEN.

uitslagen
MARSWEDSTRIJDEN
Zaterdag
Kunst na Arbeid, Hierden (Ned.) 80
ptn. lste prijs. Pfullendorf (BRD) 80
ptn. lste prijs. Irene, Hasselt (Ned.)
78,7 ptn. 2de prijs. Golden Kanga-
roos, Hornsby (Australië) 72 ptn. 2de
prijs. Sint Martinus, Kinrooi (België)
77 ptn. 2de prijs. Concordia, Reusel(Ned.) 83,8 ptn. lste prijs. DoorVriendschap Sterk, Katwijk (Ned.)
86,3 ptn. lste prijs en dagprijs. FloraBand, Rijnsburg (Ned.) 84,5 ptn. lste
prijs. t Van Vollenhoofsch Fanfare,
Vollenhove (Ned.) 76,5 ptn. 2de prijs!
AU Girls Drumcorps Indonesia, Ja-karta (Indonesië) 77,3 ptn. 2de prijs.
Fanfare Kunst na Arbeid, Lunteren
(Ned.) 83,3 ptn. lste prijs.

België
En toen kwam het hoofdstuk Bel-
gië. Zondagmiddag traden twee
Belgische showkorpsen op uit Lier,
te weten 'Lyra' en 'Liberty'. Dat was
geen show meer, dat was slecht bal-
let van rifle-guards, colour-guards
en majorettes op harde en slechte
muziek. 'Liberty' presteerde het
zelfs om een complete drumsectie
en een blazersgroep op een wagen te
zetten en daarmee het stadion bin-
nen te rijden.
De jury vond het nog wel 'interes-
sant op sommige punten en een
fraai kijkspel' zoals Rodney Parker
het noemde. Maar dit jurylid vroeg

zich tevens af: „Waar is het einde?"
Zijn Belgische collega Eduart Ge-
raerts vond het optreden van zijn
landgenoten ook niet fraai. „Nee die
hebben geen beste indruk achterge-
laten," zei hij. Dat Lyra toch nog een
eerste prijs kreeg, was volgens de
juryte dankenaan de goede choreo-
grafie en technische uitvoering. Of
de 13.000 toeschouwers het daar-
mee eens waren...

Gelukkig sloot de Marching Band
Indonesia de showmiddag af. Dat
was zalf in de gepijnigde oren. Ne-
gentig punten speelde deze als een
'Gordel van Smaragd' over het veld
bewegende band bijeen. Exotische
ritmes werden gebruikt, gracieuze
bewegingen van de muzikanten en
dat alles met een ijzeren discipline.

Zondag
Union Musical, Bugarra, (Spa) 81,7
ptn. lste prijs. Stadtkapelle Radol'f-zell (BRD) 80,7 ptn. lste prijs. SantaCecilia de Sedavi, (Spa) 78,2 ptn. 2deprijs. Tamboerkorps Fanfare Sint Ce-cilia, Milheeze (Ned.) 77,2 ptn. 2de
prijs. Showband Lyra, Lier (Bel) 72
ptn. 2de prijs. Klaroenkorps Anima-to, Heel (Ned.) 70,8 ptn. 2de prijs.
Jachtoorn- en Trompetterkorps, Ge-mert (Ned.) 83 ptn. lste prijs. Drum-

fanfare Velp-Zuid (Ned.) 75,3 ptn. 2de
prijs. Marching Band Indonesia, Ja-
karta (Indonesië) 80 ptn. lste prijs.
Prinses Marijke, Heerlerbaan (Ned.)
83,7 ptn. lste prijs. Spielmannszug
Eschweiler-Bergrath 1951 (BRD) 75,5
ptn. 2de prrjs. Arendal Ungdomsmu-
sikkorps (Noorwegen) 83,2 ptn. lste
prijs.

SHOWWEDSTRIJDEN
Zaterdag:
Golden Kangaroos, Hornsby (Austra-
lië) 67,5 ptn. 3de prijs. Kamper Trom-
terrekorps (Ned.) 83,4 ptn. Iste prijs.
Showband Marum (Ned.) 83,3 ptn.
lste prijs. Flora Band, Rijnsburg
(Ned.) 82,7 ptn. lste prijs. Van Vollen-
hoofsch Fanfare, Vollenhove (Ned.)
80,3 ptn. lste prijs.

Zondag
Showband Axel (Ned.) 82 ptn. Iste
prijs. Arendal Ungdomsmusikkorps
(Noorw) 90,2 ptn. Iste prijs met on-
derscheiding en dagprijs. Showband
Lyra, Lier (Bel) 88,2 ptn. Iste prijs.
Die Tambourijnen, Eindhoven (Ned.)
85,3 ptn. Iste prijs. Showband Liber-
ty, Lier (Bel) 77,8 ptn. 2de prijs. Mar-
ching Band Indonesia, Jakarta(Indo-
nesië) 90 ptn. Iste prijs met onder-
scheiding.

Glimlach
Ik rep me alvast naar de start,

fluister fotograafDries het geheim
in van de tobberige tubaïst.
Daar draait Diana Elisabeth Du-
mais, de geknielaarsde tamboer-
maitre, de muziek-arena van
Kerkrade binnen. Met achter haar
het scherp in de vouw gezetteDCI
ofwel Drumcorps Indonesia. Ze-
ker honderd scholieren, opge-
trommeld uit Sumatra, Borneo,
Irian Yaja en Java. En samenge-
smolten met GWB ofwel Gita Wib-
hawa Bhakti, dè drumband van
Jakarta die nationaal niet te klop-
pen blijkt.

Blauw
Temidden van de strakke gezich-
ten krult een glimlach. De tubaïst
speelt mee. Uit welke hoed het
mondstuk getoverd is, blijft ver-
sluierd achter de grijns van mister
Budi. Opluchting overheerst. Be-
grijpelijk. Want de opmars naar
Kerkrade moet weer een eerste
prrjs opleveren.
Van de herinnering aan de eerste
WMC-deelname in 1978 moet hij
nog rillen. „Niet alleen was het
toen 12 graden en zagen onze vin-

gers blauw van de kou. We waren
ook nauwelijks uitgerust. Geen
trombones noch tubas. Alleen
trommels, fluiten en wat trompet-
ten."

Met een tweede (marcheren) en
een derde prijs (show) plus de be-
lofte de volgende WMC beter uit-
gerust terug te komen, streek het
DCI toen neer in Jakarta. In de
daarop volgende jarenwerd Ame-
rika afgestroopt op mars&show-
composities. Budi: „We hebben
zelfs Amerikaanse instructeurs tij-
delijk naar Jakarta gehaald. En in
omgekeerde richting hebben wij
leden van het GWB-drumkorps
naar de VS gestuurd."

Foutje
in regie

KERKRADE - Dat was een wel
heelruwe interruptie, die fanfa-
rekorps Irene uit Hasselt in
Overijssel te verwerken kreeg
zaterdagmiddag tijdens de
marswedstrijden. Halverwege
het rondje terwijl de jury naast
hen liep, kwam de Australische
band het stadion binnen. Niet
met stille trom zoals gebruike-
lijk, maar met een mars in volle
sterkte. Dat is beslist niet ge-
bruikelijk tijdens het WMC.
Een gebrek aan goede instruc-
ties misschien? Voor Irene was
het allemaal niet zo leuk, te-
meer daar het korps in het pro-
grammaboekje ook al als Bel-
gisch korps stond aangekon-
digd, terwijl het gewoon uit
Overijssel in ons eigen land
komt.

Afmars
vergeten

KERKRADE - Daar stond hij
dan, de jongeman van de
Hornsby Golden Kangaroos uit
Australië. Zijn korps was al
lang en breed aan de afmars toe
na de show zaterdagmiddag,
toen hij nog stram in de hou-
ding met de Australische vlag
bij de hoofdtribune stond.
Waarschijnlijk was hij zo onder
de indruk van alles wat er om
hem heen gebeurde dat hij ver-
gat mee af te marcheren. Ge-
volg: toen zijn korps reeds ver-
trokken was moest hij moeder-
ziel-alleen naar de uitgang mar-
cheren. Dat leverde hem wel
een behoorlijk applaus op.

Knock out
Je zal maar in de organi&\
tic van het WMC zitten. O*
telbare kleine dingen <n
aan te denken. Alle resp^
voor de inzeten ach, een st*j
of tweehonderd klei 1*
foutjes in al die wekei1'

Maar nu hebben ze toch &\
blunder begaan! Voor 9°^.
weer moet je een worst nO&
St. Clara brengen. Dat
een kind nog. Nu is de otQP
nisatie wel in Wittem $
weest, maar naar het v&'
keerde klooster. In plo-0
van naar de zusters Clarii
sen is men naar de Pa^.Redemptoristen gestapt. *wel om een... kaas af te fr
ven. Wat ing eierl

Geen wonder dus dat <"
weer tijdens de mars- *
showwedstrijden nog ni&\.
erg wilde.En daarom waT\i
er zaterdag maar 6000 *°*j
schouwers, dat is net zoi^l
als bij 'Roda tegen K#v
Busschemig.

Een dag later verdrongenr
hoge heren zich op de erety
bune. Twee journalisten, <?.
daarom maar op de trapr,
gingen zitten, werden ö^Jeen 'jans wichtige' opzichz,
verzocht af te nokken- K
wie ging er twaalf seconde
later op die plek zitten? ? j

cies, WMC-voorzitter B^
van de Weyer! Dapper rrt°
petde de plichtsgetrouw,
diener iets van dat hij "y
heel vaak die trap op en ,
moest. Maar de voorzit",
liet dehint voor wat hij
En bleef jenau so cool zit^
A propos hint. De orkesjfl
trainen zich voor het V/M^lpletter. Maar een bepfl*l
type muzikanten heeft ?
rossend genoeg érg wei?!
repetities nodig. Dan
het volgende gebeuren- p

een uitbundig concert s^j,
een heer en een dame if> .
Rodahal naast elkaar l <
dereen blik van herkent11 1
lemand suggereert dat zf*
kaar toch zeker moeten * '
nen. ,JSlee, hoezo dat döj
klinkt het oprecht verbo-0^„Nou, toevallig hebbenft.,
zojuist in dezelfde harm0

gespeeld!". Knock out.

Ja, ja: op dr maat sjteet
Joepemaan en laat!

Benauwde minuten bij Drumcorps Indonesia vlak voor ’showtins
Koninkrijk voor een mondstuk

door hans toonen
KERKRADE - Acht minu-
ten voor 'showtime' krijgt
Nurdarmadarma Budi - 47,
ooit de trom geroerd bij de
Indonesische luchtmacht -het Spaans benauwd. Een
vlekkerige tuba, waarmee
volgens mij ook paardje is
gereden, mist een mondstuk.
Toch meelopen en doen als-
of, is 'mister Budi' te riskant.
„Als de juryhet ziet, kan ons
dat dekop kosten," voorspelt
hij en kijkt smekend naar an-
dere korpsen. Een konink-
rijk voor een mondstuk, lees
ik in zijn nerveus flitsende
ogen.

Nog drie minuten. En nog altijd
durft de muzikant zijn lippen niet
tegen de tuba te tuiten.

Omweg
Om ervoor tewaken dat deze inge-
huurde kennis alleen het Jakar-
taanse korps muzikaal zou opkrik-
ken, worden de beste muzikanten
van schoolbands op Borneo, Irian
Yaja en Sumatra naar de hoofd-
stad uitgezonden. Uit dit ratjetoe
wordt het DCI gedrild, klaar voor
de afmars naar Kerkrade.

En dan nog durft dit korps A
meteen het koninkrijk van J
voormalige overheerser bin*1 j
marcheren. „Eenmaal in A^.Jdam zijn we met tourbussen 'JJ
gereisd naar Noorwegen- l
hebben we deelgenomen & A
Hamar-festival. Daarna naar "l
den voor een optreden in « A
burg. Toen nog even in Lon£ 1
Waarom deze omtrekkende "H
gingen?
Budi: „Om de kosten van d*jJ
enigszins te dekken. De mu^j
ten betalen de helftvan de k<> 1
Van de regering krijgen we 2^.cent. En de rest komt van s\
sors." Na enig aarzelen: „Ë^dat we nog niet goed geno<-£
ren voor dit wereldconcour*^schouw onze trip naar Sca^\i
vië als een 'warming up'. O^'J
bleem is het zoeken van cct1.,'nationale uitstraling, terwUJtoch onze Indonesische &
willen laten doorklinken." J
Dit probleem is gistermidday
gelost. Om hun showzit weüy
nog Amerikaans strikje- j
pakt uit als tropische verr3

Die naar meer smaakt.
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Cheque voor Frans Maassen
£ »an onze verslaggever
Wog ~ Frans Maassen heeft een be-
jlig j? Tourweekeinde achter de
tit j.

e Limburger was zowel in de
**ar pr bordeaux als in de etappe
fters au een van de actiefste ren-
ner;/'* et 00é> °P een ritzege
&ie aard," aldus Maassen. „Het is
tolt ter niet gelukt. Niemand

6 e vriJneid- Ze kennen me
bla. dels te goed in mijn rood-wit-Cb e trui-"

honing voor zijn aanvalsdrift

werd de Haelenaar zaterdagmiddag
in Bordeaux op het podium ontbo-
den om een cheque van 3.400 gul-
den in ontvangst te nemen. „De
troostprijs voor de strijdlustigste
renner. Zo heb ik er tenminste nog
iets aan overgehouden. Maar zoveel
interesseert me dat eigenlijk niet. Ik
had zó graag in Bordeaux gewon-
nen, vooral omdat ploegleider Jan
Raas in die stad zijn laatste belang-
rijke overwinning als wielrenner be-
haalde."

Vanderaerden tekent bij Raas
i. Van onze verslaggever
laa„ "^ric Vanderaerden heeft definitief gekozen voor de ploeg van Jan
le tj|, if elg stapt met ingangvan 1 januari 1990 van Panasonic over naar'*ftd^ eriormatie (Buckler is, zoals bericht, opvolger van Superconfex).eraerden tekende in Bordeaux een tweejarig contract bij Raas.

Gezwoeg
Het heette dat Stefan Edberg in de herha-
ling van de finale van vorig jaaropnieuw de
betere kansen zou hebben. De Zweed had
met zijn overwinning in drie sets op John
McEnrpe meer indruk gemaakt dan het ge-
zwoeg, waarmee Becker zaterdag Ivan
Lendl er uiteindelijk in vijf sets onder had
gekregen. Becker had minder dan een et-
maal nodig om van die lichamelijke (en
vooral geestelijke) top-inspanning te her-
stellen.

Maar wat bleek? Becker verkeerde nog al-
tijd in devorm, diehij in de laatste twee sets
tegen Lendl aan de dag had gelegd. Edberg
daarentegen was volledig van slag. Vooral
de backhandvolley, normaal zijn sterkste
wapen, werkte niet.

De Zweed zag de ene backhandreturn na de
andere langs zich vliegen en zocht menig-
maal het donkere zwerk af in de hoop dat
daar hulp vandaan zou komen. Vorig jaar
verkeerde hij immers in een soortgelijke si-
tuatie. Toen was Becker zondag aanvanke-
lijk ook superieur, maar Edberg eigende
zich op maandagmiddag uiteindelijk de
Wimbledontitel toe.

Het was Edbergs eigen schuld, dat diestunt

eenmalig bleef. Hij hield het gewoon net
niet lang genoeg vol. Een vierde set had
zondagavond niet gespeeld kunnen wor-
den. Op het moment dat Boris Becker zijn
overwinningsteken maakte en zijn racket
met een geweldige zwaai hoog de tribunes
ingooide, ontlastten de lang dreigende wol-
ken zich.

Qrßoris Becker, topper die beide kanten van medaille heeft gezien

Pelgado: 'Pyreneeën sleutel tot nieuw succes'

’Perico’ in topvorm

BAU - Bij het zien van de Pyreneeën
eeft Pedro Delgado zijn glimlach terug-
svonden. In Pau sloot de Spanjaard gis-
:rmiddag als herboren een turbulente
ourweek af. De superfavoriet, die na
jnblunder in de proloog en de opdoffer
1 de ploegentijdrit enkele dagen later in
e eerste serieuze rit van de waarheid de
/oor een gedeelte kon wegnemen, be-
- met de eerste confrontatie met het

voor ogen - weer als een kanshebber op de
ctet 2ege. „Gelukkig is de vlakke aanloop achter de rug.

ihtj°rc* *s nu aan e klimmers," merkte Pedro Delga-n Pau veelbetekenend op.

In de achtste etappe tussen La Bas-
tide d'Armagnac en Pau had 'Peri-
co' zich amper met het wedstrrjdge-
beuren bemoeid. „Voor mij was het
alleen zaak om heelhuids in Pau te
geraken. Ik was als de dood voor
een valpartij. De voorbije dagen was
ik al enkele keren tegen de grond
gesmakt. Gelukkig liep het allemaal
goed af," merkte de Spaanse wieler-
star op, nadat hij in de schoot van
het peloton de laatste vlakke rit
voor het bereiken van de Pyreneeën
had voltooid.

door

LZ bennie ceulen

HenriKiens wint 'Stem'

Limburgse

brassend
S^jjj an °nze verslaggever
I'Hg v

"~ L^e Limburgse afvaardi-
Nh Kor de halve triathlon van
v **■ Dp.eeft van zien doen spre-

»°
r cc Z6ge was weliswaar niet

ueleëd n provinciegenoot. weg-
i. tlha^m,aar in het spoor vanN)^, Henri Kiens (3.50,20
hi^r p e Lucien Loyens zich
>^ts- onc „uitstekende tweede
>rjen "J-57,49 uur. De tiendui-
'it fcour*:oeschouwers langs het

le hpiHBl^o6ll voorts de lo-
c^PHm Louis Délahaye.naar
hQtr»Pen zesde Plaats. Daarmeer>k kt! erde de tri-atleet uit
W^t-bur Ultvallen van Peter
si^e of' die verleden jaar een

°ots ts veroverde, ruim-

%*iS^Verder pagina 20

Knap
Zoals gebruikelijk nam de bemin-
nelijke Reynolds-kopman alle tijd
om enkele geïnteresseerde journa-
listen te woord te staan. „Wie heeft
er eigenlijk gewonnen?" vroeg hij.
„Early? Knappe prestatie van die
jongen. In 1986 schreef ik hier ook
een etappe op mijn naam. Maar dat
was toen een bergrit. Ik versloeg Hi-
nault op de meet."

Pedro Delgado stak niet onder stoe-
len of banken, blij te zijn dat het pe-
loton vandaag het hooggebergte in-
trekt. „Heerlijk, dat ik weer bergop
kan gaan rijden. Die vlakke etappes
begonnen me een beetje te verve-
len. Maar ik zal niet de enige zijn,
die er zo over denkt. Parra, Hamp-
sten, Herrera, ik kan nog wel enkele
namen noemen. Stuk voor stuk zul-
len ze er in willen vliegen."

Troeven
Dat laatste geldt ook voor Delgado.
„Als ik de Tour wil winnen, zal ik
dat in het hooggebergte moeten
doen. Ik wil uiteraard de Ronde van
Frankrijk voor de tweede keer op
mijn naam schrijven. En ik kan het
ook. Ik heb weer genoeg troeven in

handen. Het is alleen de vraag hoe
Greg Le Mond en Laurent Fignon
zullen klimmen. Op het vlakke is
gebleken, dat beiden heel sterk rij-
den. In de bergen zullen we nu gaan
zien of ze ook op dat terrein zo goed
uit de voeten kunnen."
Volgens Pedro Delgado zullen de
Pyreneeën-etappes die de renners
vandaag en morgen krijgen voorge-
schoteld, de ware krachtsverhou-

dingen in het peloton blootleggen.
„Dinsdagavond in Luchon weten
we veel meer. Het is allemaal moei-
lijk te voorspellen. Ik ben in elk ge-
val in vorm en zal alle kansen pak-
ken om mijn achterstand op Le
Mond en Fignon goed te maken. Die
zeven minuten zijn overbrugbaar.
In de Pyreneeën heb ik elke keer
tijd op de concurrentiekunnen win-
nen. Waarom zou me dat nu niet
lukken?"

Sinds zijn debuut in de Tour de
France van 1983 heeft Pedro Delga-
do inderdaad altijd goed de Pyre-
neeën verwerkt. In 1985 boekte hij
zelfs in Luz Ardiden zijn etappe-
winst in de Ronde van Frankrijk.
„De Pyreneeën liggen me heel
goed," aldus Delgado. „Bovendien
staan hier altijd veel Spanjaarden
langs de route. Hun aanmoedigin-
gen doen me goed."
Vandaag in derit van Pau naar Cau-

terets, met de Col de Marie-Blan-
que, de legendarische Col d'Aubis-
que en de slotklim naar Cauterets
als belangrijkste scherprechters, zal
Pedro Delgado weer op de morele
steun van veel landgenoten kunnen
rekenen. „De eerste bergetappe is
ook meteen een hele zware met al
die Pyreneeën-reuzen. Bovendien is
de afstand met groot en krijgen we
na elke col geen tijd om te herstel-
len. Ik ben benieuwd hoe mijn recu-
peratievermogen is. Ik heb er alle
vertrouwen in. Het zal een boeiende
strijd worden."

" Pedro Delgado
staat op scherp. Jn de
Pyreneeën heb ik nog
elke keer tijd op de
concurrentie kunnen
goed maken."

Foto: DRIES LINSSEN

Steffi Graf en Boris Becker winnend 'dubbel'

Duitse slag op Wimbledon
WIMBLEDON - Hoogtijdag voor
het Westduitse tennis op Wimble-
don. Boris Becker verzekerde
zich voor de derde keer in zijn
loopbaan van de hoofdprijs bij de
heren. Steffi Graf blijft de snelste,
sterkste, fitste en bovenal koel-
bloedigste tennisster, die er in het
damescircuit rondloopt. Zij nam
weer plaats in haar 'gouden koets'
met een overwinning in drie sets
op Martina Navratilova - 6-2, 6-7
(1-7), 6-1. Becker versloeg in de fi-
nale de Zweedse titelverdediger
Stefan Edberg in drie sets; 6-0, 7-6
(7-1), 6-4. Boris Becker is groot in
zijn eenzijdigheid. Op gravel is
zijn wendbaarheid beperkt, maar
op gras kent hij zijn gelijke niet.

„In zekere zin ben ik hier op Wimbledon als
.tennisser geboren", zei hij niet geheel ten
onrechte, nadat hij het karwei had ge-
klaard. „Mijn derde titel, maar deze bete-
kent meer voor mij dan die andere twee."
Vier jaargeleden, toen hij als jongstede eer-
ste keer won, 'was het gewoon een sprook-
je. Maar nu realiseerde hij zich pas, wat er
allemaal voor nodig is. „Daar waren neder-
lagen voor nodig. Dat was pijnlijk, maar on-
vermijdelijk. Je bent pas echt een topper
als jebeide kanten van de medaille hebt ge-
zien."

Columbianen
Delgado verwacht een vroege aan-
val van de Columbianen. „Parra en
Herrera zullen er meteen vandoor
proberen te gaan. Volgens mij gaat
Hampsten ook in de aanval. En
Breukink rijdt heel goed. Dat geldt
eveneens voor Rooks. Hij heeft op
weg naar Pau een heel sterke indruk
op me gemaakt. Ik zal de kat uit de
boom kijken en dan mijn taktiek be-
palen. Als ik aan de haal kan gaan,
zal ik het niet laten. Alleen op die
manier kan ik tijd winnen."

De Tourwinnaar sluit niet uit, dat
hij in de Pyreneeën wel eens de han-
den met Lucho Herrera in elkaar
zou kunnen slaan. „Dat hangt na-
tuurlijk wel af van het wedstrijdver-
loop. Herrera zal op zijn minst een
rit moeten winnen om zijn geschon-
den blazoen op te poetsen. En ik
ben alleen gebaat bij tijdwinst. Als
wetoevallig samen opkop komen te
liggen, zullen we elkaar derhalve
niet in de wielen rijden. En wie zegt,
dat Le Mond en Fignon niet hetzelf-
de van plan zijn?"

Luxemburg...
Vandaag en morgen zal moeten blij-
ken of Pedro Delgado inderdaad
weer aanspraken zal kunnen maken
op een tweede Touroverwinning.
„ledereen zegt, dat de Tour nu pas
begint. Dat is niet waar. De Tour is
in Luxemburg van start gegaan. He-
laas voor mij. Maar ik heb hem nog
niet verloren. De Pyreneeën beteke-
nen voor mij sleuteletappes. Als ik
de komende twee dagen goed over
de cols geraak, kan ik in de Alpen
toeslaan. Op die manier heb ik de
Tour vorig jaar ook naar mijn hand
gezet."

" PAU - De Mexicaan Raul Alcala
weet vanochtend voor de start van
de negendeetappe in de Ronde van
Frankrijk of hij een rib heeft gebro-
ken. De winnaar van de derde etap-
pe was zaterdag tijdens de zevende
etappe betrokken bij een valpartij.
In het ziekenhuis van Bordeaux
werd een foto gemaakt. Daar viel
geen breuk op vast te stellen. Meest-
al is dat pas na een dag te constate-
ren. Alcala kon gisteren starten in
de achtste etappe en haalde het ein-
de in het peloton. Hij vreest van-
daag tijdens de eerste bergetappe in
moeilijkheden te komen.

Fouten
Na een in recordtijd verloren openingsset
had Edberg die kans op setwinst ruim-
schoots: bij 6-5 en 40-0 in de tweede. Maar
hij bestond het alsnog zijn service weg te
geven. Het effect van de vijf grove missers
werkte door in de tiebreak, die hij met 1-7
verloor. Het gaf niet meer dat de allengs
zwakker serverende Becker hem met dub-
bele fouten nog twee breekpunten offreer-
de. Edberg zat in de put en bleef erin. Bec-
ker kreeg de beslissende doorbraak in de
negende game op een presenteerblaadje
opgediend.

" Steffi Graf als vanouds: zie pagina 19

Boris ziet
wel wat

in Steffi
LONDEN - Na afloop van Wimble-
don openden Boris Becker en Steffi
Graf zondagavond het traditionele
bal. Dat leidde onmiddellijk tot een
opleving van romantische specula-
ties. Becker en Graf zijn opgegroeid
als streekgenoten. Ze kennen elkaar
van jongsaf, maar sinds hun wegen
uiteengingen, hebben zij ieder hun
eigen vriendenkring opgebouwd.
Becker wordt gefotografeerd in het
gezelschap van menige schone. Steffi
raakte verliefd op een andere Duitse
tennisser, Alexander Mronz. Maar
Boris Becker herkende gisteren na de
Westduitse 'dubbelslag' onmiddellijk
de publicitaire behoefte aan een nieu-
we Jimmy Connors-Chris Evert-ro-
mance en speelde het spel fraai mee.

„Steffi en ik hebben een uitstekende
verhouding", hield hij de gretig luis-
terende wereldpers voor. „Een zeer
speciale mag ik wel zeggen. De laat-
ste drie weken hebben we elkaar
meer gezien dan de jaren ervoor. Of
het wat wordt, ligt meer aan Steffi
dan aan mij." Becker heeft zo zijn
eigen humor.

Incidenten
ontsieren

NK atletiek
Van onze verslaggever

HENGELO - Het Nederlands
kampioenschap atletiek was
prestatief gezien uiterst pover.
Stof tot gesprek was er niettemin
voldoende. Zaterdag werd het
toernooi ontsierd door een K.0.-
-tik die sprinter Achmed de Kom
uitdeelde. Gisteren vertolkte
Unitas-atleetHugoKusters na de
finale 800 meter een negatieve
hoofdrol.

Achmed deKom toonde zich de
agressiefste van het tweetal. De
Amsterdamse sprintkampioen
van 1988 sloegvlakvoor definale
200 meter het vrouwelijk jurylid
Jenneke Ekkelboom met een ge-
richte vuistslag tegen de vlakte.
Aanleiding tot het voorval was
een flesje mineraalwater. De
Kom vroeg de official om water,
maar de voorraad voor de atleten
was op en de nieuwe doos nog
onderweg. In een hoekje stonden
evenwel nog blikjes, bestemd
voor de juryleden. De Kom
maakte een van die blikjes open,
waarop Jenneke Ekkelboom
kwaad werd. De Kom reageerde
met een flinke vuistslag. De
sprinter trok zich daarna terug
voor definale 200 meter en kreeg
zondag (100 meter) een verbod
het stadion te betreden. De Kom
hangt na het incident bovendien
een schorsing boven het hoofd.
Jenneke Ekkelboom hield aan
het NK een grote blauwe buil
over.

Een tweede handgemeen was er
na afloop van de 800 meter race
bij de mannen. Hugo Kusters
had nog een appeltje te schillen
met Ton Baltus na wat gooi- en
smijtwerk tijdens de finalerace.
Kusters probeerde het onmoge-
lijke door tot twee keer toe bin-
nendoor zich naar voren te wrin-
gen. Lycurgus-atleet Baltus had
genoeg van het elleboogwerk
van Kusters en duwde hem de
baan uit. Na de wedstrijd moes-
ten mede-atletenen trainer Bram
Wassenaar Kusters in bedwang
houden om erger te voorkomen.

De Sittardenaar werd in dierace
overigens nog derde, maar om-
dat hij buiten de baan was ge*
weest, werd hij later uit de uit-
slag geschrapt. Een tegenprotest
van Unitas-zijde haalde niets uit.
Druppers won in 1.47,91 voor
Baltus (1.48.47).

" NK atletiek: zie pagina 17

13



sport

FC Twente test
Joegoslaaf

DIEPENHEIM - FC Twente heeft
zaterdag in de oefenwedstrijd tegen
een regionaal elftal de Joegoslaaf
Bukan getest. De 23-jarige spits
staat onder contract bij Hajduk
Split. Bukan had een groot aandeel
m de overwinning met 13-1. Hij
scoorde vijf keer. De eredivisieclub
uit Enschedé zal met Hajduk con-
tact opnemen over de voorwaarden
van een transfer.

Verlaat naar
Lausanne

AMSTERDAM - Frank Verlaat
Speelt de komende twee jaar bij het
Zwitserse Lausanne Sport. Dit

keinde bereikten Ajax en de
:tserse club een akkoord over de
"rgang van de 21-jarige verdedi-

I «er. Verlaat is direct door Lausanne
Ingelijfd.

sport kort
" DEVENTER - Wim Woudsma
komt volgend seizoen uit voor het
naar de eredivisie gepromoveerde
NEC. De 31-jarige libero, diehet af-
gelopen jaarvoor Go Ahaed Eagles
speelde en in Deventer nog een
doorlopend contract had, tekende
bij de Nijmeegse club een verbinte-
nis voor een jaar. Het transferbe-
drag werd niet bekend gemaakt.

" BANGKOK - Khaokor Galaxy
uit Thailand heeft deWBA-wereld
titel in het bantamgewicht overge-
nomen van de Zuidkoréaan Moon.
Galaxy won het titelgevecht op
punten.

honkbal
hoofdklasse rayon
§>VS-Orioles 13-1
WULO-Phantoms 9-8
"phinx/HSCM-Cardinals 6-15
Ali Stars-MULO 15-5

Eerste klasse
C Meppers-Bl.Wings afg.
wullfighters-Starlights 7-7
S.Condors-Red Caps 12-24
Wenlo-Samacols 20-7
81-Wings-Samacols 7-24S.Condors-CMeppers 7-14

Tweedeklasse
S^.Stealers-Studs 9-6
(fted Sox-Cheetahs ,0-18,3-19

softbal
Hoofdklasse rayon
Ïüburg-MULO 17-4
■ieka-Bl.Wings 4-6
jjdULO-Starlights 4-0
Eerste klasse
■Cheetahs-Knuppelaars 11-8
Bphinx/HSCM-PSV 0-15,4-3

"feekers-All In afg.

Misrekening
Laarakkers had de grote afrekening
voor ogen bij het ingaanvan dering,
het bleek een misrekening. „Dit was
mijn kans om alle vooroordelen
over Wiljan Laarakkers te verdrin-
gen", wist de man die achtervolgd
wordt door verhalen over stress en
onkunde. Vorig jaar werd de onze-
kere ruiter, gezegend met een per-
fect paard, de speelbal van collega's
en coach. Uiteindelijk mocht hij
toch naar Seoel, maar een paard
heeft hij daar nooit hoeven zadelen.

„Van die periode ben ik goed ziek
geweest". Tot een halfjaar geleden
Joan Scharffenberger, de Ameri-
kaanse top-amazone, in zijn leven
kwam. „Joan is zo koel, ongeloof-
lijk. Door haar begeleiding ben ik
enorm zelfverzekerd geworden". De
romance maakte van Laarakkers
een andere ruiter, maarvrouwe For-
tuna is Joan Scharffenberger niet.
Voor de zoveelste keer verstoorde
domme pech en botte tegenslag zijn
weg naar een mooi succes.

René Trost tekent
contract voor leven

" VAALS - Roda JC-trainer Jan Reker feliciteert René
Trost en Madeleine Hofman met hun huwelijk. De Kerk-
raadse voetbalprof en de Bocholtse logopediste moesten tij-
dens de drukkereceptie op kasteel Vaalsbroek vele handen
schudden. Het jongepaarzal zich in detoekomst in Kerkra-
de vestigen. Foto: DRIES LINSSEN

Argentinië in halve
finales Copa America

SALVADOR/GOIANIA - Het Ar-
gentijnse elftal heeft zich hardhan-
Sdig verzekerd van een plaats in deiialve finales van de Copa America,
het Zuidamerikaanse kampioen-
schap. De wereldkampioen ver-
sloeg zaterdag in het Braziliaanse
Goiania met tien man Uruguay in
feen altijd spijkerhard en bij vlagen
grof duel met 1-0.

Arbiter Diaz trok acht keer geel en
]gaf de Argentijnse verdediger Rug-
geri al na een kwartier rood. Het
Qoelpunt kwam in de 67e minuut op
siaam van de blonde aanvaller Can-
inigia, na de rust ingevallen voor
Calderon, uit een voorzet van de
Verder onopvallende Maradona.

Door de nederlaag heeft titelhouder
Uruguay de kwalificatie niet meer
In eigen hand. De Uruguanen zijn
ïafhankelijk van het duel tussen[Ecuador en Chili, dat Bolivia met
:5-0 versloeg. Ecuador heeft vol-
doende aan een gelijk spel. Alleen
:brj verlies van Ecuador gaat Uru-
Iguay alsnog over.

0-0 tegen Colombia moet de drie-
voudige wereldkampioen vrezen
voor eliminatie. Het moet de slot-
wedstrijd tegen het al geplaatstePa-
raguay (3-0 tegen Venezuela) win-
nen om zeker te zijn van een plaats
bij de laatste vier.

Het Braziliaanse elftal is in eigen
land op jacht naar de Zuidameri-
kaanse titel, die het voor het laatst
in 1949 behaalde. In 1987 werd de
ploeg in de kwalificatieronde uitge-
schakeld door Chili. Die vernede-
ring wil deploeg in eigen land ontlo-
pen. Tegen Colombia was de ploeg
driekwart van de wedstrijd op de
helft van de tegenstander te vinden,
maar het miste een koele kansenbe-
nutter.

In dat opzicht komt de blessure van
Careca de bondscoach slecht uit.
Renato en Baltazar, de topscorer in
de Spaanse competitie, konden de
spits van Napoli niet doen vergeten.
Het is twijfelachtig of Careca voor
de WK-kwalificatieronde in augus-
tus tegen Chili en Venezuela her-
steld zal zijn. Lazaroni zal tegen Pa-
raguay vermoedelijk een beroep
doen op Romario van PSV en Bebe-
to.

ln Salvador de Bahia wordt de posi-
|tie van de Braziliaanse bondscoach
Lazaroni steeds hachelijker. Na de

Dwarsligger
De winnaarsstory klonk heel an-
ders, want al misgunde de halve we-
reld hem de titel, daar kon de kam-
pioen-himself niet mee zitten. Mar-
cel Dufour, een unieke dwarsligger
uit Grathem, 25 jaar, stuurt zijn
Simply Magie niet over de hinder-
nissen, maar sjort hem er over. De
cowboy pareerde de schermutselin-
gen over zijn onbeschrrjveüjke rij-
stijl echter met het grootste gemak.
„ledereen heeft het maar over een
goed gevoel bij de sprong. Maar het
beste gevoel is over de finish gaan
en weten dat alles er op ligt, zo is
het". En: „Mooi om te zien is mijn
rijden niet, nee. Maar ik heb het ge-
luk dat ik er zelf nooit naar hoef te
kijken. Met deze rijstijl zal ik oud
worden. Of ik naar het EK ga, ja,bij
de landelijke ruiters misschien".

Want tussen Marcel Dufour en
Henk Nooren c.s. ligteen oceaan vol
onenigheid. „Moet ik mij netter ge-
dragen?", vroeg Dufour zich hardop
af. „Ik denk dat ik kampioen ben ge-
worden omdat ik anders ben dan de
rest en dat wil ik zo houden. Mooier
rijden gaat bij mij ten koste van de
prestaties. Men moet geen systeem
creëren waarbij jehet paard aanpast
bij jezelf, maar je moet rijden zoals
het paard dat toelaat". En dat zijn
teksten waar andere professionals
van gruwen. Net zo goed als nie-
mand echt blij is als Dufour zijn
mondje roert over andere, licht on-
vlambare, zaken. „Ach, maar ik
denk dat veel ruiters mij in stilte
nog wel mogen. En een slecht kam-
pioen vind ik mij hoe dan ook niet.
De Nederlandse top was hier toch".

Grote Prijs, laatste onderdeel NK,
twee manches, 1,60 .meter, na barra-
ge: 1. Lansink met'Felix 0-37,27, 2.
Kommers-Van Malsen met Jumbo
Mossel 0-37,56, 3. Hendrix met Zar-
go Z 0-39,18; na twee manches: 4.
Dufour met Simply Magie 7,5, 5.
Voorn met Nugget 8, 6. Raymakers
met Olympic Zamira ZB en Zoer
met Wendela beiden 12, 8. Lankes-
ter met Emigrant, Romp met Wage-
naar en Tops met Activate allen 16.
Eindstand NK: 1. Dufour met Sim-
ply Magie 11,5 strafpunten, 2. Lan-
sink met Felix 14,73, 3. Voorn met
Nugget 18,73, 4. Romp met Wage-
naar 20,68, 5. Kommers-Van Malsen
met Jumbo Mossel 27,43, 6. Hendrix
met Zargo Z 29,26, 7. Raymakers
met Olympic Zamira 31,97, 8. Van
der Vleuten met Grafin 32,99, 9.
Lankester met Emigrant 35,06, 10.
Tops met Activate 42,09.

Dressuur Kür op muziek: 1. San-
ders-Keijzer met Vincent 71,83 pro-
cent, 2. Rutten met Zirkoon 70,50, 3.'
Van Grunsven met Prisco 68,50, 4.
Goesmeier met Lumpazi 68,00, 5.
König met My Way 67,00, 6. Nadine
Capellmann met Union 65,17.
Uitslag Grand Prix de Dressage: 1.
Sanders-Keijzer Olympic Vincent
1283, 2. Goesmeier Lumpazi 1278, 3.
König Ombre 1272, 4. Rutten Zir-
koon 1270:

Mark Farrington:
doelbewuste

Fortuna-aanwinst
Van onze sportredactie

MUNSTERGELEEN - De kop is
eraf voor Fortuna Sittard. Tij-
dens de traditionele openings-
wedstrijd tegen SVM kwamen
de full-profs uit Sittard na aan-
vankelijke startproblemen, goed
voor de dag met bij vlagen prima
combinatievoetbal. Bij de uitein-
delijke 0-7-score nam Fortuna's
laatste aanwinst, Mark Farring-

ton, met drie treffers het leeu-
wendeel voor zijnrekening. Voor
de overige doelpunten zorgden
John Clayton, Marcel van Hel-
mond en Richard Custers (2x).

Los van de gewenningsver-
schijnselen in de eerste helft
speelde Fortuna Sittard goed
verzorgd en vooral technisch
voetbal. De inbreng van met
name Richard Sneekes in de

middenlinie maakte zich be-
merkt, evenals overigens het
werk van Richard de Vries. Spe-
lend als aanvallende linkermid-
denvelder wisdt hij keer op keer
de achterlijn van de tegenstan-
der te halen en zijn rushes af te
ronde met bruikbare voorzetten.

Op het appel ontbraken naast
Sigi Lens, de zieke Marcel Lies-
dek, René Maessen dienog enke-
le wekenrust moet nemen in ver-
band met een gebroken midden-
voetsbeentje en Geert Brusselers
die momenteel met het militair
elftal in Italië vertoeft. Henk
Duut kwam afgelopen week tot
overeenstemming met Fortuna
Sittard en verlengde zijn con-
tract met een jaar. Alleen Marcel
Liesdek en Loek Frijns hebben
totnogtoe geen akkoord bereikt
met hun werkgever.

(" Mark Farrington kopt een voorzet van Richard de Vries voorbij de SVM-doelman.
Foto: WIDDERSHOVEN

Marcel Dufour neemt alle hindernissen in onorthodoxe stijl

Paard van Laarakkers
'weigert' kampioenschap

Van onze sportredactie
ARNHEM - Al ver voor het Nederlands kampioenschap had-
den Wiljan Laarakkers en Marcel Dufour elk hun eigen hokje in
de vaderlandse paardesport. Laarakkers de schlemiel, Dufour
de dwarsligger. En gek maar waar, toen de stofwolken van hun
droefgeestige tweegevecht waren opgetrokken in de arena van
park Presikhaaf, bleek niets veranderd. Wiljan Laarakkers
dwaalde ontgoocheld door het achterveld: de bril beslagen,
pijn in het hart. Marcel Dufour reed ondertussen een dubbele
ereronde: het was zijn eerste titel en, wellicht zijn laatste. Om
daarna gelijk zijn reputatie van straatvechter staande te hou-
den: „Ik weet niet of ik wel zo heel graag in de equipe wil voor
het Europees kampioenschap".

Het verhaal van de verliezer was
diep, diep droef, zoals de lotgeval-
len van verliezers meestal zijn. Wil-
janLaarakkers stuurde vol zelfver-
trouwen Up To Date naar de top in
een wedstrijd waar de balken alsrij-
pe appels vielen. Daar liep de win-
naar in hoogst eigen persoon, wist
iedereen in Arnhem. Maar in de
slotfase aanbeland weigerde Up To
Date, die over alles kan springen,
botweg de sloot te nemen. Zijn baas
stond, uitgebeld en uitgeteld, voor
een raadsel

„Ik had het verdiend, misschien
kom ik er nooit meer zo dicht bij",
stamelde de foutloos rijdende Lim-
burger onthutst. Weg titel, terwijl
Up To Date na vier maandenrust op
elk concours imponeerde.

MVV pas laat langs MKC
MAASTRICHT - MVV heeft
ruim een uur nodig gehad om tij-
dens de eerste oefenpartij twee-
de klasser MXC op de knieën te
krijgen. Pas toen Hans Vincent,
na een handig hakballetje van
Guy Francois, de eredivisionist
eenmaal op voorsprong had ge-
schoten, was het verzet van de
amateurs gebroken en kon MVV
uitlopen naar een regelmatige 5-0
zege.

Voor de nieuwe oefenmeester
Sef Vergoossen was het een
uitermate leerzame wedstrijd.
„Ik heb hier meer van opgesto-
ken dan een hele week trainen",
aldus Vergoossen. „ledereen is
van goede wil, maar ik heb ge-
constateerd dater vaak te weinig
vertrouwen is in de medespeler.
Spelers moeten hun eigen ver-
antwoordelijkheden kennen en
daar ook naar handelen".

MW trad tegen MXC aan zonder
eerste doelman Erik de Haan, die
wegens familie-omstandigheden
verstek moest laten gaan. Reza
Uitman, die vorig seizoen nau-
welijks aan de bak kwam, speel-
de de volle negentig minuten als
linksbuiten. Opvallend was het
optreden van Rob Delahaye, ge-
dreven als altijd, die twee doel-
punten scoorde. Nieuwkomer
Edwin van Berge Henegouwen
pikte ook zijn doelpunt mee, ter-
wijl het jonge talent Patrick
Meijers zijn kortstondig optre-

den cachet gaf met een fraaie
treffer.
MKC-MW 0-5 (0-0)- 60. Vincent 0-1, 70.
Delahaye 0-2, 82. Van Berge Henegou-
wen 0-3, 86. Meijers 0-4, 89. Delahaye 0-5.

Toeschouwers: 400.
MVV: Van de Boogaard (77. Bergmans),
Linders (77. Benneker), Arts, Van Berge
Henegouwen, Thai, Delahaye, Driessen
(46. Quaden), Verbeek, Vincent (77.
Meijers), Francois, Uitman.

" Frank Verbeek probeert een MKC-speler van zich af te
schudden. Foto: PETER ROOZEN

Honkbalploeg All Stars klopt kampioen
Van onze medewerker

HEERLEN - Met enig zelfver-
trouwen kan de honkbalploeg
van All Stars zich gaan prepare-
ren voor de play-offs, die na de
zomerstop op stapel staan. In de
laatste ontmoeting van de regu-
laire ■ competitie klopte het ne-
gental uit Heerlen souverein
kampioen MULO met 15-5.

Tot de eerste helft van de zesde
innings keek All Stars tegen een
2-4 acherstand aan. In de gelijk-
makende beurt werd evenwel
duidelijk dat de Helmondse pit-
cher aan het einde van zijn wer-
perslatijn was. Onder meer verre
dreunen van Harrie Teheux en
Matti Schuyren tilden de stand

naar 7-4. In de volgende innings
maakte de gretige All Starsslag-
ploeg het karwei voortijdig af:
15-5. Een dag later trad Phan-
toms in Helmond aan tegen dat-
zelfde MULO. De Weertenaren
verdedigden lange tijd met met
verve een nipte voorsprong. De
uiterst dubieuze rol die de umpi-
re in de slotfase van dit spannen-
de treffen speelde, bezorgde
MULO onverdiend de winst: 9-8.
Sphinx/HSCM is er niet in ge-
slaagde de play-offs te bereiken.
De jonge Maastrichtse equipe
van coach Stanley Elvira acteer-
de tegen Cardinals matig aan
slag en verloor met 6-15. Overi-
gens kwam een honkloper van
Cardinals in de negende innings

zo onbesuist op het tweede honk
afstuiven dat hij bij de ingezette
sliding zijn enkel brak. Ook voor
Samacols eindigde de competitie
teleurstellend.

Zaterdagmiddag werd de ge-
staakte wedstrijd tegen Black
Wings uitgespeeld en gewonnen
met 7-24. De uitwedstrijd tegen
Venlo, een dag later, zou bij
winst een plaats bij de beste vier- en dus een ticket voor de play-
offs - opleveren. De Kerkradena-
ren werden evenwel in een fou-
tenfestival met 20-7 van die illu-
sie beroofd. Sittard Condors was
tweemaal volmaakt kansloos te-
gen achtereenvolgens Red Caps
(12-24) en Contente Meppers(2-

14), terwijl Cheetahs Beek de zo-
merstop inging met een dubbele
overwinning op Uden Red Sox:
18,0-en 19-3.
In de softbalcompetitie trad
Sphinx/HSCM twee maal aan te-
genPSV. Het eerste duel werd in
recordtempo een prooi voor de
gasten uit Eindhoven: 0-15.
HSCM coach Mare van de Camp
paste daarop zijn slagvolgorde
aan en na een uitermate span-
nende krachtmeting won
Sphinx/HSCM het tweede tref-
fen verdiend met 4-3. Cheetahs
Beek won overtuigend met 11-8
van Knuppelaars. De winst
kwam onder meer tot stand via
een fraaie home-run van routi-
nier Joyce Benink.

Albert Voorn
terug in

ruiteréquipe
Van onze sportredactie .'

ARNHEM - Albert Voorn maak'
tijdens het CSIO Twente zij'
rentree in de Nederlandse equl'
pc. Tot vorige week was de 33-J3'
rige sportruiter geschorst vo?'
deelname aan landenwedstitf
den. De derde plaats tijdens h*
Nederlands kampioenschap e!>
de matige prestaties van ande^
combinaties was voor bond*
coach Henk Nooren reden $'
Voorn met het paard Nugget ""de equipe te vragen.
Bondscoach en ruiter leven n°»
steeds in onmin met elkaaf'
sinds de hoogopgelopenruzie Of
dens het CHIO Aken in 1988. ,P
is, inderdaad geen sprake va"
verzoening", aldus Noore11

„Maar ik heb Voorn netjes op^
beid. Wezijn allebei zo ver dat**met deze situatie kunnen leve*
Daar mag ik als bondscoach oO'
geen problemen mee hebben"- j
Albert Voorn zelf gaf aan dat W
alles in het werk zou stellen <"*een plaats voor het EK inRott^dam af te. dwingen. De and^ruiters in de equipe zijn: J°;
Lansink (Felix), Piet Raymak^H
(Zamira), Wiljan Laarakke;
To Date) en JanTops (Doreen M
Silla).

Rutten in
EK-selectie

ARNHEM - De selectiecorntffl
heeft besloten Annernarie San<£|
Keijzer, ondanks haar goedePl^ties in Arnhem met Olympic Jcent, buiten de ploeg voor het $*l
pees kampioenschap te laten- J
combinatie wordt nog te onerv*!
gevonden voor het evenement* Jvan 2 tot 6 augustus in de LU*|burgse plaats Mondorf les #Jwordt gehouden. De geselecteen
zijn Tineke Bartels-De Vries (C°"]
ge), Ellen Bontje (Piccolo^
Anky van Grunsven (Prisco) 1
Bert Rutten (Zirkoon).

Tweemaal Wilhelmu
voor Jeanette haaze

GOODWOOD - Tijdens sterk
te dressuurwedstrijden in hetJlgelse dressuurmekka Goodwo^,
Jeanette Haazen uit Übach
Worms dit weekeinde opnieu^\
succesvol geweest. Met haar P*JUshin won zij zowel de interm^als deprix St. George, terwijl ziMJWindsor zesde werd in de intejj
diair. Het Nederlands volkslied,
twee voor Jeanette werd gesp^
werd spontaan gevolgd door 'Limburgs volkslied dat opklop
de monden van de meeger^
supporters.

" GOODWOOD - Tineke Bartejjj
met Courage als zevende geëin*Jin de dressuurwedstrijd van & \wood (GBr), meetellend voO*,
strijd om de wereldbeker. Na>
wedstrijden staat de Braba ,
amazone in het klassement opj
tweede plaats met 21 punten- ,
Belgische Mieke Lunskens ft
een punt meer.

Taiwan win
softbalweek

HAARLEM- Taiwan heeft de#(
lemse softbalweek gewonnery
Aziatische formatie versloeg z°J
in de eindstrijd het Nederig
team met 4-2. Italië werd °Cj
TWA vierde en St. Louis E*P
laatste. ~Nederland bereikte zaterdag "j
nale door met 3-1 van conc^'j
Italië te winnen. Eerder op de j
had Taiwan al aangetoond de t
favoriet voor de toernooi-ze^zijn door Oranje met 4-0 te ver^In de eindstrijd kwamen de
punten van de Taiwanese vro»*
In de derde inning scoorde^Aziaten vier punten. Een steekt
later deed Oranje wat terug- j
dan twee punten werden het cc
niet. ~Er waren wel twee troostp 1?^
voor Nederland. Carolien ;
werd beste slagvrouwe met efiK
middelde van 0,444 en zij weröj|
geroepen tot waardevolste sy\
ster. De Taiwanese Hsin-Lui 'beste werpster van het toerno"'J
Uitslagen: Taiwan - Nederland 4-2- UI
land: 0-0-0-2-0-0-0 Taiwan: 0-0-4'" pi
Werpcijfers, Nederland: Hammin" 4.'2-4-4-3, Taiwan: Lui-Ping 3 2/3 inn * 1
5-0. Hsin-Lin 3 1/3 inn. 0-0-0-0.Eind sVT
Taiwan, 2. Nederland.3. Italië, 4. TW*'
Louis Express.

DEN HAAG - De resultaten tre^;] I
sportprijsvragen: Nederlandse lottoy |- 14 - 23 - 30 - 32. Reservegetal: 10-.JSiI |mers: 518.913, inleg 2.176.846, P"TJ I
1.103.789.Cijferspel 27: 49 95 18. V^J. 'se lotto: 2-3-4-7-25-36. Reserve* J I
Spiel 77: 8 - 6 - 6 - 6 - 2 - 7 - 2. Belgisc"/ |
1 - 21 - 24 - 25 - 28 - 29 . Bijkomend n"
33. Jokernummer: 9967668. J I
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Simpel
ïe)fs J^t zo simpel, het lijkt somsML eeri teleurstellende apotheose.
«fjjji zijn niet louter
tot 3Westie van de laatste 200 meter
ho0gn de lijn. Massasprints zijn
Uitgp enervend, worden soms al
?0aj| Vochten op 90km van het eind.
'Nm waterdag, in de etappe naar de
iti p rlandse' stad Bordeaux. Waar-

S^ C"S- verwoede pogingen
hoU(j om het peloton bij elkaar teen. wat wederom niet lukte.
ftstSestef,?u zi Jn ploeg hebben samen-Ho^0 'in dienst van Van Poppel'.
k'JOa 6n^ van tevoren w»st. dat het
!chikurimoêelijk zou zijn met de be-
%rst Fe renners de vergelijking te
die v an met de 'Raas-trein', zoals
WjoriS Jaar veelvuldig in stelling
%Vebracht Dat Post er ook een

mee op het
% j^?. -̂ allerust rond Breukink - is"komend verhaal.

Vl stor»d in deze Tour maar één
"V 0o

v°or ogen: aanvallen. Want:de massasprint heb ik geen
S. 2e komen niet eens bij de'9, jq tien". Nijdam: „We worden

op?» er> 41é wat schiet je daar mee

Handicap
S y-^ft de handicap, dat er altijd
% i" Ploeg wordt verwacht, datu^nn.ers gaten dichtrijden. Hij
■ opdracht zelden, ook za-

?n teuet ' maar het bliJkt' dat hiJ
*°Ur h heterogene ploeg in deze

rdfi<?ft gebracht, die de weg
vert e iinish voor Van Poppel zui-

ekt niet naar excuses, maar

schetst de situatie: „Breukink mag
niks doen, is er voor hetklassement.
Wampers is al een dag of drie, vier
ziek, kan nauwelijks eten. Talen
heeft zijn rode trui als speelgoed.
Vanderaerden heeft het te druk met
andere zaken. Van Poppel zelf moet
je natuurlijk niet verwachten. Blij-
ven over Van Vliet, De Rooy, Lub-
berding en Nulens".
Nijdam: „Ik vind ook, dat ze takti-
sche fouten maken. Ze laten groep-
jes vluchters te ver wegrijden, stu-
ren bijna-nooit iemand mee, willen
dan te vlug en te hard corrigeren,
houdenvervolgens de benen stil, en
komen te kort in de finale".
Ludo Peeters, nu de wegkapiteinbij
Hermans, vorig jaarvoorname scha-
kel bijRaas: „Deze Panasonic-ploeg
heeft niet de tempobeukers, die
voor ditwerk nodig zijn. Je moet zo
lang mogelijk afwachten, iemand
moet het sein geven: 'ja!', en dan
dient er één trein op kop te komen,
die zó hard rijdt, dat derest blij mag
zijn dat ze in het wiel kunnen blij-
ven. Je moet je eigen ambitie volle-
dig wegcijferen. Zó, dat je bijna de
weg niet eens meer ziet".

" De Panasonic-ploeg vergeefs op jacht om het gat met devluchters te dichten. Van Poppel kan een massasprint weer
vergeten. Foto: corvos

Aanvoerder
In dezePost-ploeg wordt te veel aan
andere dingen gedacht. Wie is daar
eigenlijk aanvoerder? Post: „Het is
het enige wat ik heb. Er gaan er aan
het eind van het seizoen niet voor
niets zeven uit (Vanderaerden, Win-
nen, Harings, Van Loon, Van Rijen,
Ottevanger, Mörki, red.). Maar na-
tuurlijk vind ik het niet best, wat
Vanderaerden doet, of beter: niet
doet. Maar, dat is al twee jaarzo met
'm".

Post doelt op een moment, in de fi-
nale van zaterdag. Talen voelde zich
opnieuw gesloopt door zijn tussen-
sprints. Hij zou de laatste kilometer
voor Van Poppel onmogelijk meer

kunnen piloteren (twee paarden be-
rijden is teveel, voor hem). Hij be-
sloot nog twee keer 'alles' te geven:
bracht eerst Vanderaerden in de
kop van het peloton, wipte nog
maar eens mee bij de zoveelste uit-
val,van een Superconfex, Maassen
in dit geval. Even later werd hij ge-
lost uit het peloton, maakte hij een
wegwerpgebaar voor de camera.
Het bombardement van Supercon-
fex-demarrages hield aan tot in de
laatste kilometer. Post: „Ze doen
eigenlijk heel vervelend: ze vliegen
ook al uit het peloton, als wij bezig
zijn gaten te dichten. Ik kan natuur-
lijk niemand verbieden om te de-
marreren, maar het is wel irritant".
Gisteren gooide Post de handdoek.
Toen zijn renners, nu op tijd, achter
Wilson, Earley en Caritoux gingen
jagen, dansten er wederom renners
van allerlei pluimage door 'het
treintje' heen. „Stoppen", beval
Post, „er komen nog bergritten. Ik
ga niet mijn hele ploeg stuk rijden.
Dan maar geen massasprint". Pee-
ters: „Van Poppel heeft een minder
goeie ploeg, en die goeie ploeg doet
nu heel andere dingen. Eigenlijk
kun je maar één ding concluderen:
Raas heeft er, ondanks de ruzies op
het kampioenschao, opnieuw een
sterke eenheid van gemaakt".

Van der Linden
in Tourkaravaan

Van onze verslaggever
PAU - Tweede kamerlid en oud-
staatssecretaris René van der
Linden werd zaterdagmiddag
opgemerkt in de Tourkaravaan.
De Limburger volgde op uitnodi-
ging van Raas' sponsor Super-
confex de zevende etappe van
Poitiers naar Bordeaux. Van der
Linden was in gezelschap van
drs. Gert Beijer, voorzitter van
deRaad van bestuur van Super-
confex,en Marcel Mourmans, di-
recteur van Mora Snacks. Het
Limburgse gezelschap keerde
meteen na afloop van de door
Etienne dê Wilde gewonnen rit
per vliegtuig terug naar Neder-
land.

tourclios

Tour eert
wielergekke
kapelaan

LA BASTIDE D'ARMAGNAC
- Met de start van de achtste
Touretappe voor zijn kerkje is
78-jarige kapelaan JosephMas-
sie in het paradijs gekomen.
Precies dertig jaar geleden
stichtte de wielergekke priester
de Notre Dame des Cyclistes.
Hij ontving in het gehucht La
Bastide d'Armagnac, honderd
kilometer onder Bordeaux,
duizenden wielrijders en cyclo-
toeristen. Van eenvoudige
trimmers tot beroemde vedet-
ten. Sommige kampioenen
schonken hem trofeeën voor in
kerkje. Bij de start van de Tour
hingen regenboogtruien van
onder andere Darrigade, Hi-
nault, Simpson, Bobet en Van
Looy te pronken naast de gele
truien van Ocana en Anquetil.
Kapelaan Joseph Massie rijdt
elke dag een half uurtje op een
echte koersfiets. „Dat houdt me
gezond", zei hij gisteren op de
mooiste dag uit zijn leven. Het
complete Tourpeloton maakte
halt om zijn zegeningen in ont-
vangst te nemen.

Piet den Boer
BORDEAUX - Profvoetballers
genieten doorgaans nogal eens
wat privileges. Hun naamsbe-
kendheid opent deuren die
voor een gewone sterveling ge-
sloten blijven. Zo niet in de
Tour de France. Piet den Boer,
de kersverse aankoop van Gi-
rordins Bordeaux, was op uit-
nodiging van Veronica-radio
naar de finish van de zevende

etappe in zijn kersverse woon-
plaats Bordeaux gekomen.
Men had echter verzuimd voor
de nodige invitatiemacaron te
zorgen en dan is de speciale, in
groene jassen gehulde orde-
dienst onverbiddellijk: niet
binnen de hekken c.g. op de
gastentribune. De bemiddeling
van een bereidwillige gendar-
me, dieDen Boer als de nieuwe
vedette van de Girondins her-
kende, baatte niet. Zelfs niet
toen deze 'oom agent' enkele
superieuren optrommelde. Piet
den Boer was en bleef zonder
pardon achter het radio- en tv-
podium. „Daardoor heb ik
maar een glimp van de finish
kunnen opvangen. Jammer,
want ik nu ik er dicht bij ben,
wil je dat dan ook eens meema-
ken. Ik vind dat wielrennenwel
leuk, kijk ook altijd naar de tv".

wielercijfers
RONDE VAN RIJNLAND-PALTZ

Vierde etappe: 1. Ludwig 4.44.55; 2. Tsjir-
larski z.t.; 3. Planik op 23 sec; 4. Sypytkows-
ki; 5. Aldag; 6. Chanteur; 7. Kokkelkoren;
22. Van de Vin; 31. Den Bakker; 34. Bouw-
mans; 54. Janssen z.t. als Planik; 81. Theus
op 17.18.
Vijfde etappe: 1. Ludwig 151km. in 3.23.14;
2. Aldag; 3. Theus; 4. Sypytokovski; 5. Mil-
ler; 6. Lehnert 0.44; 7. Halupczok; 8. Van de
Vin; 9. Janssen; 10.Kokkelkoren; 24.Bouw-mans; 27. Den Bakker.
Algemeen klassement: 1. Stenersen
17.32.55; 2. Sypytovski 0.05; 3. Schleicher
0.07; 4. Halupczok 0.08; 5. Chanteur 0.13; 24.
Bouwmans 2.33; 29. Van de Vin 2.36; 30.
Kokkelkoren; 31. Den Bakker; 56. Janssen
5.46; 68. Theus 24.20.

WATERSCHAPSRONDE
1. Stroombergen 170 km in 4.34.25; 4. Fran-
cois Knarren (Stem) z.t; 6. Marcel Nuy
(Heerlen); 13. Eddy Smeets (Beek); 15. John
de Hey (Heerlen) op 1.34; 20. Pascal Appel-
doorn (Velden); 24. Tino Kuipers (Stem).

HEYTHUYSEN
Amateurs: l. Robert Rademakers (Schin-
veld) 80 km. 1.51.45; 2. Ruud Poels; 3. Wim
Jennen op 5 sec; 4. Anthony May op 8 sec;
5. Peter Oudshoorn 0p,12 sec; 6. E. Geuyen
op 56 sec; 7. W. Zelissen; 8. R. Coumans; 9.
E. Levels; 10. J. Stienen; 11.R. Smeets; 12.
P. Klomp op 1.48; 13. H. Suurmans; 14. M.
Dohmen; 15. J. Ramakers; 16. J.Krist; 17. B.
Tholen; 18. G. Hermans; 19. J. Jenissen; 20
J. Nolle.

Junioren: 1. H. Dat (Asten) 57 km. 1.22.16; 2.
A. Hofstee; 3. R. v. Engeland; 4. R. Vaessen
op 35 sec; 5. R. Vranken op 50 sec; 6. M.
Steyvers op 2.02; 7. P. v. Seggelen; 8. F. Ha-
bets op 2.11; 9. R. Meijers; 10. N. Wolfs op
2.20; 11. G. Bijnen; 12. R. Görtzen; 13. G.
Goey; 14. N. Rijk: 15. J. v.d. Borgh.

SCHINVELD
Amateurs: 1. Danny Nelissen (Sittard) 90
km. 2.08.55; 2. R. Meijs; 3. J. Habets op 21
sec; 4. N. v.d. Leij; 5. B. Speetjens op 39
sec; 6. L. Boelhouwers op 52 sec; 7. T.
Stoel; 8. J. Senden; 9. W. Jennen; 10. N.
Dohmen; 11. L. Linssen; 12. R. Knarren; 13.
M. Nuy; 14. P. Janssen; 15. N. Delahay; 16.
B. Fey; 17. P. Baltus; 18. H. Janssen; 19. J.
Spelthaen; 20. J. Nollee.
Junioren: 1. Ludwig Wolfs (Meerssen) 68
km. in 1.40.45;2. R. Görtzen op 40 sec; 3.R.
Vaessen; 4.R. van Riet op 45sec; 5. V. Lem-
mens; 6. B. Heemskerk; 7. G. Bijnen; 8. P.
Bogman; 9. N. Ruwette; 10. N. Rijk; 11. R.
Meijers op 1.10; 12. F. Habets; 13. J.P. v.d.
Borgh; 14. R. Vranken op 1.20; 15. J. Sche-
rens.
Nieuwelingen: 1. M. v. Heeswijk (Baexem)
37,4 km. in 57.16; 2. J.P. v.d. Leeuw; 3. E.
Pasquino; 4. R. v. Anteroy; 5. M. Lotz; 6. R.
Smeets; 7. R. Kerste op 40 sec; 8. T Nieuw-
kamp op 58 sec; 9. J. v. Geloven; 10. A. v.d.
Veen.

NWB-KAMPIOENSCHAP

Veteranen A en liefhebbers: 1. M. Rama-
kers (Ospel) 40 km. in 1.01.51; 2. Th.
Schmitz; 3. L. Vaessen; 4. H. Faasen; 5. S. v.

Hees 1.01.59; 6. J. Verstappen; 7. H. Gram-
ser; 8. M. Stoel; 9. G. Kerren; 10. H. Hart-
mans.

Adspiranten C: 1. E. Brands (België) 9,6
km. in 18.39; 2. M. Laughs; 3. G. Haverbeke.

Veteranen B: 1. W. Leurts (Posterholt )
1.03.55; 2. P. Konings op 4 sec; 3. H. Ko-
nings; 4. T. v. Vught; 5. P. Verwindt.

Adspiranten A: 1. G. Bellemans (Hasselt)
19,2km. in 31.25; 2. D. de Loo; 3. E. Laughs.

Adspiranten B: 1. U. Schildermans (Neer-
pelt) 14,4km. 27.28; 2. W. Theunis; 3. K,Ge-
vers; 4. M. Wings.

Amateurs: 1. P. v.d. Laar (Eindhoven) 80
km. in 2.01.57; 2. J. v. Kessel; 3. Fr. v. Bakel;
4. J. Lovers; 5. J. Reinders; 6. H. Smits; 7. J.
Peeten; 8. R. v. Dijk; 9. J. Steyvers; 10. H.
Greymans; 11. C. Kuypers; 12.H. Maatje; 13.
P. Hendriks; 14. J. Hendriks; 15. L. Linssen;
16. J. Smits; 17. J. Akkerman; 18. E. Joris-
sen; 19. A. Schoenmakers; 20. E. Roe-
broeck.

sport
Panasonic ontmoet te veel tegenstand om sprinter te lanceren

Van Poppel blijft uit beeld
Van onze sportredactie

PAU - Waar
blijven de mas-
sasprints? Vo-
rig jaar was de
Tour nog gelar-
deerd met vier
bloedstollende

'otons-explosies in totaal,j^arvan twee voor de eerstergen. Maar de eerste acht
l9fto n van de Tour de France

leverden er niet één.°rrri en actuele kwaliteit vanjPUrtkoning Jean-Paul van
l Ppel konden nog niet één
w er worden getest. Zaterdag

et.in Bordeaux, toen De Wil-
<Jahb-n een ëroePJe van vijf.
tiet -ziJ vooral Jelle NlJdam,
I* uit de greep van 'Popeye'
bn blijven. Gisteren niet injU.toen geen enkele ploeg de
v eite nam vier vluchters-
tJ^e-lange-adem in te reke-
ke iKassa voor de initiatiefrij-
f>rjer Martin Earley (tweede
uM-succes).

W uorieën lopen dwars door el-
Van p°PPel heeft een

fre Pi°e§ voor dit werk (Pana-
\i\ p om zien heen als vorig jaar.
tég. °Ppelheeft een sterkere ploeg
isaj'l 2icn (Superconfex) als vorig
Hjg' "an Poppel is één van de wei-
verd Pure sprinters; dus wie«heeft
v^,e^ belang? Van Poppel is al zó
Mg de sterkste gebleken, dat wei-
Spfj/ 1 meer met hem durven af te

«laJlUnt het op 99 verschillende
611 uheggen, en iedereen

le jJ.WeIeen beetje gelijk", zegt Jel-
dijjo'^am. „Maar er doet me één
dUse deugd: zo makkelijk blijkt het

te z^n' vier keer net nele
doQr

b}J elkaar houden, en het dan
vatu at de snelste te laten afmaken.
Vrfee^ me acnteraf nóg eens vol-ain-g over vorig jaar".

Theo de Rooy:
'Ondankbaar werk'
PAU - De mislukte greep naareen etappeoverwinning van
Jean-Paul van Poppel in de eer-
ste Tourweek zit Theo de Rooy
niet lekker. „Ik rij goed en heb
tot dusver in elke etappe veel
werk voor Van Poppel opge-
knapt. Het heeft echter niets op-
geleverd. Dat is jammer", klaag-
de de Limburgse Panasonicren-
ner gisterenin Pau. Aan devoor-
avond van de 'Pyreneeënritten
ziet Theo de Rooy de resterende
Tourweken voor zijn kopman
Van Poppel niet al terooskleurig
tegemoet. „Na de bergen komen
nog genoeg vlakke etappes. Maar
het zal moeilijk worden voor Van
Poppel om een rit te winnen",
meent hij. Vanaf vandaag zullen
de renners van Peter Post hun
taktiek op Erik Breukink moe-
ten afstemmen. De Rooy: „In de
Pyreneeën zullen we het roer
omgooien. Hoewel, we hebben
natuurlijk niet te veel mannen
die in de bergen mee kunnen".

SUNAL (België)
1. Lonneux; 8. Jo Meijers

EVERLE (België)
1. Vekemans; 2. Heirweg; 3. Janssens; 12
Van der Akker; 14. Jac van der Poel.

WACHTEBEKE (België)
1. Van de Berghe; 2. De Vos; 3. Boogaart op
0.15; 17. Rosendaal; 21. Kools; 26. Borgelo;
28. Wiemer.

uitvallers

Bouvatier (BH), Humberto Parra (Kel-
me) en Hernandez (Kelme) werden uit
de strijd genomen wegens overschrij-
ding van de tijdslimiet.

algemeenklassement
1. Lemond (ADR) 37.11.25; 2. Fignon
(Système U) 0.05; 3. Marie (Système U) -0.40; 4. Breukink (Panasonic) 1.51; 5.
Yates (7-Eleven) 2.18; 6. P. Simon (Sys-
tème U) 2.39; 7. Da Silva (Carrera) 2.56;
8. Skibby (TVM) 3.24; 9. Bauer (Helve-
tia) 3.45; 10. Mottet ( RMO) 4.09; 11.
Kuum (ADR) 4.21; 12. Alcala (PDM)
4.27; 13. Rue (Système U) 4.40; 9.56; 14.
Wilson (Helvetia) 4.41; 15. Hampsten (7-
Eleven) 4.44; 16. Bugno (Chateau d'Ax)
4.54; 17. Kelly (PDM) 4.54; 18. Lilholt
(Histor) 5.03; 19. Roche (Fagor) 5.10; 20.
Muller (PDM) 5.11; 21. Lejarreta (Pater-
nia) 5.38; 22. Kiefel (7-Eleven) 6.01; 23.
Anderson (TVM) 6.15; 24. M. Madiot
(Toshiba) 6.27; 25. Zimmermann (Carre-
ra) 6.37; 26. Echave (8.H.) 6.40; 27. Van
Hooydonck (Superconfex) 6.51; 28. Del-
gado (Reynolds) 6.53; 29. Cornillet (Z-
Peugeot) 6.53; 30. Colotti (RMO) 6.57; 31.
Museeuw (ADR) 6.57; 32. J. Simon (Z-
Peugeot) 6.59; 33. Van Aert (Hitachi)
7.18; 34. Wechselberger (Paternia) 7.20;
35. Haex (Hitachi) 7.23; 36. Rooks (PDM)
7.28; 37. Tolhoek (Superconfex) 7.31; 38.
Indurain (Reynolds) 7.35; 39. Theunisse
(PDM) 7.35; 40. Criquielion (Hitachi)
7.36; 41. Ducrot (DOMEX) 7.38; 42. Be-
zault (Toshiba) 7.53; 43. Nulens (Panaso-
nic) 7.54; 44. Barteau (Système U) 7.58;
45. Zadrobilek (7-Eleven) 8.05; 46.
Gayant (Toshiba) 6.06; 47. Chaubet (Fa-
gor) 8.10; 48. Parra (Kelme) 8.21; 49. Mil-
lar (Z-Peugeot) 8.21; 50. Lavainne (Sys-
tème U) 8.30; 51. Caritoux (RMO) 8.38;
52. Cubino (8.H.) 8.44; 53. Dahlberg (7-
Eleven) 8.53; 54. Riis (Système U) 9.01;
55. Hoste (ADR) 9.01; 56. Pieters (TVM)
9.14; 57. Rüttimann (Helvetia) 9.15; 58.
Vanderaerden (Panasonic) 9.17; 59. Roo-
sen (Histor) 9.20; 60. Dhaenens (PDM)
9.28; 61. Van Holen (ADR) 9.31; 62. Pee-
ters (Paternia) 9.32; 63. Garde (Système
U) 9.38; 64. Forest (Fagor) 9.43; 65. So-rensen (Histor) 9.51; 66. Volpi (Chateau
d'Ax) 9.56; 67. Kappes (Toshiba) 10.00;
68. Pino (8.H.) 10.10; 69. Van Slycke
(Histor) 10.21; 70. Nijdam (Superconfex)
10.33; 71. Chiapucci (Carrera) 10.38; 72.
Maassen (Superconfex) 10.42; 73. Phili-
pot (Toshiba) 10.48; 74. Hanegraaf
(TVM) 10.56; 75. Breu (DOMEX) 10.57;
76. Boyer (Z-Peugeot) 11.03; 77. Vanden-
brande (TVM) 11.12; 78. Manders (Hel-
vetia) 11.12; 79. Pineau (RMO) 11.19; 80.
Murguialday (8.H.) 11.19; 81. Steven-
haagen (Helvetia) 11.32; 82. Rossignoli
(Fagor) 11.39; 83. Peeters (Histor) 11.49;
84. Frison (Histor) 11.51; 85. De Wilde
(11.51); 86. Solleveld (Superconfex)
11.53; 86. Richard (Café de Colombia)
11.55;88. Fuerte (8.H.) 12.08;89. Poisson
(Toshiba) 12.18; 90. De Wolf (Hitachi)
12.19; 91. Herrera (Café de Colombia)
12.20; 92. Martens (ADR) 12.33; 93. Ja-
kobs (Superconfex) 12.34; 94. Biondi
{Fagor) 12.41; 95. Hodge(Paternia) 12.43;
96. Vichot (Helvetia) 12.48; 97. Earley
(PDM) 12.52; 98. Ackermann (DOMEX)
13.11; 99. Patry (Histor) 13.20; 100. Ca-
margo (Café de Colombia) 13.28; Van
der Poel (DOMEX) 13.29; 102. Sergeant
(Hitachi) 13.35; 103. Planckaert (ADR)
13.35; 104. Mugica (Paternia) 13.59; 105.
Gölz (Superconfex) 13.42; 106. Vilamajo
(Kelme) 13.50; 107. Cadena (Café de Co-
lombia) 13.54; 108. Y. Madiot (Toshiba)
14.16; 109. Jacobs (Hitachi) 14.27; 110.
Fidanza (Chateau d'Ax) 14.41; 111. Le
Clerc (Paternia) 14.49; 112. Van Poppel
(Panasonic) 14.56; 113. Carlsen (Fagor)
15.05; 114. Beuker (Paternia) 15.05; 115.
Richard (Helvetia) 15.06; 116. Pedersen
(RMO) 15..33; 117. Sanders (RMO) 15.49;
118. Lammerts (ADR) 15.54; 119. Mauri
(Reynolds) 16.02; 120. Schurer (TVM)
16.18; 121. Kleinsman (TVM) 16.40; 122.
Vermote (RMO) 16.40; 123. Rodriquez-
Magro (Reynolds) 16.44; 124.Leleu (Tos-
hiba) 16.44; 125. Leclercq (Helvetia)
16.49; 126. Draaijer (PDM) 16.56; 127. Pe-
ller (8.H.) 16.56; 128. Lippens (Hitachi)
17.12; 129. Van Orsouw (PDM) 17.15;
130. Pensee (Z-Peugeot) 17.27; 131. Wor-re (Café de Colombia) 17.56; 132. Pierce
(7-Eleven) 18.26; 133. Lavenu (Fagor)
18.27; 134. Vona (Chateau d'Ax) 18.51;
135. Goessens (DOMEX) 19.19; 136. Nij-
boer (Paternia) 19.22; 137.Gorospe (Rey-
nolds) 19.24; 138. Antrequera (8.H.)
19.37; 139. Bomans (DOMEX) 19.44; 140.
Hermans (Paternia) 19.47; 141.Bontem-
pi (Carrera) 19.55; 142. Segers (Super-
confex) 20.00; 143. Van Vliet (Panasonic)
20.16; 144. Poels (Superconfex) 20.22;
145. De Rooy (Panasonic) 20.36; 146. Ar-
naud (Reynolds) 20.40; 146. Arnaud
(Reynolds) 20.40; 147. Rondon (Rey-
nolds) 20.42; 148. Passera (Chateau
d'Ax) 20.48; 149. Pavlic (Carrera) 21.21;
150. Imboden (Système U) 21.21- 151Palacio (Reynolds) 21.28; 152. Knick-man (7-Eleven) 21.53; 153. Schepers (Fa-
gor) 22.21; 154. Dernies (DOMEX) 22.28;
155. Lubberding (Panasonic) 22.30; 156.

Cerin (Carrera) 22.5U; 157. Roncancio
(Kelme) 23.06; 158. Siemons (TVM)
23.07; 159. Casado (Z-Peugeot) 23.15;
160.Wegmüller (DOMEX) 23.44; 161. Le-
marchand (Z-Peugeot) 25.02; 162.Kvals-
voll (Z-Peugeot) 25.10; 163.Roux (Toshi-
ba) 25.15; 164. Gaston (Kelme) 25.27; 165.
Magnago (Carrera) 25.58; 166. Tebaldi
(Chateau d'Ax) 26.14; 167. Maechler
(Carrera) 26.47; 168. Luguin (Reynolds)
27.36; 169. Jourdan (RMO) 27.46; 170.
Robeet (DOMEX) 27.47; 171. Perini
(Carrera) 28.01; 172. Wampers (Panaso-
nic) 28.05; 173.Cabrera (Café de Colom-
bia) 28.07; 174.Jusdado (8.H.) 28.32; 175.
Ramirez (Café de Colombia) 28.57; 176.
Louviot (Z-Peugeot) 29.55; 177. De Vos
(Hitachi) 29.58; 178. Badolato (Chateau
d'Ax) 30.08; 179. Claveyrolat (RMO)
31.02; 180. Talen (Panasonic) 31.23; 181.
Veggerby (7-Eleven) 32.01; 182. Scirea
(Café de Colombia) 33.30; 183. Vanotti
(Chateau d'Ax) 33.44; 184.Kimmage (Fa-
gor) 37.00; 185. Martinez-Oliver (Kelme)
37.17; 186. Van Vooren (ADR) 38.17; 187.
Lieckens (Hitachi) 39.39; 188. en laatste
Gianetti (Helvetia) 42.35.

TOURTELLER
etappe-uitslag

Zevende etappe van Poitiers naar Bor-
deaux, 258,5 kilometer: 1. De Wilde
7.21.57; 2. Colotti z.t.; 3. Tolhoek op 0.02;
4. Bauer 0,02; 5. Van Poppel 0.04; 6. Pie-
ters; 7. Fidanza; 8. Hermans; 9. Mu-
seeuw; 10. Planckaert; 11. Kelly; 12.
Kappes; 13. Lilholt; 14. Van derPoel; 15.
Vanderaerden; 16. Dhaenens; 17. Vi-
chot; 18. Sergeant; 19. Vandenbrande;
20. Barteau; 21. Theunisse; 22. LeMond;
23. Wilfried Peeters; 24. Anderson; 25.
Chiapucci; 26. VanHolen; 27.Rooks; 28.
Hanegraaf; 29. Vermote; 30. Nijdam; 49.
Manders; 52. Marie; 55. Roche; 58. Beu-
ker; 60. Pascal Simon; 61. Fignon; 62.
Ducrot; 68. Kleinsman; 70. Lubberding;
74. Nijboer; 76. Lammerts; 80. Van Or-
souw; 84. Schurer; 92. Siemons; 94.
Hampsten; 95. Fabio Parra; 97. Criquie-
lion; 98. Delgado; 103. Stevenhaagen;
104. Draaijer; 113. Maassen; 119. Van
Aert; 129. Yates; 131. Jakobs; 136. Alca-
la; 144. Breukink; 152. Solleveld; 159.
Van Vliet op 2.42; 160.De Rooij; 161. Ta-
len; 167. Poels op 8.56; 189.Bouvatier op
28.24; 190. Humberto Parra op 31.46;
191. en laatste Hernandez op 31.46.

Achtste etappe van Labastide d'Ar-
magnac naar Pau, 157 km: 1. Earley
3.51.26, gemiddelde snelheid 40,705
km/uur; 2. Caritoux op 0.04; 3. Wilson
0.04; 4. Louviot 0.06; 5. Bezault 0.08; 6.
Tebaldi 0.08; 7. Rooks 0.18; 8. Kelly 0.20;
9. De Wilde; 10. Dhaenens; 11. De Silva;
12. Theunfsse; 13. Panckaert; 14. Fidan-
za; 15. Anderson; 16. Museeuw; 17.
Haex; 18. Manders; 19. Volpi; 20. Sören-sen; 21. Van der Poel; 22. Poisson; 23.
Badolato; 24. Lieckens; 25. Vichot; 26.
Wilfried Peeters; 27. Muller; 28. Villama-
jo; 29. Chiapucci; 30. Beuker; 32. Schu-
rer; 33. LeMond; 35. Fignon; 37. Draaij-
er; 38. Mottet; 40. Pascal Simon; 56. Ro-
che; 64. Hermans; 69. Van Orsouw; 71.
Marie; 74. Van Poppel; 77. Lubberding;
81. Delgado; 84. Poels; 102. Hampsten;
103. Herrera; 106. Breukink; 113. Van
Aert; 114. Kleinsman; 119. Stevenhaa-
gen; 123. Siemons; 125. Pieters; 139. Ja-
kobs; 140. Talen; 143. Alcala; 144. Lam-
merts; 146. Tolhoek; 147. Ducrot; 155.
Van Vliet; 157.Hanegraaf; 161. Maassen;
177. Solleveld; 178. Nijdam; 179. Parra
z.t. als Kelly; 187. Nijboer 1.31; 188. en
laatste De Rooy 1.48.

ploegenklassement

Dagploegenklassement zaterdag: 1.
Histor 22.05.59, 2. RMO z.t; 3. Helvetia
op 0.02; 4. SuperConfex 0.02; 5. ADR
0.04; 6. PDM; 7. TVM; 8. Panasonic.
Dagploegenklassement zondag: 1
PDM 11.34.56; 2. Helvetia 0.06; 3. RMO;
4. Z-Peugeot 0.08; 5. Chateau d'Ax; 0.10;
10. TVM 0.22; 17. Panasonic; 21. Super
Confex.

Algemeen ploegenklassement: 1. Sys-
tème U 111.37.19; 2. ADR 8.11; 3. Seven
Eleven 9.41; 4. Helvetia 11.20; 5. PDM
11.29; 6. TVM 13.24; 8. Panasonic 15.51;
12. SuperConfex 17.07.

puntenklassement

1. Kelly 131; 2. De Wilde 114; 3. Lilholt
107; 4. Fidanza 82; 5. Anderson 76.

bergklassement

1. Claveyrolat 26; 2. Le Clerc 16; 3. Da
Silva 12; 4. Caritoux 8; 5. Kelly, Poisson,
Lilholt en Theunisse 7.

tussensprints

1. Talen 76; 2. Lilholt 40; 3. Kelly 26; 4.
Da Silva 14; 5. Pieters 14.

van start tot finish

Zaterdag:
De op een na langste etappe gaat van
Poitiers naar Bordeaux over 258,5 km
onder zwaar bewolkte hemel waaruit
langdurig regen valt. Harde zijwind.
Wedstrijd begint bij 141ekm met kop-
groep van dertien met o.a. Maassen,
Poels, Hanegraaf, Lubberding en Nij-
dam. Na hergroepering bij 157ekm ont-
snappen Poels, Hodge en Frison. In pe-
loton verschillende valpartijen. Alcala
ernstigst getroffen. Maximale voor-
sprong koptrio: 4.45. Leiders ingelopen
na 228 km. In zeer levendige finale valt
beslissing 2 km voor einde. De Wilde
sprint uit kopgroep met Bauer, Nijdam,
Colotti en Tolhoek naar zege in zevende
etappe.

Zondag:
Voor de achtste etappe zegent kapelaan
Joseph Massie de 191 renners tijdens
een mis in de Notre Dame des Cyclistes
in La Bastide d'Armagnac. Na verplaat-
sing uit Bordeaux door zware regenbui
wordt het droog en breekt af en toe zon
door. Rit gaat door heuvellandschap
naar Pau over 157 km. Dertig Nederlan-ders missen collectief de slag. Halfweg
rijden Earley, Wilson en Caritoux weg.
Louviot rijdt gat van 2 minuten dicht. In
slotfase sluiten Tebaldi en Bëzault bijna
aan. Na mislukte solo van Louviot ont-
snapt Earley in voorlaatste bocht en
wint achtste etappe. In beide etappes
komt gele trui van LeMond niet in ge-
vaar.

vandaag

Vandaag krijgen de renners de eerste
zware bergetappe voor de wielen. Voor-
al de beklimming van de Aubisque
(hors-categorie) na 89,5 kilometer moet
het kaf van het koren schijden. Eerder
op de dag is dan al de Marie-Blanque
van eerstecatergorie beklommen. Na de
Aubisque wachten nog twee pittige be-
klimmingen: na 111kilometer de Borde- ,
res van tweede categorie en als klap op ■de vuurpijl de aankomst op Cauterets-
Cambasque (eerste categorie) na 147 ki-
lometer.

m mmLmmmmmmkWmmr-mmmmmmmradio en tv

Televisie: Nederland 3. 15.00-16.45:
rechtstreeks verslag negende etappe;
19.18-19.54: samenvatting. BRT 2. 15.00-
-16.30: rechstreeks verslag. BRT 1, 22.30-
-22.50: samenvatting.
Radio: Radio 1, 14.06-17.00:Radio Tour
de France.

* (ADVERTENTIE)

l -'-
i I irj Té hTi A T/"Ti ] J " r^mJ| S*mmmmmm\^L..t.l\.ï&L\i*\mmm+*dLm*mJ^Êi E»»w

j Neeninu een abonnement.
|Jfeken gratis.Elke dagvóo'r 7uur inuwbua

'| Naam' ' " H
| Adre s: |

+P iaa,s;::::::::::::::::::::::'': ::::::::
)\ .....ii:i::ii-zii:;:iiiz::i:i:""ii"ii" i
|9rat;c

neert zien en ontvangt het Limburgs Dagblad 2 weken ■"s en wenst daarna

i I Qe!üfDonn ement met automatische betaling per maandf' er> kwartaalabonnement -il D^ehLirnh,, 0n 'n een open envel°P (zonder postzegel) zenden aan:
_

lr\ r9s Dagblad, antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen.
Ilj^r^. , OF BEL GRATIS 06-0229911

Dagblad

Maandag 10 juli 1989 " 15
Hmburgs dagblad i



f Limburgs Dagblad Maandag 10 juli 1989 " 16
~i Limburgs Dagblad

«3piccolos
045-719966

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

I 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.

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

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

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

Personeel aangeboden

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

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden; 045-210020.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966

-■ — " ' -■ '■ !■—

Personeel gevraagd
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.
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-
Monchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. SERVEERSTER en
afwashulp. Tel. 04492-1448

Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. voor dag- en nacht-
dienst. Heerenweg 267
Heerlen.
Privehuis DONNA vraagt
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.
In ons jonge dynamische
bedrijf hebben we plaats
voor een brood en BAN-
KETBAKKER en leerling
brood- en banketbakker.
Sollicitaties schrift, aan Bak-
kerij Rob Pieters, Dorpstr.
40, 6438 JW Oirsbeek.
VAKANTIEBAAN in buiten-
dienst voor studenten (v.a.
17 jr.) Bel tussen 20-22 uur.
045-463616.
Goed lopend privehuis
vraagt nog enkele meisjes.
Tel. 045-272929.
Gevraagd FRITUREHULP
met ervaring. Voor week-
end. Tel. 045-312947.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur BOYENWONING Bedrijfspand 200 m2m. bo-
met eigen voordeur, woonk., venwoning 200 m2voor vele
keuken, 2 slpks., badk., w.e. doeleinden geschikt, te
Hoofdstr. 187, Hoensbroek , Heerlen. Huur ca. ’1500,-
-tel. 229369 na 17.00 uur. p.m. Direct te aanvaarden.
Te huurLOODS te Klimmen lnL 045-413074/417373.
Uitsluitend voor opslag. Gem. ZIT/SLK met cv, dou-
Goed bereikbaar. Tel. 045- che, en gebr. v. keuken. Tel.
751251. Tijd. werkd. tuss. 045-456877/464818.
17 en 19 uur. Zat, tot 12 uur. Te huur APPARTEMENT in

Wat VERKOPEN? Adver- Valkenburg. Tel. 04406-
-teer via: 045-719966. 13178.

Onroerend goed te koop aangeboden
■

Snel en goed uw
huis verkopen?

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

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

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

Bedrijfsruimte
Te huur WINKELRUIMTE in
winkelcentrum Welten-
Heerlen 045-712600.

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-. keiaars en taxateurs o.g.
Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.

Kamers
i Te huur grote ZIT/SLPK. te
■ Hoensbroek. 045-229654

na 14.00 uur. —Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10
Tel. 045-750187.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044——

Reparaties

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122. " Voor al uw koelkast- en

DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Winkel & Kantoor

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

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

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

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

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

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.
Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en Blerk etc. met

meer dan 50% korting.
Emly handelonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.

Tel. 04490-23738 b.g.g. 04498-54510.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind- Met een PICCOLO in het
hoven, 040-457080, (tus- Limburgs Dagblad raakt usentijdse) verzilvering, uw oude spulletjes 't snelst
hoogste waarde, discreet, kwijt. Piccolo's doen vaak
contant, gratis goed advies wonderen... Probeer maar!voor daarna. Boschdijk 363. Tel. 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Wij gaan verbouwen!

Alles moet weg!!!
Absolute bodemprijzen!!!

40.000 lederen riemen, alle modekleuren, Icm ’ 0,60,1 1/2
cm. ’ 0,70, 2 cm ’ 0,80, 3 cm ’ 1,25, 4 cm ’ 1,50, 5 cm

’ 2,00; 1000 autopechlampen ’ 1,50 p.st.; 10.000 flacons
autopolish "Eldorit" ’ 5.50 p.st.; 30 tuin(tent)pavillions,

3x3x3 mtr. demont. (hete zomer!) ’ 400,- p.st.; 1000tinnen
onderzetters ’ 0,25 p.st.; 3000 telefoonkabelrollers’ 1,00

p.st; 50.000 paar modieuse oorbellen asorti per 100 st.
(metaal- goud- zilverkleur) ’ 1,25 p.p.

Koopdag woensdag 12 juli a.s. van 13.00 tot 18.00 uur.
Bij C-B, Hubertusstr. 2 (Witte loods) Groot Genhout-Beek

Verkoop uitsluitend a contact.
Wegens dubbele zaken te Ter overname aangeb. CA-
huur aangeb. goedl. SEX- FE, gemeente Heerlen/Zes-
CLUB/nachtbar, overn. in o- wegen. Inl: 045-243900, tij-
verleg, postb. 478, Sittard. dens kantooruren.

Landbouw en Veeteelt
Jonge HENNEN te k. even- Gebr. MENGMESTVER-
eens mestkuikens, regelm. SPREIDERS: Veenhuis
leverb. Vaesrade 43, Nuth. 2500 Itr., Ipsam 5000 Itr.,
Tel. 045-241284. Colfra 4200 Itr. Collé Nus-
Te koop aangeb. zure ker- g^g"», Sittard TeL
sen (kelleris), zwarte BES- °4490 laaßo
SEN en honing 04405-2152 Kalkslib, DSM en champig-

nonmest. P. PUSTJENS,
Wat VERKOPEN? Adver- Tel. 04759-3565/ auto-tel.
teer via: 045-719966. 06-52107893.

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

|<^RP BV

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

111 £= LOEK /-I/-V
Autobedrijf Wf%^j|P,.i. Klimmen „., \\\JJ

Jubileum Autoshow
SPECIALE AANBIEDINGEN EN SUPERKORTINGEN

OP ALLE TOPOCCASIONS

Zondag Kijkdag
Jeep Aro 4x4 '84 ’7.000,-; BMW 320 rood '79 ’ 5.200,-;
BMW 316 groen '79 ’ 4.900,-; BMW 525 I '82 ’ 11.900,-;
Ford Sierra 1600 5-drs. '83 ’ 11.500,-; Ford Granada '83

’ 8.500,-; Ford Taunus Station '82 ’ 6.950,-; Ford Sierra
2.0 ’ 10.000,- '83; Ford Escort aut. '86 ’ 16.500,-; Ford
Escort '79 / 2.500,-; Ford Escort '82 ’ 7.950,-; Ford Fiësta
'84 ’ 10.950,-; Ford Fiësta '81 zwart zeer spec. ’ 5.900,-;
Fiat Panda 45 '85 ’ 5.950,-; Fiat Panda 750 CL '87

’ 11.250,-; Fiat Ritmo 65 '81 ’ 2.950,-; Honda Quintet '82

’ 4.25C-; Lada 4-drs. '84 ’ 3.950,-; Landrover Jeep

’ 5.950,-; Mazda 323 '79 / 1.950,-; Mitsubishi Galant LPG
'81 ’ 3.950,-; Mitsubishi Colt GLX '85 ’ 12.500,-; Mini Me-
tro '83 ’6.750,-; Mini autom. '79 ’2.200,-; Opel Corsa
12S TR ’ 1.350,-; Opel Manta GTS 1e eig. '86 ’ 17.900,-;
Opel Manta 1e eig. '80 HB ’4.900,-; Opel Kadett Coupé
'79 ’ 2.950,-; Opel Kadett 1200 S LPG '81 ’ 4.950,-; Opel
C 1200 ’ 2.250,-; Opel Rekord 2.0 LPG '81 ’ 3.950,-; Opel
Ascona 2 Itr. 4-drs. ’1.500,-; Opel Corsa '87 1300
’15.900,-; MG Midget ’9.750,-; MG-B rood ’17.000,-;
Renault 5 TL '82 ’3.500,-; Renault 20 TX '83 ’6.950,-;
Skoda 105 S '87 ’ 5.950,-; Skoda 105 L '83 ’ 2.950,-; To-
yota Celica KT '80 ’4.900,-; Toyota Carina LPG '79

’ 2.500,-; Toyota Tercell '80 ’ 3.250,-; Toyota Tercell '85
’8.950,-; Talbot rolstoelverv. ’3.950,-; Vauxhall Cavalier
'79 ’ 2.000,-; VW Golf GLS 1300 '80 ’ 4.900,-; VW Santa-
na diesel bwj. '84 ’ 11.500,-; VW Derby '81 ’ 2.950,-; VW
Jetta '81 LPG ’ 5.250,-; Volvo 360 GTL '86 nw.st.

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

Inkoop - Verkoop auto's
Goede service en garantie

APK-keuringsstation
(Keuring klaar terwijl u wacht)

Klimmenderstraat 110. Tel. 04405-2896.
Citroen CX 2.0 R.E 1986,1eeig., rood ’ 16.500,-
Ford Sierra 2.3 GLD combi, 1984, rood ’ 11.250,-
LanciaTheamTurbo 1986, leeigen.erco ’25.000.-Ford Sierra 2.3 LD, 1984, wit ’ 8.750,-
Saab 900 GLS, 1982, wit ’ 6.250,-
Citroën Axel 1.1,1985, rood ’ 5.500,-
Volvo34sGL, 1981, rood 4 4.250,-
OpelRekord 2.0 S, 1984, groen ’ 10.500,-
Mercedes 200,1977, bijzonder mooi ’ 4.000,-
Lada 2105GL, 1984, 30.000km ’ 4.000-
OpelKadett 1.6GL Combi, 1985, LPG ’ 12.750,-
BMWS2Oi, 1982, grijs ’ 8.750,-
BMW 524 TD, 1985, wit ’ 17.500,-
Honda Aerodeck EX 1986 1e eigen ’18.500,-- 04492-3234

RoL-L-oro To^twl " SAMBA bus combi metDoleert) I et/iyl banken, bwj. '80, geel kent.
tectyleerbedrijf beschermt 9-pers. met LPG-install. kl.

uw auto tegen roest. wit, APK tot '90, in.nw.st,
Schuttersstr. 5, Elsloo. km.st. ca. 89.000, ’ 3.750 -Tel. 04490-79060. 045-323178.

Auto Landgraaf
biedt aan jonge occasions 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

Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaargarantie en een perfecte service.

Saab 9000 T, 5-deurs '. 1986
Saab 9000 T 5-deurs 1985
Saab 900 TS, 3-deurs 1984
Saab 900 T APC 3-deurs 1983

Saab 99 GL 2e helft 1982, 4-deurs
zilver, i.pr.st 1982
Saab 99 GL 4-deurs, donkerblauw, zeer mooi!! 1982
Saab 99 GL 4-deurs, kleur chamot, uniek!! 1981

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
LanciaThemal.E. ABS, demo 1989
Lancia Thema VS 1986
Lancia Prisma 1.6 1986
Lancia VlO lE. demo 1989
Lancia VlO Turbo electr. ramen, centr
deurvergrendeling, aut. verw
nw.pr. ’ 28.170,-nuvoor’ 19.500,- 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

Peugeot 505 SR 1986/1987
Golf 1.6 4-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 198E
Opel Ascona 4-deurs, zeer mooi 198E
Talbot Solara 1.6 een spotkoopje! 1984
Fiat Uno 70 S ....: 1987

LA KOMPIER
Heerlen, Akerstraat 150. Ter. 045-717755.

1

Waarom een gebruikte kopen?
Nieuwe fiat PANDA 1000 L IE

Met catalisator en 5-versn. bak.
Aanbetaling ’ 3.000,- ’ 225,-pm
(prijs voor een kentekende nieuwe showroomauto).

Fiat Sitty Car, Sittard,
" Kennedysingel 8-12. Tel. 04490-17544.

Fiataanbieding
35 nieuw showroomauto's
Alle types kenteken klaar

met hoge kortingen.
Fiat Sitty Car Sittard. Kennedysingel 8-12. Tel. 04490-17544.

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
1.6 LX 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 1.6 LX HB '86;
Mazda 626 2.0 GTI Sedan '87; Mazda 323 1.6 i GLX Sedan
'87; Mazda 323 1.3 LX '85 en '86; Mazda 323 1.5 GLX Se-
dan '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
1.3 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.

O
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
Te k. Opel REKORD sta-
tioncar 23 D, grijs kenteken,
bwj. '79 APK-gek. Europastr
15, Schinnen na 18.00 uur.
Te k. BMW 728 I, bwj. '84,mr. mog. Caumerweg 70,
Heerlen. "Te k. prachtige BMW 320-6,
t. 80, autom., APK '90, 045-
-273340.
BMW 318, 1978, kl. grijs,
bijzonder mooi, ’ 2.500,-.
045-210565.
Direct CONTANT geld voor
auto's vanaf bwj. 1980. Tel.
045-414372 ook 's avonds.

AMX Sport 1980, ’5.750,-;
Opel Kadett 1.6 D, 1983,

’ 7.000,-; Opel Commodore
1980, ’4.250,-; Ford Gra-
nada 2.3, 1980, ’ 1.750,-;
Ford Granada 2.3, 1980,
’2.750,-; BMW 320, 1978,
’2.750,-; BMW 316, 1977,
’1.500,-; Volvo 340, 1978,
’500,-; Opel Rekord, 1980,
’2.500,-; Volvo 343, 1981,
’4.500,-; BMW 520, 1981
’4.750,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
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. Por-
sche 928 Sdiv. extra's '80,
Kadett D '84, Golf GTI 16 V
div. extra's '86, Opel Ascona
16 S 83. Fiat Panda 45 S
'83 wit, Fiat Panda 45 S '83
bruin, Renault Fuego '81.
Citroen 2 CV 6 Charleton '84
Mitsubishi Sapporo '79. Fiat
Ritmo '82 4c VW bus LPG,
'79. Opel Rekord 4 drs. LPG
'85. Mitsubishi Galant '81.
Opel Corsa 12 S '84. Inr. fi-
nanc. garantie. Autohandel
P. Franken, Ganzeweide 59,
Heerlen Nrd. Heerlerheide.
Tel. 045-216475/727711.

Fiat RITMO 60 L. 3-drs, bwj.
'84, apart, mooi Verk. nw.st.
Pas gekeurd ’5.950,- ml.
045-223754.
Fiat UNO 55 S, 3-drs 5-bak
bwj. '84, kl. rood als nw.
’6.950,-, gekeurd op 6-7-
-'B9. ml. 043-254462.
Weg. omst. Ford TAUNUS
16L '78, APK, i.z.g.st. t.e.a.
b. 04450-2741.
Te k. Ford ESCORT 1.3 La-
ser 5-drs. sch./kanteldak,
40.000 km, i.nw.st.,
pr.n.o.t.k. Mgr. Hanssenstr.
6 Nieuwenhagen.
Te k. Ford SIËRRA combi
grijs kent. wit, 5 versn.
sportw. mcl. BTW ’ 12.500,-
-bwj. '86, 045-322134.
Sportieve FIËSTA 11 L
sportw. als nw., 70.000 km,

’ 3.950,-, Hamerstr. 39, Hrl.
ESCORT 1.3 L '82 RS inte-
rieur, nieuwstaat, tel. 045-
-424128.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX '86 (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 '81; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.2 S '84;
Opel Kadett 1.2 S '82; Opel
Kadett 1.3 N '80; Opel Ka-
dett 12 S 5-drs. '82; Opel
Corsa TR 1.2 S '85; Ford
Siërra 1.8 Laser, 5-drs., '85;
Ford Escort 1.3 L, LPG '82;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; VW Golf
'84; Triumph Spitfire MX 3,
1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78

’ 1.500,-; Mitsubishi Sa-
porro, aut. '78 ’2.500,-;
Nissan Blue Bird '80 1.6
’4.950,-; Opel Kadett '77
’1.250,-; VW Polo '78

’ 1.850,-; Volvo 343 DL
autom.'77 ’1.250,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-
keuringsstation.
Particulier vraagt AUTO met
schade of defect. Tel. 045-
-728687.

Te k. Ford ESCORT 1600,
bwj. '86, i.z.g.st. Tel. 045-
-271457/257257.
Te koop. van part. zeer mooi
witte FIËSTA, bwj. '85, km.
st. ca. 30.000, pr. ’ 8.600,-.
Tel. 045-413450.
Te k. HONDA Prelude au-
tom., schuifd., '80, i.z.g.st,
APK '90, ’1.750,-. Tel.
045-323178.
Te k. zeer mooie JAGUAR
XJ 4.2, bwj. '80, APK gek.,
Patrolblauw, v. part. Tel.
045-460738 na 15.00 uur.
Te k. MAZDA 818 S coupé,
eind '78. Tel. 0440^-1941.
Te k. MITSUBISHI Galant,
4-drs., zeer leuke auto, '81,
APK '90, ’1.500,-. Tel.
045-323178.
Te k. NSU 1200 C bwj.
1970. Tel. 043-642769.
Te k. Opel MANTA 2.0 S, i.z.
g.st, bwj. '76, APK 4-'9O, kl.
wit. Tel. 045-221482.
Te k. Opel KADETT 13 S
HB, van part., i.z.g.st., bwj.
'81, vr.pr. ’4.450,-. 04404-
-2527.
Opel KADETT 1.6 SR, bwj.
'83, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. mr.
mog. Debetslaan 35
Nieuwenhagen.
Te koop van part. i.v.m. be-
drijfsauto Opel OMEGA
I.BS, 1987, ca. 25.000 km.
gel. Grijsmetall. met div. ex-
tra's zoals trekhaak, alarm-
install., radio-cass., getint
glas. Interess. prijs. Te bevr.
na 18.00 uur Romeinstr. 19
Kerkrade, tel. 045-411924.
Te k. Opel KADETT op gas
bwj. 77, APK-gek. ’l.lOO,-
Breinder 98, Schinnen.
04493-4266.
Te koop wegens bedrijfs-
auto, Opel CORSA 1.3
metall. lak, 5 versn., 5-deurs
bwj. 1987, i.z.g.st., 04490-
-76252.
Opel KADETT 12 S, bwj. '84
In stv.nw. Schadevrij Pas
gekeurd. Zeldz. m. ’ 7.950,-
Info. 045-223754.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj. '81, APK. Tel. 045-
-725576. ._
Zeldz. mooie KADETT type
12 S HB '82 1e eig. Kerkra-
derweg 166 Heerlen.
PEUGEOT 305 GR, dec'B3,
1e eig., kl. blauw, i.st.v.nw.
’6.750,-. 045-257217
RENAULT 25 TS 5-bak, bwj
85. In st.v. hagelnw. Geen
2e zo mooi ’ 15.750,- ml.
043-254462.

Te k. RENAULT 4 GTL, bwj.
'82, APK gek. juli '90, i.z.g.
st., tel. 045-456979.
Te k. VW 1303 cabriolet a-
merk. uitv. Hommert 24,
Vaesrade-Nuth. Kruispunt
Schinnen.
VW GOLF D, M'B2. APK '90.
Rev. motor. Pap.t.inz.

’ 4950.-.045-458944 nal7u
VW type GOLF 1.3 L 82,
sportw. als. nw. Rotterdam-
str. 24, Heerlen.
BMW 520 i '83 zeldz. mooi

’ 12.000,-; Ford Siërra 1600
Laser 3-drs. '85 ’11.500,-;
Honda Accord '80 3-drs.
’2.750,-; Ford Fiësta '80
Supersport ’ 2.750,-; Talbot
1100 Pick-up '83 ’2.150,-;
Mercedes 207 D '78

’ 3.700,-. Automobielbedrijf
Johan Schmidt, Hommert 24
Vaesrade, kruispunt
Schinnen.

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.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan. Let op nu speciale
vakantie-aanbiedingen gel-
dig t/m 12-7-'B9: Opel Man-
ta 2.0 GTE bruinmet. '83;
Opel Kadett 1.2 LS groen-
met. '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 rood-
metal. div. extra's '83; Es-
cort XR3 blauwmet. '82;
Granada 2.0 L 4-drs. i.z.
g.st. blauw '80 ’2.500,-;
VW Golf GTI div. extra's
type '81 ’7.900,-; Toyota
Corolla 1.3 DX Liftback
blauw '80 ’ 2.900,-; Toyota
Starlet DX 5-drs. zilvermet.,
'79 ’2.750,-; BMW 320 6-
cyl. i.z.g.st. div. extra's

’ 2.750,-. Inr. gar. financ.
mogelijk. Autobedrijf Gebrs.
Dominikowski, Kantstraat 48
Übach o. Worms-Landgraaf
Tel. 045-326016. "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. Gevraagd loop- en
SLOOPAUTO'S, gratis af-
halen. Tel. 045-216104.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480. "Wij kopen alle loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S tevens
gratis ophalen tev. RDW
vrijw. bew. C. Korter 045-
-751807.

Bedrijfswagens
Gesl. AANHANGWAGEN
voor markt of braderie, geh.
inger. voor verk. grill/worst-
verkoop, ook geschikt voor
div. andere doeleinden. Te
bevr. na 15 u. 045-460738.
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.

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.

|<£gP B v
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951
Bosch auto electro

Met de modernste Bosch machines en testapparatuur
Reparatiewerkplaats:

voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.
Erkend inbouwstation:

Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.
Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

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

(Bromfietsen
i

FACO-UITLAAT Vespa
Ciao nu ’59,-. Bromfiets-
specialist Math Salden
Limbricht.
Te k. DAMESBROMFIETS
en damesfiets, z.g.a.n. Tel.
04490-38119. -__
Grote sortering FIETSEN,
nergens goedkoper, ook
voor banden, onderdelen en
reparaties. Tweewielerspe-
ciaalzaak Typhoon, Maris-
str. 16, Geleen-Zuid.
Te koop ZUNDAPP,
Bernhardstraat 21, Puth-Schinnen.

VESPA Bromf. v.a.

’ 1125,- aflossing ’4O,- p.
maand. Geen aanbetaling.
Huub Arets, Ridder Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-
-211893, Donderd. na 13.00
uur gesloten.
Overjarige rijwielen met kor-
tingen, vanaf ’4O,- p.mnd.
Cycle-centre HELGERS,
Rumpenerstr. 62 en 50.
Brunssum.
Tek. HONDA MTX, bwj. '88,
i.z.g.st., kl. zwart-geel,
Bouwbergstr. 13, Brunssum.
045-256510.

■ ' ■ ' "■ .. !"-■■ 'Vakantie en Rekreatie
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

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

MAKREELVISSEN op zee,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit Stellendam,
Mijntje Junioren Senoir. Tel.
01879-3359.
Vakantie in TlROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762
TIROL 4 pers. vakantiewo-
ning 22-7 tot 5-8 en Voral-
berg 4 pers. vakantiewoning
5-8 tot 19-8. ’392,- p.w.
all-in. Tel. 05910-22293.
Challet te huur, 4 km van
MONSCHAU (natuurge-
bied) van alle comfort voor-
zien, 6 slaapgelegenh.
’6OO,- p.w. Inl. 045-
-413074/417373.
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.
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vrij. 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

SPANJE Lloret De Marfl
nes, Callela/Salou te hj_aug. 4/6 pers. apparternj
ten/hotelkamers. Buspe|_[

’ 195,- p.p. Keyman Refl
Rhenen. Tel.l 08376-1^14130. J
TEXEL te h. luxe 4/6-pH
stacaravans d/wc/tv.
li/aug.
vrij. 11-8 t/m 25-8 ’#_
18-8 t/m 1-9 ’ 898,-, 3Jsept. ’ 795,-. Herfstvak*]

’ 375,- pw. Keyman Re»|
Rhenen. Tel. 08376-14'lj
14130 J
KANOVAREN in Arden"]
’37,50 mcl. bus en m
Elke zaterdag vertrekj!
Maastricht. Bel Edad B0»\\078-179777. -^A

Caravans
Camping Cars Riddert*!
heeft de toonaangevfijl
vouwwagens van i_J
KWALITEIT in huis: SCj
Trigano en Europa-CarrtJ
snel opzetbaar, 4 jaar■
rantie mogelijk en in dWT
kleuren leverbaar. &l
vans: Grauau, Predom!

’ 5995,- tevens repaffl
verhuur en onderhoud- 1
Bovag. Kom eens kijk_l
ons nieuwe adres Prifj_l
baan 180 KoningsWq
Tel. 04743-2213. _A
JAARSTALLING (afg«f
ten) voor caravans, &%
e.d. te Sittard, ’ 150,-f!
BTW. Tel. 04492-260j>j
3-pers. CARAVAN te j4merk Adria, i.z.g.st. nk
Roselaarpln 8, Hoensbfj>
Te koop aangeb. VO 1»
CARAVAN Trigano, trflJk
4-6 pers. t.e.a.b., tel. *\
242160. A
Te k. 2-3 pers. CAf*o
merc. 307 D bwj.'7B,J
inb. '86, ’21.000,- £"luxln.l3l, Geleen 4813^
Te koop VOUWWAÖI
Eurocamp met voorten!*
luifel, i.g.st., vr.pr. ’ 1-'"I
Tel. 045-715655. J
VOUWWAGEN te koOPI
penkreuzer Select '86' I
045-.'J 17505. Ji.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert na-*TJavontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02 J
Bobby's Gay Box

f i
Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte heb^i

50 c/m (
06-320.323.01 X
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naafiX
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 C"!

06-320.330.03 J
Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes

Tieners 06-320.323.1^
Paradiso Landgraaf

Europaweg Noord 158, Landgraaf 045-317032 majfjvj

Club Pin Up
met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. RW l|
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend va' >t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts

* 06-GAYCAïI
êJ>6-320.327.55\

/3kL UMBU*6
<____- ,^

, ,*?,,,. In het 06 Gay café kun je vrij uitpr»l^
-° »«f l« gevoelens en ervaringen. J« wa

Ê!€a nieuwe vrienden kennen die niet »«r
jÖfï «tV" kunnen wonen! j.
Er zijn ook 06 Gay cafés in de regio's: ja ■:
___E_7__r_7_77_3H l.'M'J.-J'WlMTtfm >"

mmJ^aaaWlltTflfïrmM ■'^PTIfTTIKK '"'
b^MjLLLuILéjJ pijl iilTiffP_^tt

—*^ 0.

Nieuw - Nieuw
Club Nirwana

Lisa en haar internationale
gastvrouwen.

Nieuwstr. 147 Kerkrade.
Tel. 045-463323.

ma.-vr. 11-24, za. 11-18.
Het is waanzinnig, ónver-
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.
Bij ons geen rij, U bent direct

aan de beurt!
06-320.325.33 50 c.p/m.

De Beurtlijn
Een klimrek en een wip

06-320.320.13
Callcutta

speels en jeugdig 50 c.p/m.
Soul sex bij

Zoenbabwe
06-320.325.22 met oerwoud

ritme 50 c.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

06-320.325.14
50 c.p/m. schaamteloos.

Marcha
Grieks 06-
320.325.56 J

50 ct.p.m. y \

Tiener^
GRATIS PORNO st** \

50 ct.p.m. 06- *
320.321 3\Sweet-Lip^S

50 ct.p.m. 06 s^

320.320^
Chinese kuur? niet **>I

maar overdwars? " j

Rodebillen^
06-320.325.20 P??p u

chinees pervers! öO^y

de Waarover^;
06-320.325.34, bij °r$ J

alles in een sexsnö
vaart. 50 et.J^7 fDonna-Ma^!;

met haar 7 vriend^045-227734/ gggx
Privehuis &
4 toffe meiden

welkom, sauna,
(safe-sex). Kapoe^ r.
Maastricht. 043-21^ \J

Tevens leuk meisjgJiV
Voor Piccolo* \i

zie verder pagifl



Uitschieter
Ve?b"rgse oogst in Hengelo was

'\vee Seüjking met verleden jaar
i *or>s) f,oud> twee zilver en drie
■ r'g' De e<3u'Pe moest zich

tevreden met één goud, drie
fepo

,en eenmaal brons. De 27-jari-
mk VoSstokspringer Lino Pani zorg-
\ \te het letterlijke Limburgse
o^,' Punt. In een enerverend ge-

vecht met zijn voormalige clubge-
noot Rob de Wit sprong hij voor het
eerst in zijn leven over 5.00 meter en
nam daarmee de drempel voor het
derde NK-goud in zijn loopbaan.
„Ik wist dat ik vijfmeter kon sprin-
gen. Ik heb me namelijk nog nooit
zo goed in vorm gevoeld". Pani was
verguld met zijn plak en sprak op-
getogen: „Het was mijn mooiste
overwinning".

De Unitasatleet nam overigens tege-
lijkertijd deel aan het verspringen
(7.01 meter). Pani bleef echter de
rust en geconcentreerdheidzelve en
verspilde nauwelijks krachten. „Het
verspringen tussendoor was pure
ontspanning. Jeraakt even afgeleid
van het polsstokspringen en dat
heeft op mij een positief effect".
Pani attaqueerde vervolgens nog
driemaal de ongebruikelijke hoogte
van 5.11 meter. Een nieuw Zuidne-
derlandse record, nog met 5.10 me-
ter in handen van De Wit, bleek ech-
ter te hoog gegrepen.

Opgesloten
op toilet

(^ELO - Unitas-atleet Hugo
K*ld.e Verzuimde zich tijdig te
iSste^ Voor de series 800 meter,
Pw s zat zaterdag volgens
Rges.2eggen ruim een half uui

f*k m oten op het toilet. „Er was
|kn Js met het slot, waardoor ik
I %ut het hok kon". Een paar

'k^n tlVoor het startschot ver-

* ' Usters alsnog op het ap-
l?tl d» ankzij de medewerking
Ser al

officials mocht de Unitas-J»t c aisnog starten. Het protest
7de ncurrent Marco Leenders
r*orCaerie indiende, werd doorsanisatie van tafel geveegd.

Profiteren
Zilver was er voor steepleloper Paul
Hagedoren; sprintster Claudia Elis-
sen en hoogspringster Monique van
de Weide. Hagedoren en Elissen
profiteerden beide van de absentie
van de gedoodverfde favorieten
(Koeleman en Cooman). „Ik ben dik
tevreden met zilver. Rene Godlieb
was ditmaal gewoon sterker. Had ik
het gat, dat tijdens de race groeide
tot circa veertig meter, eerder dicht-
gemaakt dan had ik mogelijk nog in
de buurt kunnen komen. Maar met
zilver ben ook al content, want ik
had er niet echt op gerekend omdat
ik de avond voor de race van acht
tot twaalf uur 's avonds in de bakke-
rij heb gewerkt", zei het 21-jarige
steepletalent Hagedoren. Door een
soepele hordentechniek en een
snelle slotronde wist hij zijn per-
soonlijk record tot 8.50.43 aan te
scherpen.

Claudia Elissen had zich gisteren
over de erfenis van Nelli Cooman
moeten ontfermen, maar werd in de
100 meter finale slachtoffer van een
ontketende Marjan Olijslager (11.82
tegen 11.63). „Ik gun haar dat af-
scheidscadeau", sprak Elissen laco-
niek. De nederlaag deed haar niette-
min zichtbaar pijn. „Uiteraard hoop
je op goud. Ik ben echter pas sinds
afgelopen donderdag in vorm na
een liesblessure.Daarom mis ik nog
wat snelheid. Toch ben ik content,
want het was de eerste wedstrijd
waarin ik lekker heb kunnen preste-
ren".

Met slechts vijf plakken (vrijdag

pakte Jaspers reeds brons op de 10
km) deelden de Limburgse atleten
in de algehele malaise in Hengelo.
Verspringster Mieke van der Kolk
vormde nog een van de positieve
uitschieters. Met 6.57 meter bena-
derde ze het Nederlandsrecord vanTineke Hidding top op vier centi-
meter. Noemenswaardig was ook de
tweestrijd tussen de verspringers
Maas en Mellaard. Met 8.07 troefde
ex-Unitas-atleet Frans Maas de Ne-

derlands recordhouder af (8.03). In-
teressant was ook de strijd op de 5
km tussen Marti ten Kate en Tonni
Dirks. In de laatste ronde bleek Ten
Kate nog netover iets meerreserves
te beschikken. Dramatisch tot slot
was de finale 110 meter horden.
Ruud van Maurik vergaloppeerde
zich op de laatste hindernis, kwam
ten val en verspeelde daarmee een
comfortabele leiding en de titel aan
Rob de Wit.

Marjan Olijslager, Elly van Hulst en
Marti ten kate werden uiteindelijk
met twee titels de 'sterren' van het
NK atletiek, dat voor de rest maar
het beste snel kan worden vergeten.

" Erik de Bruin moet het dit jaar uitsluitend doen met goud bij het discuswerpen. Voor het ko-gelstoten arriveerde hij te laat.

ErikBruin
haalt titel op

f 5"58<J?Lo - Erik de Bruin, met
lih6reld nummer twee op de

rt-a'de eiZoensranglijst discus,
lt cUst'taterdag zi-'n Nederlandse
k^hth eventjes op. De
pte Patser meldde zich met
kntW traginS in Hengelo, op
P^au ent dat al een begin was

1 l C met de discuswedstrijd.
„Jerhield hem er niet van

pd t
l 63.34 meter afgetekendL%» v ■ Veroveren. De Bruin

hl 38 in aCtie in het Brit'
(,Ss nburg en vertrok uit die
J*eht "let een uur vertraging

1h l dPWeer)- Daard°or miste hij
t « aansluiting in Londen

Met 2Vi uur

' whiJ>Cg arriveerde hij op
i .'oog. ?\ en met 170 km per uurr lü iw imet de auto naar Hen-
-1 h?* 1 Rp i- daarvoor nog op de
iv^ü ngerd- maar dat deert
*N k l meer", aldus de kers-

-5 S aCpioen-Het Prof.est van
V g (hi wees op et mete*ig 2j

a" uur vantevoren) aan-
n ' 1Jn> haalde niets uit.

Doorgaan
APM-games dubieusïv^ELnV^gtet- ~ ErstaatnogTeTl
i$ de 2T achter het doorgaan
f \? 13 Paulen Memorial
t &?fotir,gUstusmHengelo. Op deC'K g van dik een miljoen1
1M kx Valf lmmers nog een flink
f s£Qfgen anderhalf tot twee ton.
| stsSenrtp gt er een laatste, be-

'tin* gesprek tussen de
'tin| APM-games en de

VW*t)V>P°rtsupport (sponsor-
-8Vlen v et toernooi veilig te3CUstUs °°r de wedstrijd op 133Vila r n inmiddels Said
lM«'y'Joe nr Lewis' JohnnieL &Qrlr*Loach en Steve Le-i|V °ntracteerd.

uitslagen nk atletiek
Mannen: 100 m: 1. Mellaard 10,59, 2
Kruisland 10,67, 3. Franklin 10,70. 200
m: 1. Van de Klundert 21,20, 2. Adams
21,32, 3. De Lam 21,44. 400 m: 1 De Lam
46,99, 2. Van de Klundert 47,12, 3. Van
der Veen 47,35. 800 m: 1. Druppers
1.47,91, 2. Baltus 1.48,47, 3. Visser
1.49,82. Kusters (Unitas) gediskwalifi-
ceerd. 1500 m: 1. Wiegman 3.48,89, 2.
Hermsen 3.48,95, 3. Jansen 3.49,45. 5000
m: 1.TenKate 13.45,60,2. Dirks 13.49,08,
3. Koeleman 13.58,23. 10.000 m: 1. Ten
Kate 28.43,43, 2. Vermeule 29.06,18, 3.
Roger Jaspers (Unitas) 29.57,00. 110 m
horden: 1. De Wit 14,16, 2. Thunnissen
14,28, 3. Sharpe 14,38. 400 m horden: 1.
Van deKerkhoff 51,30, 2. Tournier51,64,
3. Duynisveld 52,00, 6. Donners (Unitas)
53,47. 3000 m steeple: 1. Gotlieb 8.49,70,
2. Hagedoren (Unitas) 8.50,43. 3. Hoog-
straten 8.52,00. 4 x 100 m: 1.VLTC 40,81
2. DEM 41,35. 4 x 400 m: 1. AAC 3.13,24,
2. Lycurgus 3.13,38, 3. Sprint 3.22,85. 20
km snelwandelen: 1. Van Andel
1.41.34,0, 2. Koenis 1.43.44,4, 3. Van der

Knaap 1.47.33,0, 5. Van Wakeren (Uni-
tas) 1.50.55,8, 6. Huntjens (Unitas)
1.54.59,8.ver: 1. Maas 8,07 m, 2. Mellaard

8,03 m, 3. De Vos 7,63 m, 8. Pani (Unitas)7,01 m. hoog: 1. Borreman 2,08 m, 2. Vro-
lijks 2,05 m, 3. Kruk 2,05 m. Hinkstap-
sprong: 1. Lucassen 15,30 m, 2. Beaart
15,18 m, 3. Van Oostende 15,04 m. Pols-
hoog: 1. Pani (Unitas) 5,00 m, 2. De Wit
4,90 m, 3. Kok 4,85 m, 4. Keijsers (Weert)
4,80 m. kogel: 1. Snoek 17,03 m, 2. Bak-
ker 16,71 m, 3. Langeveld 16.71 m speer:
1.Van der Meer 73,62 m, 2. Van Lieshout

69,36 m, 3. Bunck 69,24 m discus: 1 DeBruin 63,34 m, 2. De Wolff 58,26 m 3Kuyper 51,28 m. kogelslingeren: 1. VanNoort 61,66 m, 2. Hoede 59,90 m, 3. Vanden Dool 58,24 m, 6. Bellu (Unitas) 51,12
m.

Vrouwen: 100 m: 1. Olijslager 11,63, 2.
Ehssen (Kimbria) 11,82, 3. Scholsberg11,88. 200 m: 1.Scholsberg 23,72, 2. Gou-demond 24,16, 3. Van Dorp 24,19 400 m:1. Van Dorp 54,04, 2. Martinot 54,82, 3.
Mandema 800 m: 1. Van Langen 2.09,22,2. Schutte 2.09.67, 3. Vriesde 2.09,88 6Thurlings (Unitas) 2.13,88. 1500 m: 1.Van Hulst 4.16,80, 2. Toonstra 4.17,87, 3.Van der Kolk 4.19,55. 3000 m: 1. VanHulst 9.14,14, 2. Toonstra 9.14,15, 3 Fre-nks 916,18 10.000 m: 1. Homminga34.21,6 (handtijd), 2. Kleyweg 35.09,2 3Heusinkveld 35.11.8 100 m horden: 1Olijslager 13,23, 2. Tromp 13,57, 3. Jas-pers Focks 14,14400 m horden: 1.Tromp58,08, 2. Martinot 60,08, 3. Schouten
60,31 4 x 100 m: 1. AV Rotterdam 46 522. DEM 46,56, 3. ADA 47,47 4 x 400 nv l'Lycurgus 3.55,19, 2. ADA 4.09,38 hoog:1. Wynsma 1,85 m, 2. Van der Weide(Unitas) 1,79 m, 3. Maasdijk 1,79 m ver:1. Van der Kolk 6,57 m, 2. Hidding 6 51m, 3. Mulder 6,20 m. kogel: 1. Dunant16,48 m, 2. Fransen 16,11 m, 3. Goor-machtigh 15,08 m. discus: 1. Goormach-tigh 52,72 m, 2. Dunant 51,12 m, 3. VanHees 49,96 m. speerwerpen: 1.Berkhout48,26 m, 2. Beunder 45,44 m, 3. Van Elk
44,86 m, 5. Bus (Unitas) 44,10 m.

Loting EC
volleybal

LUXEMBURG - De zaterdag in Lu-
xemburg gehouden loting voor de
verschillende Europacup volleybal-
toernooien.heeft voor AMVJ een
dubbele Israëlische ontmoeting op-
geleverd. Zowel de mannen uit Am-
stelveen, landskampioen, als de
vrouwen, bekerwinnaar, spelen te-
gen Hapoel Bat-Yam. Bij de vrou-
wen komt landskampioen Olympus
Sneek uit tegen de Portugese titel-
houder Leixoes Matosinhos. In het
toernooi om de Federatie-beker is
Longa '59 vrijgeloot voor de eerste
schifting. Bij de mannen komen
Animo Sneek en Orion in de eerste
ronde van het Europacup 3-toernooi
eveneens niet in actie. ZVH, de Ne-
derlandse vertegenwoordiger in het
Europacup 2-toernooi, speelt in de
eerste schifting tegen Rantaperkion
Isku uit Finland.

Negentienjarige
gooit veel verder
dan Ria Stalman

HENGELO - Drie ti-
tels in twee weekein-
des. Jacqueline
Goormachtigh is de
enige Nederlandse
atlete die daar op
kan bogen. De ne-
gentienjarige Rotter-
damse stapte zondag
in het FBK-stadion
de arena uit met het
Nederlandse kam-

pioenschap discus-
werpen achter haar
naam. Een week eer-
der had Goormach-
tigh in Bergen op
Zoom de jeugdtitels
op kogel en discus
veroverd. Boven-
dien werd zij met
een fraai jeugdre-
cord (56,28 meter)
een van de weinige

Nederlandse medail-
lekandidaten voor
de Europese jeugdti-
telstrijd, die eind
augustus in Varaz-
din wordt gehouden.

De nieuwe Ria Stal-
man? Zeer waar-
schijnlijk. De Olym-
pische kampioene
van 1984 (Los Ange-
les) reikte als juniore
lang niet tot dever-
ten, die Goormach-
tigh anno 1989 ver-
wezenlijkt. In de re-
cordboeken junio-
ren ontbreekt de
naam van dehuidige
tv-commentator.

Liwo Para zorgt voor Limburgs hoogtepunt

Armoe troef bij NK atletiek
door frans dreissen

't ifj^GELO _ De Nederlandse atletiektop is te smal en er blijkt
l"eek'eriC* enoefte aan aanvulling c.g. vervanging. Afgelopen

WtrijH wer(* eens te meer duidelijk dat de nationale titel-
friik n*e* meer *s an een gezellig onderonsje. Op de erelijsten

jpirnas?n vaak dezelfde namen, simpelweg omdat vrijwel nie-
|l,Wo e n°t°ire kampioenen, mits uiteraard present, naar de

V> n kan steken. Door de voorspelbaarheid van de uitslag op
| HalAr°°t aantal disciplines heeft de ontmoeting van de natio-
i fom p aan Slans en spanning moeten inboeten. Daardoor
Jjl Jjsi nSen ditmaal de randverschijnselen (rel rond De Kom en
It^i^lificatie Kusters) eruit. Kortom, het NK rammelde, rom-Qe en legde geen nieuwe horizonten open.
Ptt,i>ren,rlechtste en saaiste NK sindsTjien „' c°nstateerde men na dik vijf-jPovenHr atletiek. De titelstrijd was
LSva n niet altÜd een afspiege-
lt verh de daadwerkelijke nationa-
«lTH h°Udingen' Sommige atleten
TSe n et NK om uiteenlopende re-iken mers links UêSen. Zo ont-
kSedv bijvoorbeeld Cooman
Jffct}\r\ ®rgiftiging na een insekten-
■fom ' duiker, Delnoye, Dielis, Dek^' Var» Helden, Beurskens en
/asn^ma. Het niveaugehalte'

sport

Oostduitse geeft
gebruik doping toe

l^NEN uormaïu-nJïïffiH
wdhoudster zwemmen Chnluane Knacke-Sommer heeft gel
=8d in de DDR meerdere jarerl
"nabole steroiden te hebben ge-bikt. De 28-jarige oud top-Portster, in 1977 de eersterou w die op de 100 meter vlin-

(sq ,lag onder de minuut bleet

' »,/6), verklaarde dit in deOos-
t "nJkse krant Neue Kronenzei-

Knacke-Sommer zei dope te zijn
gaan gebruiken, van het moment
(1977) dat ze in de Olympische
ploeg werd opgenomen. „Alle
kandidaten voor de Spelen kwa-
men in een sportmedisch insti-
tuut in Kreischa, in de buurt van
Dresden. Daar heb ik voor de
eerste keer annabole steroiden
genomen".
De zwemster bevestigde de
woorden van oud skiër Hans-

Georg Aschenbach, die onlangs
in het Westduitse blad Bild am
Sontag beweerde dat alle Oost-
duitse topsporter voor de Olym-
pische Spelen verboden stimule-
rende middelen gebruiken. De
uitspraken van Aschenbach
zorgden voor veel beroering. De
gevluchte Oostduitser werd in
zijn vaderland als een rancuneu-
ze landverader afgeschilderd.
Christiane Knacke-Sommer
woont sinds vorig jaar in Oosten-
rijk. Ze mocht haar geboorteland
legaal verlaten, na haar huwelijk
met de Oostenrijker Gottfried
Sommer. Knacke won in 1980,
tijdens de Olympische Spelen
van Moskou, de bronzen medail-
le op haar sterkste discipline, de
100 meter vlinderslag.

Tweede winst
voor Oranje

ALMERE - Het Nederlandse man-
nen volleybalteam heeft zaterdag de
laatste wedstrijd uit een serie van
vier tegen Frankrijk gewonnen. In
Almere zegevierde de formatie van
coach Brokking na meer dan twee
uur en een kwartier met 3-1: 15-11,
15-11, 11-15, 15-9. Het was voor
Oranje de tweede triomf.
Brokking startte met zijn vaste ba-
sis: Blangé, Benne, Zwerver, Zoods-
ma, Posthuma en Grabert. De Ne-
derlandse coach hield tot het einde
van de derde set vrijwel voortdu-
rend vast aan dat zestal. Pas toen
het 14- 3 in de vierde reeks stond,
begon Brokking echt met wisselen.
De winst kwam er echter niet door
in gevaar. Oranje speelde beter dan
in het verloren gegane duel in Delft.
Blangé liet zich minder van de wijs
brengen door zijn Franse opponent
en schakelde Grabert, in de combi-
natie, en Benne en Zwerver, van
achter de drie-meterlijn, meer in.

Ingrid Moers
succesvol

STEENWIJKERWOLD - Almar
van der Meer heeft zaterdag inSteenwijkerwold bij de langebaan-
wedstrijden zwemmen de wedstrijd
over 2 kilometer vrije slag gewon-
nen. De tijd van de zwemmer vanTorpedo was 23 minuten en 47,1 se-
conde. Bij de vrouwen won de
Maastrichtse Ingrid Moers van
MZPC in 25.25,2.

Roeiers liggen op koers
LUZERN - Moedgevend mag het
optreden van de Nederlandse roei-
top op deRotsee-regatta stelligwor-
den genoemd. Al was de inschrij-
ving met 376 boten uit 26 landen
wellicht iets minder sterk dan in het
verleden wel het geval is geweest.
Stellig is er, afgezien van de WK,
geenroei-evenement dat op een der-
gelijke aanmeldingkan bogen.

Met het behalen yan acht finale-
plaatsen zorgden de Nederlanders
voor een ruime voldoende. Het
hoopgevende element was vooral,
dat de nationale afvaardiging, die
weliswaar schaarsaan de top van de
velden meedraaide, zeker niet in de
achterhoede vertoefde.

De verwende fans van de Olympi-
sche kampioenen Ronald Florijn en
Nico Rienks moesten ervaren dat
hun favorieten niet altijd winnen.
Na de zege in de Holland Beker en
op Henley bleek in Luzern de twee-
de plaats de hoogst bereikbare.

Vergeefs trachtten de Nederlanders
in de eindfase met hun ijzersterke
baantempo de lengte achterstand
op de Noren Rolf Thorsen en Lars
Bjonnes goed te maken. Dat twee-
tal, dat deel uitmaakte van de Noor-
se dubbel vier die tweede werd tij-
dens de Olympische Spelen, had
echter nog reserve. Het tempo ging
nogmaals omhoog toen de finish
werd genaderd en de marge bleef

behouden. De Zwitsers Beat
Schwerzmann en Uli Bodenmann,
die Neerlands gouden dubbel, in
Seoul in de slotfase onverwachts
nog bedreigden, eindigden ook nu
dicht achter de favoriet geachte Nerderlanders.

Tien boten al
zeker van WK

LUZERN - Nederland zal zeker
tien, en mogelijk zelfs elf, boten
afvaardigen naar de wereldkam-'
pioenschappen roeien, die van 2 'tot 10 september op het meervan
Bied (Joegoslavië) worden ge-'
houden. Een vraagpunt is nog de
uitzending van de combinatie ..
lichte acht bij de mannen. De.;
ploeg kwam zondag in Luzern in i
de kleine finale tot een tijd van
rond de 5 minuten en 56 secon-t
den. „Dat betekent dat er een gat.
ligt van zon vijftien seconden;
met de Rotsee-winnaar", verdui-i
delijkte Sipke Castelijn, die in'
het roeibondsbestuur de top.'
sport onder zijn hoede heeft. Er'
gaan vooralsnog vier zware he<;
renboten naar Joegoslavië cm
drie lichte boten. De vrouwen;
worden vertegenwoordigd door-
drie boten.
1

Van de Laar tweede
keer NWB-kampioen

Van onze medewerker
JAN LEISTEN

BEEGDEN - Peter van de Laar, de
frêle 30-jarige Eindhovenaar die af-
gelopen winter NWB-klaskampioen
werd, breidde gisteren zijn verza-
meling kampioenstruien uit door in
Beegden na een ware slijtageslag
wegkampioen 1989 van de NWB te
worden. Daarmee herhaalde hij zijn
prestatie van 1987.

De slechts 48 (!) vertrekkers maak-
ten er tussen de buien door op het
zware parcours een levendige strijd
van. De halverwege ontstane kop-
groep Greymans, Van Dijk en de ge-
broeders Jac en Mart van Kessel
stak het lont in het kruitvat. Ze kre-
gen vrij snel 20 seconden voor-
sprong, maar moesten twintig kilo-
meter voor het einde zwichten voor
het peleton, waarin vooral Henri
Maatje en v.d. Laar zich manifes-
teerden.

Hierna waagde Gelener Piet Hin-
driks tot drie keer toe zijn kans,
doch de laatste poging was voor
hem geen scheepsrecht. In de slot-
fase manifesteerden de beide zwa-
gers Steyvers en Lovers. Zij vrees-
den duidelijk het sprintgeweld,

maar ontkwamen er niet aan. Alle-
maal tevergeefs, temeer de Super
Cirkel Ploeg alles onder controle
hield. Daarbij rekening houdend
met haar snelle troef Jac van Kt
Men wedde echter op het verkeerdje
paard, dat van de Laar als naam
droeg.

sportkort

" LELYSTAD De gebroe
Willem en Gerhard Potma hebben-
bij Lelystad de internationale wed^'
strijd in de FD-klasse gewonnen.
Van de vier races won het talentvoP
le duo uit Sneek er twee. De gebroeC
ders Peter en Corjan Schouten ein-
digden als tweede, het duo Henry
Koning/Rob Taal werd derde.

Vierde seizoenszege Sittardenaar

Danny Nelissen
niet te stuiten

Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

SCHINVELD/HEYTHUYZEN
Na de winst van Robert Radema-
kers afgelopen zaterdag in deronde
van Heythuyzen hield men er giste-
ren degelijk rekening mee dat de
Koga-Miyata-coureur één dag later
in zijn woonplaats Schinveld weer
succesvol zou zijn. Helaas, Radema-
kers kwam in de eerste ronde ten
val en moest opgeven. Het verdere
wedstrijdgebeuren werd volkomen
gedomineerd door zijn ploeggenoot
Raymond Meijs en Danny Nelissen
van de nationale ploeg. De 18-jarige
Sittardenaar kende geen pardon
met Meijs en won het criterium met
enkele lengten voorsprong in de
eindsprint.

Danny Nelissen was zelfverzekerd
na afloop: „Ik weet dat ik sneller
sprint dan Meijs, dus heb ik de
sprint afgewacht. Raymond en ik
hebben goed samengewerkt en zo-
doende bleven wij buiten schot", al-
dus Nelissen, die zijn vierde sei-
zoenszege behaalde.

Meijs stond er bij de huldiging be«-
teuterd bij. Natuurlijk was hij te-
leurgesteld. Meijs: „Danny heeft irr
de laatste drie ronden geen kop'
werk meer gedaan. Ik bleef d
fietsen, aangezien wij nog bi
haald konden worden door zowét.
van der Leij als Jean Habets. In dé
sprint had ik daardoor geen kaï

De ronde van Schinveld kendt
monotoon verloop. Nadat RacU
kers was gevallen, gingen Meijs, Ze-
lissen en Nelissen in de aanval. Dt*
beslissing was al na ongeveer
kilometer gevallen. Zelissen
het tempo van zijn twee vluchtge-
zellen niet volgen. Ook van der LeïJ
en ex-prof Jean Habets konden met
hun inspanning niet dichterbij ko-
men. In de eindsprint was de lange
sprint van Nelissen te veel voor van
der Leij. Afgelopen zaterdag wist
Robert Rademakers in Heythuyzen
een ronde voor het einde te demar-
reren uit een alles-koppige leiders-
groep. Ruud Poels reageerde attent
maar moest toch toezien hoe Rade*
makers zijn zesde seizoenszege bé^
haalde.

" Raymond Meijs en Danny Nelissen op weg naar definish Oh
Schinveld. Foto: WIMKÜSTERS

-
(ADVERTENTIE)
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Kontakten/Klubs

Escort
j Exclusief. Privétaxi mog.

Tel. 045-423634.
Wil je je in- of

ontspannen
Wij stoeien graag met stoere

mannen. Wij 11 leuke
eiden van exclusief, een

< korte omschrijving stout,
sexy en lief. Club Exclusief.
Èndustriestr. 13Kerkrade-W.

Tel. 045-423634 ma-za v.
! 11-23 u. zond. v. 14-21 u.

I Een harde?
I tsja... schatje dat krijg je

er van als je me belt!1 .keihard de beste 06.50 c/m

320*327*27
Contactburo

| Maastricht. Bemiddel, in
,é-adressen 043-635264

Nieuw
' Dag en nacht geopend.I pijksweg Zuid 1318, Geleen

Tel. 04490-48448.
Tev. meisjes gevraagd.

Don't worry
be happy!!!
Bij privéhuis .
Michelle

MET Melanie, Corina,
«tbebby, Angela, Connie,

Mariska, Rowana en Jill
045-228481
045-229680

" 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.

Peggy
en vriendinnen, ma-vr, 11

tot 19 u. 04490-74393.
Tev. assistente gevraagd.

06-06-06-06
320.320.05...P0ur toi
320.320.28... Lesbi

328 320.320.68. Standje 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....5ex-info
320.325.02....Heet

320.325.03...Macaber
50 et. p.m. Pb 157, Z'voort.

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Escortservice Play-Girl
045-352428

Club La Ferme

' Lemmensstraat 73, Ingber-
'Gulpen 04450-3290. Geop.

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.

Judith-, pas 18, geeft je
loslippig

haar privénummer
'06-320.324.35 - 50 et p/m
Kom ook aan je trekken met

Judith's stiekeme LIVE
gesprekken.. 06-320.324.34
Yatha, het mooiste meisje

van de
Pin-Up Club...

06-320.324.36...50 et p/m

Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40.
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.
Lesbisch duo 06.320.320.48

Lesbisch 06.320.320.45.
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.

' Fetisjisme 06.320.330.65
op veler verzoek

Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.
50 et. per min.

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.

Orale sex
...06-320.323.40 - 50 et p/m

Tuk
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD
Sexteen

" DE JONGSTE MEISJES
'06-320.323.63

50 ct.p.m.

Contactburo
Yvonne bemid. v. discrete
adressen. Inschrijvingen ge-
vr. 04490-23203, Sittard... "06-320.321.03*"
Retina Sexfoon

’ 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
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 et.'min.

Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min

Teleservice
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
1 = hetero, 2 = lesbisch,
3 = interview, 4 - sado,
5 = homo, 6 = sexquiz.

Draai eerst 06-320en dan
PORNO

320.01 Sex'o'Foon
321.18 Sex Classics
321.77 Horrorsex
322.00 Sexlijn Nederland
320.02 Xaviera Hollander
321.50 Diana deKoning
323.65 .... MimiKok 65+Sex
320.03 Cora&Willem
321.02 06 Meisjes Privé
321.04 Orgiefoon
325.51 José&Sandra
325.53 Vakantiesex
330.80. Buurman/Buurvrouw
321.05 Sex Contact Club
321.06. Live uit deParenclub
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids
330.63 Chick Contact
321.61 Chick
321.17 Seventeen
321.00 Lesbifoon
321.25 Vrouw belt Vrouw
328.30 Casanova
321.01 BizarreLivesex
321.14 SM Bizar
325.70 SM Varia
323.15 Fotomodel
323.16 Kamermeisje
323.17 Lerares
323.18 Sportleidster
323.19 Stewardess
323.20 Verpleegster

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Met meisjes van de
Sex'o'Foon alsoperators!

HARRY'S GAY BOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste
gayboxen!

321.08 Man belt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's Gay Line

06-AMUSEMENT
320.04 Bananasplit-Lijn
323.03 Dolf Brouwers

PARTY-LINE
06-320.330.10

Gezellig metzn 10-en!

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

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.

Lekkere meid zkt sex-vriend
sex-contact-lijn

Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact

(50cpm)live-afspreeklijn!!
06-320.320.55
Ben jij in voor 'n triootje
Erotische-afsprakenlijn

06-320.325.80
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier waar-
op volwassenen dat doen op

de box voor volwassenen.
06-320.326.88 - 50 et. p/m.

CHANTAL,
de buurman, de buurvrouw

en de melkboer. Ojee
06-320.326.01 Sex!!socpm

Hete meisjes zoeken
sex-contact

Tippel-box
(50cpm) 06-320 326.66

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.
Nee, nog heter kan niet,
denk je als je ze op de

Orgiebox
zo bezig hoort... en toch...
op de sexbox?Vooral die
meisjes. Je twijfelt wie 't

heetst zijn. De orgiebox op
06-320.324.40?

of de sexbox
06-320.322.22 - 50 et. p/m.

Direct Gay-Contact!!
Gay!Date!üve
06-320.330.18(50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66 Regel 'n

afspraakje met zon lekker
stuk ... (50cpm)

Homo
Michael luistert met open

mond naar al die sexavon-
turen 06-320.330.88

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Videoclub
vanaf ’ 20,-. Kijkotheek,

leuke meisjes aanw.
Tel. 045-718067.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814.

Tev. meisje gevraagd.

Blondy Sexy
ster. Nieuw af 10 uur

Tel. 045-721759.

Anita
privé m. escort, ook zater-

dags 045-352543.

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053 's mor-

gens vanaf 10.00 uur.

"De Meidenbox"
VOOR "N SPANNENDE

BABBEL OVER JE
NIEUWSTE LINGERIE,
BADPAKJES, STRAND-
AVONTUURTJES, SEX.

PRAAT OF LUISTER MEE
OP (50 ct.pm.)
06-320.325.89

Porno Box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 -50 et. p/m.
Alweer die

Wip-ln box
in gesprek... en das de box
om wat te versieren... wat

een mazzel, dat er op de lijf-
sex box ook een paar vrije
schatjes zijn. De wip-in op

06-320.324.60.
De lijfsexbox

06.320.324.90 ■ 50 et. p/m.
Op de

SexSuperßox
zijn die hete praters die best
willen, maar op de heetste
box daar doen ze 't na het

praatje. SexSuperßox 06--
-320.324.30. Heetste box

06-320.329.29 - 50 et. p/m.

Generatiebox...
Dames zoeken jongens en
meisjes, willen een fijn ge-
sprek met ervaren heren.

06.320.326.27
50 cent 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 Jachthut"
Haanrade-K'rade. Grensstr.

23. Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-4 uur. 045-463943.

Tev. meisjes gevr.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.
Het speciale pokerspel.
Henk verliest, en alles...

waar Ina naar
verlangt

zal ze hem laten doen...
06-320.323.85 - 50 et. p/m.

Kom nou, met zon
knulletje...

Maar als hij haar tot zulk bi-
zar genot dwingt vergeet ze
alles. Ook haar eigen man.
06-320.323.84 - 50 Ct. p/m.

Nieuw
Sandra

en vriendin uit Sittard. Dag
en nacht bereikbaar. Tel.

045-728576.

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

Privéhuis Diana
045-213142-215113

6 mooie meisjes aanwezig
trio en massage ook

mogelijk
tot ziens.

CONDOOMLOOSBOX hier
geen gezeur om 'n rubbertje
live sex zonder jasje. 50 cm

06-320.323.53
Onderwerping

Jiva's oosterse sexlessen
voor 'n beter sexleven! les
29 06.320.323.51-50cpm

club doma-sm
Live uit de kelder!
slavinnendag deel 8
06-320.323.50 - 50cpm

sexschandalen
hoor Nederland bekennen
06-32032355 sexverhaal
inspreken? 010-4297085.

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de
kleren, nou jij nog!!
06.320.325.44 - 50cpm

de sabbelbox
De heetste meiden bellen,
geen bandjes live sex!
06-320.325.69 - 50cpm
Speciaal voor ambtenaren,

sexinjeslaapbox
lekker sexen mèt veel meis-
jes. 06-320.323.54-50cpm

(Huis)dieren
BOEMERHONDJES;
Yorks- en Foxterriërs. Wa-
lem 11A, Schin op Geul. Tel.
04459-1237.
Te k. prima WELSH-TER-
RIERS en gladharige Fox-
terriërs pups, lief karakter,
Tilly Busch, Putsr.so, Sittard
Te k. aangeb YORKSHIRE-
TERRIËRTJES uitz. mooi
10 wk. met stamb./ 400,-
-04490-33594

In/om de tuin
1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-
werk. Tel. 045-323178
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk geïmpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz. bezorgen mog.

Huw. Kennism.
Nieuw: ALLEENSTAAN-
DENCLUB Eldorado, iedere
woensdagavond dansavond
va. 20.00 uur met DJ. Ge-
lieve bewijs van alleen-
staand mee te nemen, zon-
der legitimatie geen toe-
gang. Uw clubpas ligt klaar.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
DAMES van 20-35 jr„ zoekt
U een serieuze relatie, laat
U dan nu inschrijven. Tot 31
juli betaald U slechts

’ 100,-. Huw.-Rel. -Buro
"Levensgeluk". 045-211948.
Serieuze partnerbem. voor
ALLEENSTAANDEN. Bel v.
ml. Huw.rel. bemm.buro Ge-
luk. Tel. 04498-54604.

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
Hans LIPS voor timmer-,, dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. - advies/
offerte. Bel 045-453818.
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.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

Kachels/Verwarming

KACHELS. Zomeroprui-
"ming. Alle bekende merken.
Reker Kachel Speciaalzaak,
Kluis 28 Geleen. Tel.
04490-40785.
Kachels nieuw en gebruikt,
nergens beter nergens
goedkoper. De KACHEL-
SMID, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

Wonen Totaal
Gaat u verhuizen of renoveren, of gewoon in uw huis iets

veranderen? Kom dan naar de specialist in gordijnen,
vloerbedekking en zonwering.

Binnenhuisdecoratie Howa
M. Snijders, Nieuwstr. 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900.

Tijdens de 1e Bouwvakweek (17 t/m 22 juli) is onze
showroom geopend.

Kom dus nu ideeën opdoen voor keukens,
tegels en sanitair. Welkom!

#rcfltmt6fr-JW! (2)
wkeuken:e* óacftatnerr ■■

STEVENS o
Sittard, Dr. Nolenslaan 122 (Industrieterrein Noord)

Nieuw-telefoonnummer: 04490-90300.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop zwaar eiken BANK-
STEL, 3-1-1, Ijr oud, eiken
bloembak 1.25 m I. beplant,
spotgoedkoop 045-421574.
BANKSTEL eik. ’ 275,- eet-
hoek eik. ’ 250,-, slaapka-
mer compl. ’350,-. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Massief eiken EETHOEK vr.
pr. ’1.375,-; zwaar eiken 'salontafel vr.pr. ’325,-; "mooie 2-zits bank modern
vr.pr. ’ 975,-; pracht mas-
sief eiken wandkast vr.pr.
’1.675,-. Alles als nw. 045-
-323830.
Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1 zits ’3OO,- en beu- "ken kast 3 mtr. lang ’ 400,-.
Tel. 045-227974.
Tè koop AANBOUWKEU-
KEN, lengte 1.70, met eiken
blad. Tel. 045-423699.

Radio en Afspeelapparatuur
Te k. STEREOINST. Akay
verst.' 80W en denon cass.
deck, ’ 750,- 04490-45459.

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

TV/Video
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
H,eerlen. Tel. 045-724760.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.— "

Literatuur
Te koop gevraagd 1e jaars
HEAO-BOEKEN. Tel. 045-
-461312.

Te k. gevr. 1e jaars HEAO-
boeken. Tel. 045-221764.

KLEUREN TV'S, video's,
stereo-sets, vanaf ’ 30,- p.
mnd. Event. ook voor uitke-
ringsgerechtigden. Radio
TV Van Voorst Ganzeweide'48 Heerlerheide. Tel. 045- 1
213879
KLEUREN TV vanaf ’75,-
-grote sortering, Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Foto/Film
Fototoestel CANON AEI obj
f 1.4 met flits en balgapp.
met koffer ’950,- 04490-
-45459.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

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

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

Te k. HARMONIKA merk
Novak, stem gis, cis, fis, h, i.
z.g.st. ’2.000,- Bouwberg-
str.l3, Brunmssum.

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

Te koop gevraagd
Te koop gevr. oud ijzer en
metalen sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 bgg
045-272516 ook 's avonds

Gevraagd kleuren TV'S de-
fect geen bezw. video's VHS
en stereo-torens 04406-
-12875.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Te koop draadloze telefoons
va ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.

De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. 045-
-228481.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

■ De massage blijft een gave
VERONIQUE, de enige
echte. 045-228481.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

EBO (Eurohal Beurzen
Organisatie) B.V.

(in liquidatie)
De rekening en verant-
woording der vereffening
van bovengenoemde ven-
nootschap Ugt vanaf 17 juli
1989 voor een ieder ter in-
zage ten kantore van het
handelsregistervan de Ka-
mer van Koophandel te
Maastricht en ten kantore
van de vereffenaar, Kas-
teelsingel 10 te Weert.
De vereffenaar.

*

„op maat".
gezaagd, gebogen, gelijmd

aPHESTNEM
KUNSTSTOFFEN GELEEN

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7, 6161 DE Geleen
04490-53865 ind.terr. Krawinkel

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96i 72x 60x 54* 42x

5 100 - - 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-

Eflect. rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever ,
" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vnjs

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en *Jvaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiel^
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing ■

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

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediaU^

-_—.. miyjp

De tussenstand W i^^t/m de etappe van
zondag 9 juli

De ritten, verreden op 1 en 2 juli, f^t *%. i^"^^^^^alsmede de ploegentijdritten tellen If J a\ -^k^fl
niet mee. I * M* Y^w -^^^"^^^Lw^^^^^

1 SCHORMANSJMH POTTERSTR 11 SPAUBEEK 111^W J2 WIJNEN P H RYKSWG N 34 ST JOOST 108 M
3 HENQUET M G M WILHELMINASTR 59 EYSDEN 107
4 BECKERSLJ DESTEYNSTR 41 VOERENDAAL 106 , e(

,
ie oP

SPIEGELS JF G HOOFOSTR 61 KERKRADE 106 Tot zover de kandidaten voor een pri|s uit de priizenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers u'^i
6 EIJDEMS G MOLENWG 19 EYGELSHOVEN 105 de 100',, 200',, 300', etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemers i
7 ELDERS W SCHAESBERGERWG 185 HEERLEN 104 dat aantal punten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen.

IRIKAJ HEUFKESTRISB BRUNSSUM 104 100 JANSEN J MEELOVENSTR 20 BRUNSSUM
SPETH F BERNADETTELN 83 LANDGRAAF 104 200 LAAR VAN DE M A PLINIUSSTR 14 ' HEERLEN %
ZAGARWR EUROPAWGN99 LANDGRAAF 104 300 NEIS T J M IN DE DREEF 5 JABEEK ft

11 BUYSVANDEJWM KLINGBEMDEN 83 BRUNSSUM 103 400 CZERNIEJ W MAASTRICHTERLAAN 24 LANDGRAAF
RUWETTE J G M RAADHUISSTR 8 GELEEN 103 500 NOTTELMAN AC ST JANSWAL 4 NIEUWSTADT »

13 BECKERSSMF MOSTARDSTR 32 VOERENDAAL 102 600 PELZER F J ULPIANUSSTR 14 HEERLEN
CREMERSP BRUNSSUMMERSTR 40 SCHINVELD 102 700 NAALD VAN DER A F BEGONIASNGL 105 GELEEN
DAUVENTGJ VOCCARTSTR 23 KERKRADE 102 800 HUYTEN H F CURACAOSTR 5 LANDGRAAF
GREVENJPM COBBENHAGENSTR 23 KERKRADE 102 900 ZDROJEWSKI E HOOFDSTR 459 LANDGRAAF
HEESENFB VD SCHEURSTR 11 HEERLEN 102 1000 THIJSSEN E A SPOORDAMSTR 6 HEERLEN
HERBERICHSJ LUCHESIUSSTR 12 KERKRADE 102 1100 MIERDEN VAN DE F 1940 45 LAAN 28 LANDGRAAF
HESSEB HEERLERWG34 HOENSBROEK 102 1200 GULPEN H M E ST DYONISIUSWG 7A WITTEM
KERSTEN J PRINSENSTR3 HOENSBROEK 102 1300 SUYKERBUYK J VASTRADASTR 9 SITTARD Sn
KIKKEN WH M V CALDENBORGHSTR 14 GRONSVELD 102 1400 JANSSEN L V RENESSESTR 11 VYLENSAMSONJEL ZEVERY6 LANDGRAAF 102 1500 ADOLPHS P JAMARSTR 8 SIMPELVELD U
VEENSTRAJ STADHOUDERSTR 60 BRUNSSUM 102 1600 MEEREN VAN MC M J F KENNEDYLN 125 HEERLEN U

24 EUMMELEN PG E ' DIEPENDAALSTR 7 STEIN LB 101 1700 FRANSSEN LJ H OUDE SCHOOLSTR 25 VOERENDAAL it
GOBBELSEPJ FOSSIELENERF 12 HEERLEN 101 1800 VERKISSEN L J M SCHOONBROODSTR 6 GELEEN i]
HANNEMANW BOSVELDSTR 37 KERKRADE 101 1900 GEFFEN VAN J J TULPSTR 62 NUTH 7/HEIDENRATHH OP T BERGSKE 16 LANDGRAAF 101 2000 NUYS VAN JJ A KOUVENDERSTR 528 HOENSBROEK il
RENKENS G J M MERKELBEEKERSTR 79 BRUNSSUM 101 2100 WIJNHOFF W J M CAECILIASTR 34 GUTTECOVEN 76SMEETSBMG RYKSWG 149EBERG EN TERBLYT 101 2200 MEIS J DORPSSTR 56 BINGELRADE 75VLUGGEN V JULIANASTR34 EPEN 101 2300 BETUW VAN P T KRUISBERGSTR 15 BRUNSSUM 7631 HILBRANT-METTEN C BOGENSTRII THORN 100 2400 KNOBBE RF M G CLAUSSTR 13 KERKRADE 75NIENHUISL WIEENWG7 BRUNSSUM 100 2500 THEUNISSEN N J J CATSSTR 8 BRUNSSUM il
SCHEEREN FJB AKKERWINDE 24 LANDGRAAF 100 2600 HAEN VAN J M G P WEVERSTR 9 MUNSTERGELEEN il
SCHMITZ M BOVENSTE PUTH 12 PUTH 100 2700 SCHEPERS M M H STATIONSPLN 10C SITTARD 3VAASSEN HA KAMPSSTR 17 STEIN LB 100 2800 GOFFIN J M BEUKENSTR 14 BINGELRADE 7336 DEMANDT J A BURG STRYKERSSTR 29 URMOND 99 2900 SENDEN J BROEKSTR 51 SCHINVELD ilHERTEN W V HERTEFELTSTR 49 ROERMOND 99 3000 HAWDELS H A HOBBELRADE 57 SPAUBEEK il
HUNTJENSPMJM VALKENBURGERWG 139 A SCHIN OP GEUL 99 3100 SCHIFFELER-SCHAFERA C ST PIETERSTR 130 KERKRADE 71
JANSSEN J WILHELMINASTR 115 HOENSBROEK 99 3200 DIRECKS H J B J C SCHLAUNSTR 14 EYS 71KEULEN F J RAADHUISSTR 32 BRUNSSUM 99 3300 MUD A HANENBURG 3 TIETJERK 70
LINSEN J M H OP DEN TOREN 84 NUTH 99 3400 CAENEN T H G OVERBROEKERF 58 HOENSBROEK 70MULDERS M J . KAALHEIDERSTEENWG 122 KERKRADE 99 3500 MICHIELS MJ M M GREVENSTR 94 LANDGRAAF k
NIEDDU N G PYPERSTR 42 GELEEN 99 3600 CURVERS-MAASSEN GJ B HEERLERWG 34 VOERENDAAL fi9
SEUSKENS N DR POELSSTR 1 LANDGRAAF 99 3700 LUBBERDINK J PARKSTR 55 BRUNSSUM é
SONTJENSHTH OUDE MAAR 42 KERKRADE 99 3800 ALBRECHT A M C KAMPSTR 17 LANDGRAAF

46 AUSSEMSR PRUNISLN 1 BUNDE 98 3900 KOREMAN P J OP DE ROSKAMP 15 EYGELSHOVEN
CREMERS M J GROENSTR 216 LANDGRAAF 98 4000 BOERMANS E M I GENTELN 7 MAASTRICHT 6?
GOTZEN H HENDRIKLN 14 SUSTEREN 98 4100 JANSSEN W H A IR BOGAERTSTR 20 HEERLEN
GRAAT J HEUFSTR 3 BRUNSSUM 98 4200 SCHOORMANS M COELGROEVENSTR 20 EYGELSHOVEN fjti
HENDRIKS M H ELKENRADE 13 ELKENRADE 98 4300 FRINGS HJ M KENNEDYLN 56 EYGELSHOVEN fj6
HERFFSTH HEMELSLEY 125 SITTARD 98 4400 ROUMANS L G PAST D HEXSTR 79 MEERSSEN f
HOEKSTRA F MGR HANSSENLN 17 HOENSBROEK 98 4500 FISCHER J P J EURENDERSTR 15 KERKRADE &

' KASTJE GERANIUMSTR3 KERKRADE 98 4600 STAMS J L KEERWG 40 HEERLEN &
SCHMEITS P A HEISTR 47 SITTARD 98 4700 HEIJNEN F P WACHTENDONKSTR 20 ' VOERENDAAL 6*
STEEN VAN DER J P SCHUNCKSTR 93 HEERLEN 98 4800 SMEETS J F C ST PIETERSTR 88 KERKRADE $
WINDMULLER IW G ANSELDERLN 27 EYGELSHOVEN 98 4900 HERMANS J J CERESSTR 25 VAALS $
WINDMULLER W J SCHANSERWG 20 LANDGRAAF 98 5000 SMEETS A H MARKTSTR 2 ROERMOND "/

LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT:
1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e t/m 10e prijs I 111e t/m 25e prijs I |26e t/m 50e prijs

’ 500,- l | ’ 250,- I | ’ 200,- | I ’ 100,- | | ’ 50,- | | ’ 25,-

De prijzen worden aan de eerste vijftig deelnemers, zoals die voorkomen in de EINDSTAND, toegekend.



Ravage
Hj "Veede start was noodzakelijk,
dg a"- de Braziliaan Gugelmin al in
{^ er ste ronde voor een chaos hadrgd, die zelfs in Formule I-krin-
L jus uniek werd beschouwd. Hij
*W tegen de wagen van de Belg
'"cht 0' z^n March vloog door de
H ' en kwam ontdaan van de
Ljt belangrijke onderdelen bui-. °e bafen terecht.
** rW avage die Gugelmin achterliet

,90rnpleet. Berger, dit seizoenMonza bijna verongelukt, was
"ost w.biJ de crasn betrokken. De
yo^irijker had er geen woorden
tjsjj' "Zoiets als dit heb ik nog nooitüL r gezien." Wonderlijk genoeg
Nirf geen enkele rijder ernstig ge-
trij a- Zelfs Gugelmin, door snel in-

van deeerste hulpposten oplL zijnbrandende wrak bevrijd,
tjj .°°k de tweede keer van de par-
H^^ een reserve-bolide, weltever-

Versnelling
(jjg* dit seizoenal goed vooriL °verwinningen, duurde de op-
Se gestarte wedstrijd slechts 500
ltc, r De versnelling van zijn

Ren wüde niet meer in de twee.
fk Braziliaan restte niets anders
£ °Pgeven. Prost, dieal de snelste
W^Sstijd achter zijn naam had,
J^ het veld van begin tot einde
feu' v°or 50.000 enthousiaste land-
S ler> kwam hij over de streep
Op jl^". 41 seconden voorsprong
'oet)

e Brit Mansell, eerder dit sei-
S in Rio de Janeiro, die
S,.Jn Ferrari eindelijk weer eens
k race uitreed.

verklaarde om meerdere rede-
V 6etl gelukkig man te zijn. „Het
jt^'jn tweede achtereenvolgen-
\ i erwinning voor eigen publiek.
\ ??schouw ik als een groot suc-
'"ijii ar net belangrijkste is dat ik
"^jt:V°orsprong op Senna met het
tyg fj^le van negen punten heb
**t,j' d- De wereldtitel is weer
« Qlchterbij gekomen."
ij'S.o^rijs Frankrijk: 1. Prost (McLaren)
N lL m in 1.38.29,411, gemiddelde snel-
?Ai' ï-829 km/u; 2. Mansell (Ferrari) op
2*sj,'J- Patrese (Williams) op 1.06,921; 4.
{Nbfre") op 1.13,232; 5. Johansson (On-
Ne 7 ronde; 6- Grouillard (Ligier) op 1
Jj'et /'. Cheever (Arrows) op 1 ronde; 8. Pi-
iNd?Us) °P 2 ronden;-9. Pirro (Benet-
rWu ronden; 10. Palmer op 2 ronden.
\r K: 1- Prost 38 punten; 2. Senna 27;
\^se 22; 4. Mansell 15; 5. Boutsen 13.

- Wim Woudsma
Sr y°lgend seizoen uit voor het

t? eredivisie gepromoveerde
K D

e 31-jarige libero, die het af-
]Kl5n Jaar voor Go Ahaed Eagles
Sm en in Deventer nog een
Jii(jeoPend contract had, tekende
'is v Nijmeegse club een verbinte-
\^or een jaar.

Golfer Saxton
klasse apart
in Noordwijk
*%*D

T
WUK - De Amerikaanse

ySP onas Saxton, professional
2?% Haar' heeft de strijd om het
V °rriaal °Pen kampioenschap in
ihXb 1^ gewonnen. Hij gaf zijn,V r°n ê in de vierde ronde niet?Jl opriJs.0priJs. Saxton verdiende metS werwinning 5000 gulden. Sax-
fik. jj een klasse apart in Noord-jte bu

e r^ W°of bleefenigszins in
tysla" 1- HiJ nad in drie ronden
s^p|en nodig, tegen Saxton 215.
l^idr) ander Rolf Muntz onder-
V 2 «lap zich met de derde Plaats-s^d h^?n- Door zijn amateurstatus

11e» van ziin g°ede prestaties
L etlt wijzer.

3-1lIrd: l- Saxton 215 slagen; 2. Woof
!" n*WUntz 222< 4- 0e8e Goslings 223; 5.\V 'ey 225; 6. Saddington en Borst 226;sl>«r„ï hemmens 227; 10. Smits vanr6he 228.

Kochsterkste
met floret
«pk^tiri ~ Westduitse junior
%SrwTrKoch heeft tijdens deWk
Cet v* ln Denver de titel met deV^On!fOVerd- De 20-jarige soldaat
tf% * verraste op de tweede dag
f^er £reldtitelstrijd schermen in
thSihri', olorado alle favorieten. In
Vn t^hTi ljd versloeg hij de Frans-os IPPe Omnes met 12-11. Hetas voor de Italiaan Numa.

Gedreven
Het waren de woorden van een ge-
dreven vedette, die kennelijk niet
kan accepteren dat ze een dagje
ouder en dus ook kwetsbaarder
wordt. Door de weigering het voor-
beeld van generatiegenote Chris
Evert te volgen en. met pensioen te
gaan ('Misschien krijg ik er nog spijt
van'), riskeert Navratilova nog meer

pijnlijke ervaringen tegen 'jonkies',
zeker als ze Steffi Graf heten. Haar
finale-nederlaag op Roland Garros
was goed voor het vrouwentennis,
maar betekende een extra handicap
voor Navratilova.

Navratilova had de betekenis van
de damesfinale voor haar en Graf
vergeleken met de 'Superbowl of de
wereldcup voetbal, dat spreekt
Europeanen meer aan. De blondine
uit Brühl maakte er een duel van
tussen West-Duitsland en, pakweg,
Tsjechoslowakije, een gemiddelde
voetbalnatie. Aardig en soms ook
spannend om naar te kijken, maar
met geringetwijfel over de uiteinde-
lijke winnaar. De soepele machine
haperde alleen even in de tweede
set- Navratilovakwam met 5-2 voor,
Graf egaliseerde nog tot 6-6 maar
verloor de tie-break kansloos: 7-1 -,
daarna was het snel gebeurd en
mocht de hertogin van Kent haar
gebruikelijke plichtplegingen ver-
richten.

Schrikbewind
Navratilova moest wederom haar
liefste kroon afstaan aan de nieuwe
machthebster, wier schrikbewind
ongetwijfeld nog strenger zal zijn.
De kans is zelfs groot dat niet Marti-
na Navratilova, maar Steffi Graf de
eerste vrouw zal zijn met een re-
cordaantal Wimbledon-titels achter
haar naam. Tenminste, als ze het
noodzakelijke enthousiasme kan
blijven opbrengenom het gemakke-
lijk te regeren tennisland naar haar
hand te zetten. En dat lijkt Grafs
zwaarste opgave te zullen worden.

Steffi Graf ligt haar 'concurrentes'
op alle fronten mijlenver voor. Haar
hart is veertig procent groter danbij
een gemiddeld mens, het longvolu-
me 38 procent en ze heeft het bloed-
plasma van een man, zo stelde haar
lijfarts JosefKeul onlangs verbaasd
vast. „Haar lichaam schreeuwt om

beweging", weet ook Slozil. De 33-
-jarige Tsjech, ooit een modale prof,
is doorzijnwerk metGraf nota bene
zelf ook beter gaan serveren.
„Vier uur trainen is voor haar geen

enkel probleem, ze vraagt er soms
zelf nog een schepje bovenop te
doen. Het lijkt wel een turbo-motor.
Als atlete, op de 800 of 1500 meter,
zou ze misschien nog beter zijn dan
als tennisster", aldus Slozil. Met het

racket valt echter wat meer te ver-
dienen: op Wimbledon voegde de
meervoudig miljonaire nog eens zes
ton toe aan haar bankrekening. Niet
gek voor vijftien sets en enige
zweetdruppels in de finale.

" Steffi Grafen Boris Becker, het super-paar van WimbledonZwarthandel
floreert

LONDEN - Grote winnaars op
de finaledag van Wimbledon
waren de zwarthandelaren, die
door de dubbele eindstrijd
Graf-Navratilova en Becker-
Edberg gigantische prijzen
konden vragen. Voor baan 1,
waar onder andere de heren-
dubbelfinale werd gespeeld,
kostte een kaartje al ongeveer
350 gulden. Voor centre-court-
tickets moest ongeveer het
driedubbele worden betaald.
Grote verliezers waren de
bookmakers, die door de dub-
belslag van Grafen Becker vele
tonnen verloren. Wimbledon
werd dit jaar bezocht door
400.288 toeschouwers. Dat was
ondanks de overvloedige re-
genval in de tweede week 3.833
mensen meer dan in 1988.

Wimbledon
in cijfers

Dames; finale enkelspel: Graf-Navra-
tilova 6-2, 6-7 (1-7), 6-1; finale dubbel-
spel: Novotna/Sukova-Savtsjenko/Z-
-vereva 6-1, 6-2; finale enkelspel meis-
jes: Strnadova-McGrath 6-2, 6-3;
Heren; halve finale enkelspel: Becker-
-Lendl 7-5, 6-7 (2-7), 2-6, 6-4, 6-3; finaleBecker-Edberg 6-0, 7-6 (7-1), 6-4; halvefinale dubbelspel: Fitzgerald/Jarryd-
-Flach/Seguso 4-6, 6-2, 6-2, 6-3; finale:
Fitzgerald/Jarryd-Leach/Puch 3-6, 7-6
(7-4), 6-4, 7-6 (7-4); finale enkelspel jon-
gens: Kulti-Woodbridge 6-4, 6-3;
Gemengd dubbel, kwartfinales: No-
votna/Pugh-Mary Joe Fernandez/W-
-heaton 2-6, 6-4, 9-7; Byrne/Kratzmann-
-Phelps/Broad 3-6, 7-5, 13-11; McNeil-
/Seguso-Van Rensburg/Reppe 6-2,
6-4; halve finales: Byrne/Katzmann-
-Leach/Nagelsen 6-4, 7-6; Novotna-/Pugh-McNeil/Seguso 6-1, 5-7, 6-4. De
finale is vandaag.

Van onze tennismedewerker
MAARTEN MARRES Generale repetitie

Limburgs tennis
WEERT - Het Ray Prickers-toer-
nooi, datvandaag begint, is het der-
de tennistoernooi dat dit jaar als on-
derdeel van het Janssen Techniek
Circuit verspeeld wordt. Tevens is,
het de laatste voorbereiding op de
Limburgse kampioenschappen in
Herkenbosch. Een kampioenschap
waarbij ondanks eerdere berichten
toch een A-afdeling bij zal zijn.

Mede door het feit dat 'Weert' de
laatste voorbereiding op het LX is,
is de deelname bij de heren zeer
groot. In de 81-klasse zullen 63
deelnemers om de hoofdprijs gaan
spelen. Theo Bokhorst staat als eer-
ste geplaatst. Op papier moet hij in
de finale Maurice van den Donk uit
Venlo, die het Blerick-toernooi op
zijn naam heeft geschreven heeft,
tegenover zich krijgen. Als potentië-
le halve finalist heeft men Jeroen de
Jong uit Nieuwenhagen en Pascal
Hos uit Susteren aangemerkt.

6-3; 7-6

Favorieten
Bij de dames BI zijn de finalisten
van het DSM-toernooi Ilse Leytens
en Janou Savelkoul de favorieten
voor de eindzege voor dit toernooi,
maar speelsters als Anique Snijders
en Arlette Lochtman zyn speelsters
waar rekening mee moet worden
gehouden. Menno Pont, winnaar
van het DSM-82-toernooi is favoriet
in de 82-klasse. Bij de dames ver-

wacht men de finale van de winna-
ressen van de beide voorgaande
toernooien, te weten Andrea Krie-
scher uitKerkrade en Sandra Arntz
uit Baexem. In de Cl-klasse zijn Da-
vid Hofman en Roy van Vlijmen ge-
plaatst bij de heren en Simone Car-
tigny en Chantalle Leenen hij de da-
mes.

Het internationale toernooi in
Eupen werd bij de dames gewon-
nen door Janou Savelkoul. Zij ver-
sloeg achtereenvolgens de Duitse
Renate Janssen(6-2; 6-3) en deAme-
rikaanse Tectori (6-1; 6-4). In de hal-
ve finales won zij van de Duitse
Zingsem, na een verloren tiebreak
in deeerste set, met 6-7; 6-3; 6-2. Ook
in de finale tegen de in de Duitse
competitie spelende Italiaanse Re-
gina Frilari verloor Savelkoul eerst
de tiebreak, maar daarna bleef zij
overeind met 6-7; 6-2; 6-1. Ilse Ley-
tens werd in de kwartfinales met
6-2; 3-6; 7-6 uitgeschakeld door de

Westduitse Wellendorf. Arlette
Lochtman verloor in de eerste ron-
de van de Westduitse Frorath met4-6; 6-3; 6-4.
In het invitatie 82-toernooi van de
Klankstad-wedstrijden in Kerkrade
jon Jean Swagers de eindzege niet
voor zich opeisen. De Zeeuw Mi-
chiel Gorsse bleef in de finale baas
over hem met de cijfers 1-6; 6-2; 7-5.
Bij dames was de Kerkraadse An-
drea Kriescher voor de zoveelste
keer dit seizoen de sterkste. Tegen
Sandra Arntz uit Baexem won zij
met 6-1; 7-5. In het Cl-toernooi ging
de eindoverwinning naar Bob
Wiertz, die met 6-3; 2-6; 6-1 Guido
Bodeutsch klopte.

sport

Crash na start GPFrankrijk zonder ernstige gevolgen

Wonder voorkomt ramp
JJ CASTELLET - De kans

* Alain Prost als wereld-
de stalvan McLaren

verlaat, is na de Grote Prijs}b Frankrijk groter gewor-
Enkele dagen nadat hij

bij zijn huidige
l^rkgever aankondigde, ver-.°°gde de Fransman zijn

door op het cir-
-3 Paul-Richard van Le Cas-Uet zijn tweede Grand Prix-

envinning in de Formule I
dit seizoen te behalen.

de ?'Jn 144eGrote Prijs vergrootte
v '^-jarige coureur bovendien zijn
s^sprong op titelverdediger en
Vg?noot Senna in de strijd om hetL eJdkampioenschap tot elf pun-

Braziliaan, in feite de oor-Jr? van het vertrek van Prost bij|Laren> viel al 50Q meter na dew^start uit. De versnellingsbak
"Serde dienst.

"Ravage vlak na de start van de Grote Prijs van Frankrijk: de Braziliaan Mauricio Gugelmin vliegt met zijn wagen door de
lucht. De chaos is compleet, maar niemand raakte ernstig gewond.

Alleen in tweede set haperde 'machine' even

Steffi Graf, volmaakte atlete
Van onze verslaggever

LONDEN - Ook al moest Mar-
tina Navratilova 'de fakkel
doorgeven', zoals ze het verlies
van haar Wimbledon-hegemo-
nievorig jaar verwoordde, ont-
vangster Steffi Graf heeft het
heilig vuur van binnen bij de
achtvoudig kampioene nog
steeds niet gedoofd. Zelfs na-
dat de 32-jarige Amerikaanse
in de zondagse finale van The
Championships andermaal
niet verder was gekomen dan
het slaan van een deuk in het
staalharde Westduitse pantser
(6-2, 6-7, 6-1), gaf ze geen
krimp. „Vjalgend jaar kom ik
gewoon terug. Pas als ik zelf
niet langer geloof in mijn kan-
sen op die negende titel, al zijn
die fify-fifty, dan speel ik hier
niet meer", riep Navratilova
moedig maar tegen beter we-
ten in.

Uitslagen
Wimbledonck-toernooi Roggel; herendub-
bel C: Houtappels/Reijnders-Hendrik
s/Puts 1-6; 6-3; 6-3. damesdubbel C: V.d.
Ven/Jorissen-Smeets/Janssen 6-2; 6-2. ge-

mengddubbel C: Heinen/Heinen-Hendriks-
/Hendriks 7-6; 6-7; 4-6. herendubbel D:
Verschaeren/Janssen-Nijssen/v. Nieuwen-
hoven 6-0; 6-3. damesdubbel D: Claessen-
/Piels-v. Grimbergen/Vaes 1-6; 6-1; 6-2. ge-
menddubbel D: Claessen/Claessen-Loffel-
gender/Loffelsender 6-3; 6-2. herendubbel
D 35+: Smeets/Smeets-Linssen/Linsen 6-2;
6-2. damesdubbel D 35+: Seijkens/Verhoe-
ven-Hanssen/Theelen 4-6; 6-3; 0-6. ge-
mengddubbel D 35+: Gielen/Gielen-v.
Grimbergen/v. Grimbergen 6-7; 4-6.
Melick; herenenkel C: Mark Lamkers-J ulesSmits 7-6; 6-0. damesenkel C: Ester Jans-sen-Chantal Leenen 6-7; 6-7. herenenkel D:
John Teeuwen-Mark Rutjens 6-2; 6-3. da-
mesenkel D: R. Geraedts-CarolaWibier 6-1;
7-5. herendubbel C: Joroen Obers/Cees vanTol-Jules Smits/Mark Stoks 6-4; 6-4. ge-
mengddubbel C: Heleen van Niekerk/DokeNiekerk-Ester Janssen/Mart Stoks 6-2; 3-6;
6-4. herendubbel D: Eric Claessen/Laurens
Wolfs-Sander Peeters/Gerard Peeters 6-0;
6-3. gemengddubbel D: Marianv. Delft/Rob
v. Delft-Carola Wibier/Laurens Wolfs 7-5;
4-6; 2-6. herendubbel C 35D: T. Huls-
bosch/M. Winkens-H. Erdkamp/H. Dale-
mans 6-0; 6-3. damesddubbel C 35+: E.
Arts/M.Ruiten-M.' Vonk/M. Wayers 6-4; 3-6;
4-6. herendubbel D 35+: A. Korsten/J. Kes-
sels-M. Verheijden/T. Geerlings 6-3; 6-1.

damesdubbel D 35+: H. den Boer/C. Hou
ben-M. Beek/M. v. Delft 6-3; 3-6; 6-1. ge
mengddubbel D 35+: M. Schmitz/M
Schmitz-O. v.d. Hoeven/J. Heymann 3-6

Klankstadtoernooi Kerkrade; herenenkel
B 2: Jean Swagers-Michiel Gorsse 6-1; 2-6;
5-7. damesenkel B2: Andrea Kriescher-
Sandra Arntz 6-1; 7-5;. herenenkel Cl: Bob
Wiertz-Guido Bodeutsch 6-3; 2-6; 6-1. da-
mesenkel Cl: M. Jille-C. de Mandt 6-1; 6-1.
herenenkel C2: D. Jongen-D. Schuurhof
6-3; 6-0. damesenkel C2: M Jille-C. Vleu-
gels 6-0; 6-0. herenenkel Dl: D. Brouns-J.
Urlings 6-A; 6-4. damesenkel Dl: C. Guli-
kers-B. Korenhof 4-6; 6-4; 6-0. herenenkel
D2: P. Ruschen-R. Vrencken 6-2; 6-0; da-
mesenkel D2: M. Kort-Ch. Fijen 6-4; 6-2.
herendubbel C 30+: TheunissenToonstra-
Crins/Werner 6-4; 6-4. damesdubbelC 30+:
Van Maldeghem/Henkelmann-Hol/Jacobs
1-6; 4-6. gemengddubbel C 30+: Lutjens-
/Wolvekamp-Morreau/Beckers 7-5; 7-5. he-
rendubbel D 30+: Schweitzer/Effert-Erven-
/Pieters 6-2; 3-6; 1-6. damesdubbel D 30+:
Verreck/Hoepermans-Mommertz/Peters
6-2; 6-4. gemengddubbel D 30+: Bo-
deutsch/Bodeutsch-Dewitte/Florax 2-6
1-6.

Baolderse Kooktoernooi, Tonitdo Baarlo;
herenenkel Cl: Jan Willem Hermans-Lau-
rens v. Hegelsom 6-1; 6-4. damesenkel C:
Ine Loeffen-Kiki Mensink 6-2; 6-1. here-
nenkel C2: Theo Beker-Ad Vullings 4-6;
6-4; 6-4. herenenkel D: Sjang Seelen-Wile
Gielen 6-2; 6-3. damesenkel D: Mirriam
Berkers-Erna Peters 6-4; 6-2. damesdubbel
C: Ans van Heel/Ellen Segers-Gerdi v.d.
Hoogen/Jo Janssens 4-6; 6-1; 6-0. ge-
mengddubbel C: Desiree Lenssen/Mario de
Vriend-Mariette Peeters/Ge Vesleijen 3©6;
6-1; 7-6. herendubbel D: Tony Huys/Sjraar
Geraedts-Jo Haenen/John Manders 6-4;
2-6; 6-2. damesdubbel D: Jet Verlaek/Mia
Janssen-Nellie Peters/Wil .Vermeulen 3-6,
6-2; 6-1. gemengddubbel D: Jo Haenen-
/Roos Haenen-Tony Huys/Karin Huys 6-4;

Speedway-
spektakel

in Posterholt

Van onze
medewerker

POSTERHOLT
Voor het nodige
autospeedway-spek-
takel op het Jabacir-
cuit in Posterholt
zorgden de coureurs
in de standaardklas-
se. Na amper drie
ronden was een
kwart van het deel-
nemersveld (23), op
het spekgladde cir-
cuit, na een flinke
crash reeds uitge-
schakeld voor een
ereplaats. De snelste
in dezecategorie was
de plaatselijke favo-
riet John Tets. Hij
stuurde zijn wagen
na een spannend
duel met de Duitser
Udo Pappen en Fe-
lix Clement (Haelen)
naar een eerste
plaats.

ROTHENTHURM
- De zijspancrossers
Eimbert Timmer-
mans en Eric Verha-
gen hebben in Ro-
thenturm de Grand
Prix van Zwitser-
land gewonnen. Ver-
liezers waren de Ne-
derlanders Benny
Janssen en Frans
Geurts van Kessel.
De zijspancombina-
tie had na de voor-
treffelijke tweede
plaats in de Franse
Grand Prix weer uit-
zicht op de wereld-
titel gekregen, maar
leverde zondagmid-
dag zes punten in bij
hun voornaamste ri-
valen, de Zwitserse
tweeling Hüsser.

Stuurfout
Europees kampioen
Jan Schraa (Arcen)
was in de midgets-fi-
nale de sterkste.
Vóór de Westduitser
Willie Thissen en
Henk Hanssen
(Horst) ging hij als
eerst onder de zwart-
wit geblokte vlag
door. De zege bij de
specials was voor Al-
fred Katzinski. Als
tweede bereikte
Huub Brentens de fi-
nish. In de laatste

ronde verspeelde
Brentjes, nadat hij
tweeëntwintig ■ ron-
den lang aan de lei-
ding had gereden,
door een stuurfout
zijn leiderspositie.
Plaatselijke favoriet
Sjef Gootzen behaal-
de niet veel eer. In
zijn nieuw geprepa-
reerde Toyota Star-
let, voorzien van een
V6motor, kwam hij
niet verder dan een
vijfde plaats.

KILLINCHY
Alessandro Puzar
won de Grote Prijs
motorcross van
Noord-lerland in de
125cc-klasse. De Ita-
liaan was de snelste
in beide manches.
De Nederlander
Marcel Van Drunen
werd zesde in deeer-
ste manche. Teus
Visser evenaarde die
prestatie in de twee-
de rondgang. In de
strijd om de wereld-
titel blijft Trampas
Parker lijstaanvoer-
der. De Amerikaan,
favoriet na het weg-

vallen van de gebles-
seerde Dave Strij-
bos, reed zijn KTM
op het nabij Belfast
gelegen circuit twee
keer naar de tweede
plaats. Met nog drie
wedstrijden op het
programma heeft hij
een voorsprong van
44 punten op Puzar.

Henk Vossen neemt
verkeerde afslag
Van onze medewerker

TRIER - Met zijn Audi 200 Quattro
reed de Duitser Armin Schwarz on-
bedreigd naar de overwinning in de
rally tussen Trier en Baumholder,
de Hunsückrally. Schwarz, protégé
van ex-wereldkampioen Walter

Röhrl, tracteerde het publiek op een
gedurfde rijstijl met de grote limou-
sine. De Oostenrijker Sepp Haider
werd met een Opel Kadett 2.0 GSI
16V tweede op bijna zeven minuten.
Het deelnemersveld 'smolt' in de
hitte: slechts 46 van de ruim 100
coureurs haalden de finish.

John Bosch (BMW M3) en Erwin
Doctor (Ford Sierra RS Cosworth)
waren in de slotfase in een hevige
strijd gewikkeld. Doctor stond vrij-
dagavond derde in het tussenklas-
sement, maar werd zaterdag door
een lekke band op de Pantzerplatte,
een militair tank-oefenterrein, naar
de zesde plaats in het-tussenklasse-
ment teruggeworpen. Hij had aan
de eindmeet twaalf seconden ach-
terstand op Bosch, omdat hij in ver-
band met zijn koppositie in het Ne-
derlands kampioenschap en de
West-Eurocup niets had willen for-
ceren.
Henk Vossen ging sterk van start.
Hij stond met zijn Lancia Delta HF
Integrale na drie klassementsproe-
ven op de vierde plaats. Op de Pant-
zerplatte vergiste de equipe Vossen
zich echter en nam een foute afslag,
hetgeen 55 seconden tijdverlies op-
leverde. Vossen was inmiddels van
een twaalfde naar een achtste posi-
tie teruggekeerd, toen hij zaterdag
op de Pantzerplatte een steen raak-
te, waarbij de achterwielophanging
brak. Vossen was ondanks de pech
erg tevreden, want hij kon beschik-
ken over tachtig procent van het po-
tentieel van de Lancia en had zich
kunnen meten met de sterksten.

De equipe Knoop-Boesten werd ge-
teisterd door griep. Voor de start
van derally werd Paul Boesten door
een arts onder handen genomen.
Met een fluisterstemmetje kon hij
aan de finish nog net uitbrengen,
dat de equipe zich via een vijftiende
plaats in de Hunsruckrally op de
tweede plaats in het kampioen-
schap had kunnen handhaven.

Hunsruckrally: 1. Schwarz-Wicha (Audi
200 Quattro) 4.31.05; 2. Haider-Hinterleitner(Opel Kadett) op 6.59; 3. Grundel-Hopfe
(Peugeot 309 GTI) op 7.47; 4. Bosch-Gorm-
ley (BMW M3) op 8.02; 5. Doctor-Badenberg
(Ford Sierra) op 8.14; 15. Knoop-Boesten
(Peugeot 309 GTI) op 26.23. Stand kam-
pioenschap: 1.Doctor 359 punten; 2. Knoop
307; 3. Bos 271; 4. Bosch 219; 5. Vossen 198
punten.
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Recordscore tegen zeer zwakke Afrikanen

Hockeyers spelen
met Zimbabwe

MADISON - Een ontketend Neder-
lands hockeyteam heeft zaterdag in
Madison tijdens het toernooi om de
Intercontinental Cup een records-
core bereikt tegen Zimbabwe. Het
werd voor een handjevol zich koste-
lijk amuserende Amerikaanse toe-
schouwers op het poligras van
Drew University 14-1 na een rust-
stand van 9-0.
Torn van 't Hek was met zes treffers
(een persoonlijk record) de grote
gangmaker, gevolgd door Delissen
en de jubilerende Bovelander (hy
maakte de honderd interlands vol)
met drie en Weterings met twee
doelpunten. Met drie overwinnin-
gen en duels tegen Canada (maan-
dag) en de Verenigde Staten (dins-
dag) te spelen voor groep A is de
Europese kampioen al vrijwel zeker
van een plaats in de halve finales en
tevens kwalificatie voor het toer-
nooi om de wereldbeker van begin
volgend jaar in Lahore. Oranje, dat
voor het eerst in het toernooi de ver-
kramptheid op de studentenflats
had achtergelaten, was nog nooit

boven de twaalf treffers uitgeste-
gen.

Bondscoach Hans Jorritsma nam
na de zeker niet imponerende ver-
richtingen tegen lerland en Malay-
sia het zekere voor het onzekere. Hij
gingvan dezelfdebasis uit en gunde
zelfs de 'eeuwige' reserve-doelman
Egon Jesse tegen het onbetekenen-
de Zimbabwe aanvankelijk geen
plaats tussen de palen. Pas toen de
bijkans overwerkt geraakte bedie-
ner van het scorebord bij 9-0 in de
rust even op adem kon komen be-
sloot Jorritsma de 23-jarige Amstel-
vener diens tweede cap sinds 16 ja-
nuari 1987 (tegen Kenya in New
Delhi) te gunnen.
Uitslagen: groep A: Canada - lerland 3-3.
GroepB: India - Chili 6-0. Frankrijk - Egyp-
te 3-1 (0-0); Nieuw-Zeeland - Chili 4-0 (1-0).
Stand groep A:
Nederland 3 3 0 0 6 19-2
Canada 3 2 1 0 5 12- 7
lerland 3 1113 7-6
Malaysia 3 10 2 2 5-6
Ver. Staten 3 10 2 2 7-11
Zimbabwe 3 0 0 3 0 4-22

EMBRUN - Jan Everts is giste-
ren als tweede geëindigd bij een
triathlon in Embrun (Fra). Everts
had voor de 3,8 km zwemmen, 180
km fietsen en ruim 42 km lopen 9
uur, 55 minuten en 45 seconden no-
dig, 5.47 meer dan de winnende
Deen Gabor Kloczl.

" BRUSSEL - Peter 'zijerveld
heeft gisteren de internationaletriathlon in Middelkerke op zijn
naam geschreven in 8 uur, 29 minu-
ten en 18 seconden. Zijnvoorsprong
op de als tweede finishende Belg
Geert Joris bedroeg 19 minuten en
IQ seconden. De vierde plaats was
voor de Nederlander Harrie de Boer
in 9.04.29. Wim Knol werd vijfde in
9.11.10. Bijde dames zegevierde de
Nederlandse Marjan Kiep in
10.31.02.

Voetbaldrama
Moskou '82:
340 doden

MOSKOU - Bijna zeven jaarna da-
tum is de omvang van het drama na
de Europese bekerwedstrijd tussen
Spartak Moskou en Haarlem (2-0) in
het Lenin-stadion onthuld. Sovjet-
ski Sport schrijft zaterdag dat er ze-
ker 340 doden gevallen zijn op 20
oktober 1982. Met dat aantal wordt
de tragedie in Moskou de grootste
voetbalramp in de historie.
Het blad komt tot het aantal op ba-
sis van verklaringen van getuigen
en van ouders van de slachtoffers.De lichamen van de slachtoffers
werden onmiddellijk in het duisterafgevoerd en in vele gevallen hele-
maal niet of pas na veertien dagen
overgedragen aan de familie. Onder
de slachtoffers bevonden zich veelkinderen.
Luttele minuten voor het einde ver-
lieten honderden kleumende toe-
schouwers op de stand 1-0 het sta-
dion. Spartak maakte in de slotmi-
nuut 2-0 en het gejuich lokte een
groot aantal terug. Op de door de ij-
zel en sneeuw spekgladdetrap kwa-
men terugkerende en vertrekkende
supporters met elkaar in botsing. In
het gedrang was ontsnapping niet
mogelijk omdat alle andere uitgan-
gen op gezag van de politie gesloten
waren en bleven.

Finale
Een spannende finale had de tri-at-
leet uit de Achterhoek het Steinse
publiek wel gegund. „Er is geen en-
kele triathlon die de uitstralling
heeft van de wedstrijd in Stem. Het
publiek, het parcours. Geweldig.
Ideaal om te presteren. Ondanks het
feit dat de regen spelbreker was.
Door de gladde wegen kwam 'het
onderdeel fietsen niet geheel tot zn
recht. Ik had angst, temeer daar ik
absoluut geen goede stuurman ben.
Ik heb een tijd samen met Ben van
Zeist gereden. Bij elke afdaling van
de Slingerberg reed hij zo bij mij
vandaan".

Die problemen kende ook Irma
Zwartkruis. Hoewel zij bij de dames
onbedreigd de zege voor zich op
wist te eisen in 4.20,57 uur had ook
zij haar lieve moeite met het
spekgladde asfalt. „De üjd die ik
verleden jaar realiseerde was twee
minuten sneller dan nu. Dat is al-
leen te wijten aan het feit dat ik nu
veel vaker in deremmen heb gekne-
pen. Ik durfde geen risico's te ne-
men. Liever was ik als tweede of
derde geëindigd dan mijn deelname
aan de Nederlandse kampioen-
schappen volgende week door een
val te verspelen. Ik wil koste wat
kost mijn nationale titel verdedi-
gen".

" De halve
triathlon van
Stem gaat van
start in het
grindgat van
Meers.

Foto:
PETER ROOZEN

uitslag
1. Kiens totaaltijd 3.50.20; 2. Loyens
3.57.49; 3. Van Zeist 3.59.46; 4. Engele
4.03.42; 5. Boom 4.04.16; 6. Delahaye
4.07.12; 7. Cornelissen 4.10.40; 8. Elgers-
ma 4.11.02; 9. Figurski 4.11.32; 10. Rut-
ten 4.11.45.
Klassering overige Limburgers: 12. De
Veth 4.11.53; 20. Hillen 4.15.17; 22. Van
Es 4.17.36; 23. Van Es 4.18.19; 29.
Huntjens 4.19.43; 33. Hardy 4.20.33; 38.
Pepels 4.23.02; 49. Pisters 4.25.12; 50.
Poulussen 4.25.21; 54. Dusseldorp
4.25.53; 55. Kessels 4.26.40: 60. Hupperts
4.27.47; 64. Lucas 4.28.00; 68. Jacos
4.28.43; 75. Peters 4.30.32; 79. Spronken
4.30.47; 84. Boerboom 4.31.30; 88. Nies-
sen 4.31.47; 89.Verreussel 4.31.57; 90.
Van Gils 4.32.09; 97. Ploeger 4.32.49;
lOO.Offermans 4.32.59; 101. Hanckman
4.33.10; 105. VanWeert 4.33.45; 106. Göp-
pel 4.33.56; 112. Vossen 4.34.45; 116.
Mullers 4.35.24; 117. Senden 4.35.27; 124.
Hamers 4.36.26; 127. Jacobs 4.36.58; 128.
Driessen 4.37.15; 129. Coumans 4.37.25;
134. Fleuren 4.38.19; 146. Jacobs 4.39.37;
147. Van Didden 4.39.39; 148. Coumans
4.39.58; 153. Kurver 4.41.12; 163. Op de
Coul 4.43.10; 165. Suyker 4.43.17; 166.
Janssen 4.43.38; 171. Cloudt 4.43.54; 174.
Baggen 4.43.56; 176. Diederen 4.44.11;
177. Weiten 4.44.12; 178. van Didden
4.44.30; 184. Dirkx 4.45.06; 185. Delahaye

4.45.09; 195. Gorissen 4.46.22; 196. Van
Elissen 4.46.35; 167. Smits 4.46.57; 202.
Meerburg 4.47.36; 203. Wijnen 4.47.46;
206. Stassen 4.48.03; 211. Wijnberg
4.48.48; 214. Lambers 4.49.52; 218. Hoe-
demakers 4.50.52; 219. Peeters 4.50.54;
224. Dekker 4.51.13; 231. Schepers
4.52.16; 238. Willems 4.52.52; 243.Levels
4.53.41; 248. Hofman 4.54.04; 253. Van
Bekkum 4.54.30; 255. Keulers 4.54.33;
258. V.d. Sommen 4.55.00; 261. Maesen
4.55.30; 262. Ronken 4.55.35; 209. Wilms
4.57.00; 273. Van As 4.57.06; 275. Dries-
sen 4.57.09; 278. Moers 4.57.26; 279.
Werkhoven 4.57.39; 280. Meelis 4.58.03;
284. Stoffels 4.58.29; 285. Dolmans
4.59.01; 295. V.d. Naald 5.01.44; 297. Wa-
gemans 5.01.51; 298. Verkoyen 5.01.53;
301. Janssen 5.02.46; 302. Ummels
5.03.23; 307. Seegers 5.04.14; 309. Wouda
5.04.37; 312. Wintjens 5.05.40; 316. Her-
ben 5.05.55; 317. Smulders 5.05.57; 321.
Konsten 5.06.59; 327. Vaessen 5.07.50;
330. van Steenoven 5.08.17; 333. van
E55.08.49; 339. Adriaens 5.09.21; 342. Pe-
ters 5.10.19; 343. Jentjens 5.10.24; 345.
Evers 5.10.44; 354. Dreessen 5.13.20; 355.
Looyen 5.13.47; 356. Verborg 5.13.59;
360. Ernes 5.14.42; 361. Kollenburg
5.14.48; 364. Huysmans 5.15.24; 369.
Bons 5.17.09; 373. Pustjens 5.18 t36; 377.
Straetemans 5.19.15; 379. Creemers
5.19.32; 380. Brouns 5.19.59; 381. vanHelden 5.20.01; 389. Janssen 5.23.27; 391.
Demandt 5.24.31; 394. V.d. Berg 5.24.58;
395. Kurvers 5.25.17; 399. Terpelle
5.25.44.

Puike
Na de slechte weken dieLoyens achter

zijn pijnlijke rug had, vertikte hij het
de strijd te staken. Hij rende de proble-
men uit zijn lijfen leverde achter Henri
Kiens een puike prestatie en vooral een
overwinning op zichzelf. „Je kunt ten-
slotte niet altijd stoppen als het even
niet meezit".

„Ik had de hele week al het gevoel dat
er wat voor mij in het vat zat. Ik was
nerveus en geprikkeld. De nacht voor
de wedstrijd sliep ik slecht. Gisteren
had ik tien minuten nodig om een bo-
terham door mijn keel te worstelen".
Tijdens de wedstrijd at Loyens te wei-
nig. Normaliter wordt het onderdeel
fietsen gebruikt om nieuwe krachten
te verzamelen. Op adem komen tijdens
de afdalingen en eten op het vlakke ge-
deelte. De tachtig kilometer in en rond
Stem leenden zich echter niet voor een
uitgebreide ravitaillering. De wegen
waren door een enorme . plensbui
spekglad geworden en vergden het uit-
sterste van de concentratie en de stuur-
manskunst van de atleten. Velen wa-
ren niet in staat hun racekarren-met-
spaghettistuur de juiste kant uit te
mennen en voorzagen het harde weg-
dekvan een laagje opperhuid.

Henri Kiens en Irma Zwartkruis imponeren in stein

Halve triathlon
gladjes verlopen

Van onze verslaggever
STEIN - Er heeft tijdens de in-
ternationale halve triathlon
geen enkele twijfel bestaan
over de afloop van deze zesde
editie gisteren in Stem. Henri
Kiens startte met nummer 1
op zijn borst en kwam geheel
volgens draaiboek ook als eer-
ste over de streep. De tandarts
uit Eibergen had zijn krachten
over de drie onderdelen het
best verdeeld en had op het
loopnummer voldoende reser-
ves om zijn directe belagers
Lucien Loyens uit Maastricht
en Ben van Zeist (Amersfoort)
van zich af te schudden.

„Ik wist dat ik de sterkste loper was,
daarom kon ik me enige achter-
stand tijdens het fietsen permite-
ren", aldus Henri Kiens. „Ik durfde ~
geen risico's te nemen op de gladde
wegen en had voor mezelf uitgestip- -peld dat een achterstand van drie a
vier minuten te overbruggen was.
Ik kon de schade na tachtig kilome-
ter zelfs nog beperken tot ongeveer
anderhalve minuut. En die achter- |
stand was na vier kilometer al inge-
lopen. Daarbij had ik het voordeel
dat Lucien Loyens problemen met
zijn rug kenden, anders was de fina-
le mogelijk spannender geweest".

Schaafwonden
Koersarts Pierre Swerts gebruikte me-
ters vaseline-gaasjes de vele schaaf-
wonden te bedekken. „Gelukkig geen
ernstige valpartijen, maar de schaaf-
wonden op schouders en heupen kun-
nen pijnlijk zijn en leiden tot ontste-
kingen. Vandaar ook dat we na behan-
deling de slachtoffers naar huis laten
gaan met een verwijskaart voor een te-
tanus-injectie.

„De bochten ging ik zowat sur-place
door", verwoordde Lucien Loyens zijn
angst om te vallen. „De Slingerberg
fietste ik af met beide voeten aan de
grond". De Limburgse medefavoriet
viel niet en kon daardoor vrijwel onbe-
dreigd zijn tweede plaats verdedigen.
Immers zijn grootste concurrent, Ben

van Zeist, tuimelde wel en kon de daar]
door opgelopen achterstand niet kle 1'

ner maken dan twee minuten in d
eindafrekening.

Het beste datLoyens tijdens het laats^onderdeel overkwam was het feit da
hij zijn eerste plaats moest prijsgeve^
aan Henri Kiens. „Vanaf dat mornef1

liep ik ontspannender. De pijn in mU
rug werd minder en het fantastisch
publiek deed de rest".

Tri-winst van
Pim van de Bos

VEENENDAAL - De kwart
triathlon van Veenendaal, teh
lend voor het super-prestigej
klassement, is bij de mannew
gewonnen door Pim van d«
Bos. Hij had een voorsprong
van nog geen minuut op Ax»
Koenders. Mark Koks werd
derde. Bij devrouwen zegevier-
de Thea Sybesma. Inge PoO«j
werd tweede op ruim vijfminu-
ten.

Bridgers in verdrukking
Van onze bridgemedewerker
TURKU - Het Nederlandse heren
bridge-team heeft, tijdens de Euro-
pese kampioenschappen in het Fin-
se Turku, nodeloos punten laten lig-
gen. De angst die bij voorbaat al be-
stond, het inleveren van punten te-
gen zwakkere tegenstanders, bleek
gerechtvaardigd. Zo werd afgelo-
pen vrijdag met 24-6 (!) van Turkije
(19e) verloren. Zaterdag kwamen
daar nog de nederlagen tegen Span-
je(17-13) en Griekenland (16-14) bij.
Na een goede uithaal tegen Honga-
rije (25-5) klom Oranje terug naar de
vijfde plaats. Een stek die later op
de avond moest worden ingeleverd
door een nederlaag tegen Denemar-
ken: 12-18.
De dames daarentegen staan nog
steeds aan de leiding. Dat houdt te-
vens in dat iedere tegenstander gaat
er speciaal voor zitten als men tegen
Nederland moet spelen. Zo kwam
Israël gisteren, van huis uit toch al
een 'Angstgegner' van Nederland,
met de sterkste opstelling en een

goede dosis agressie in het veld.
wist de eerste nederlaag af te d^gen (16-14). Als er geen ergere^
gen gebeuren gaan de dames rjjj
op het goud af, maar de moeiH)l^
tegenstanders moeten nog ko^j
Inmiddels moest men vandaag ',nj
9e ronde 'alles uit de kast halen ■ j
als de captain dat uitdrukt, of",
eerste zware wedstrijd, Nederig
Frankrijk, met succes af te sl"^(17-13). Na negen ronden blee"
voorsprong op nummer twee, "Duitsland, 15 punten.
Later op de avond knabbelde
Westduitse ploeg twee punten \
die voorsprong af. Het Nederla"'
vrouwenteam versloeg Italië "
23-7. De Bondsrepubliek voegd*
punten aan het totaal toe. De V^Jsprong van Nederland bedraagl
tien punten.
Stand heren: 1. Zweden 313 punten. *j

len 299, 3. Denemarken 293, 4. Grieke's
270, 5. Oostenrijk 269, 6. Frankrijk ’[
Nederland 265. Vrouwen, tiende rondej
derland - Israël 23-7. stand: 1. Nt'dfi205, 2. Bondsrepubliek Duitsland '"Bulgarije, Frankrijk en Engeland \"i '■ 1

het weekeinde van

LUCIEN LOYENS
door fred sochacki

STEIN - 'E punt-ieske'. Meer
wilde Lucien Loyens niet. Eten,
drinken en verkoeling wilde de
tri-atleet tegelijkertijd in zijn af-
getraindelijf pompen. De bossen
bloemen, die hij voor zijn tweede
plaats in ontvangst had mogen
nemen, waren eigenlijk alleen
maar lastig. Die overtollige bal-
last werd al gauw achteloos op
een in de buurt staand tafeltje ge-
deponeerd. „Heb jij geld bij je"?
vroeg de man die zonet 1750 gul-
den rijker was geworden. Zoveel
'stond' namelijk voor de tweede
plek in de halve triathlon van
Stem. De ontwerpers van het
aërodynamische textieletje dat
Loyens gedurende het zwem-
men, fietsen en hardlopen droeg,
hadden overal aan gedacht, maar
een zakje om een telefoon-
kwartje op te bergen was tussen
de reclameopschriften nergens
te ontdekken. Laat staan een
ruimte om het met bloed zweet
en tranen verdiende pijzengeld
kwijt te kunnen.

En het scheelde niet veel of de Maas-
trichtse tri-atleet had naast geld vooreen ijsje dat telefoonkwartje nodig ge-had. Lang voordat alle leed geledenwas, speeldeLoyens serieus met de ge-dachteuit koers te stappen. „Ik vergingvan de pijn in mijn rug. De tranen ston-den in mijn ogen. Ik hebwel vaker lastvan mijn rug maar deze keer was hetniet te harden. Het steeds weer op-nieuw aanzetten na elke bocht; steeds
weer dat grote verzet rondtrappen,
werd mij bijna funest".

" Lucien Loyens tijdens het laatste onderdeel verbeten vechtend tegen de
pijn inzijn rug. Foto: peter roozen

Publiek
De tienduizenden langs het parcouf5
zorgden er in elk gevalvoor dat de ee*j'zame strijders zich geen moment al'
leen voelden. Vooral de strategisch
punten, de finish en bij de beklimmt"'
gen van de Snijders- en de Maasbei»
waren dichtbevolkt. Loyens werd don'
de aanmoedigingen naar de streep &*
dragen en de laatste van de drie lusse^van zeven kilometer in Stem werd vo"r
de Maastrichtenaar een triomftodI
Zwaaiend met de bossen bloem?''plakte hij de laatste seconden aan 2%totaaltijd van 3 uur 57 minuten en 4*
seconden.

Woede
„Ik heb mijn gram gehaald". Loyel\
was amper hersteld en bezig aan &efpuntje van zijn ijs, toen dewoede ove,
het keuzebeleid van de bond Wefekwam opzetten. „Ik ben volgend
week niet van de partij tijdens de N^derlandse kampioenschappen, ornd*
ik me niet heb gekwalificeerd, hw
sproken was dat de dertig beste Neder
landse tri-atleten aan de start zoudf,
verschijnen. Ik zal er niet bij zijn om»'
ik voor mijn sponsor veel wedstrijd 6

in België heb moeten afwerken. "danks het verzoek van al mijn college
bleefde bond onverbiddelijk. Jamm^Ik heb hier in Stem andermaal be^zen dat ik bij de Nederlandse tOF
hoor".
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