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GijzelnemerUwe B.
bekent taximoord

Van onze verslaggever
t"U.EN - De Duitser Uwe 8., die afgelopen week gedurende bijna 20
*Heerlense Elly Scheien gijzelde, heeft zondag ook tegenover de po-

M^kend dat hij taxichauffeur Horst Wendland heeft doodgeschoten,
hij te kennen dat 'niet opzettelijk' gedaan te hebben. Uwe 8., die

k aanspreekbaar is wegens afkickverschijnselen, kan volgens offï-
L*n justitie mr. H. Smalburg in totaal op zon 15 tot 20 jaarcelstrafre-

uuitse heroïneverslaafde is

É
-bracht naar het. huis van be-

in Maastricht, waar drie
van de raadkamer zich

ag over zijn zaak buigen.

ïtacte tenlastelegging luidt:
J*" met geweld of afpersing van
Chauffeur de dood tot gevolg
ijlde, gijzeling, en poging totJ^g van de politieagent. De
t^le straffen hiervoor zijn res-*velijk 15, 15 en 10 jaar.

"pis daagde de advocaat van
LJerdag wegens een misver-
fVUet op bij de voorgeleiding in
IJ^erlense politiebureau. De

besliste toen
waardoor alle betrokke-

kP Zondagochtend terug moes-
Kien.

Heerlenaar
overlijdt

Ha botsing
E^ADE - De 23-jarige auto-El^ L. Schaap uit Heerlen is za-

aan de gevolgen
k!^ aanrijding. Vrijdag om-
t s 23.45 uur reed hij in Kerkra-
||r de Eygelshovergracht rich-
Ihl-Pieterstraat. In een bocht
IJ^s slipte zijn wagen waarbij
j st een tegemoetkomende

en vervolgens tegen een
.«anreed. De zwaargewonde
J^aar overleed later in het
j?adse ziekenhuis. De overige
r ongeval betrokken personen
R Been noemenswaardige ver-
fden op.

LKENVELDEN
"stukke tot matige noord-

wind voert ook
L*! nog wolkenvelden
<k Noordzee aan. Plaatse-
\^l daaruit wat lichte re-
>t de loop van de middag
V a^ en *oe wa* zon" De
((vI'4tuur is vanmiddag
V'er 20 graden. De ko-
-1 dagen valt een langza-eersverbetering te ver-
t^n-Er komt meer zon entemperatuur stijgt in dee helft van de week
*L °t zomerse waarden
tf uven de 25 graden.

Ctuele infor*natie be-
*'h l

n«t weer in Limburg
C «ellen 06-91122346.

<: 05.40 onder: 21.51°P: 21.35 onder: 03.28

Agenten willen
in vrije tijd
surveilleren
in 'drugwijk'

HEERLEN - Uit solidariteit met
de door drugkoeriers en verslaaf-
den getergde wijk Eikenderveld
zijn zeker tien agenten van de
Heerlense politie bereid in hun
vrije tijd te surveilleren in de Ko-
ningstraat. In deze straat staat
het drughuis, van waaruit vorige

week donderdag de aanzet is ge-
gevenvoor de gijzeling.
De korpsleiding juicht het initia-
tiefniet toe, maar wil er ook geen
stokje voor steken. De buurt is
eventueel bereid de te hulp
schietende agenten de benzine-
kosten te vergoeden.
Van surveillance in dienstkle-
ding en/of met patrouillewagens
kan echter geen sprake zijn. Bo-
vendien verwacht de korpslei-
ding dat de agenten daags daar-
op toch fit op hun werk verschij-
nen.

# Zie ook pagina 5

Van der Linden 14de op kandidatenlijst

Lubbers zwijgt over
coalitiemogelijkheden

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - CDA-lijsttrek-
ker Ruud Lubbers zwijgt
voorlopig over de partijpolitie-
ke verhoudingen en de coali-
tiemogelijkheden met PvdA
en WD. Het CDA zal 'op
eigen kracht' verkiezingscam-
pagne voeren, aldus Lubbers
zaterdag op het partijcongres
in Bussurn, waar hij voor de
derde keer tot lijsttrekker
werd verkozen. Het congres
stemde zonder al teveel wijzi-
gingen in met het programma

voor de Kamerverkiezingen
op 6 september.

Op de kandidatenlijst liet de CDA-
achterban minister Deetman (On-
derwijs) en ex-staatssecretaris Van
der Linden zakken. Deetman was
door de partijtop op een vierde
plaats gezet, maar duikelde naar een
zesde plek. Ook binnen het eigen
CDA bestaat veel kritiek op de be-
windsman, die de afgelopen jaren
regelmatig in politieke moeilijkhe-
den kwam. Van der Linden, die als
gevolg van de paspoortaffaire moest
aftreden, zakte van een tiende naar
de veertiende plek op de kandida-
tenlijst.

Met een simpel „iets over andere
partijen? Nee," deedLubbers in zijn
toespraak zaterdag de vraag naar
mogelijke partners voor een rege-
ringscoalitie af. Het stilzwijgen over
PvdA en VVD volgt op een periode
waarin CDA-politici, Lubbers voor-
op, afwisselend beide partijen kriti-
seerden. Fractievoorzitter De Vries
uitte slechts zachte kritiek op de
PvdA, omdat deze partij niet mee-
werkt aan kabietsplannen ter be-
strijding van de werkloosheid.

PvdA wil spoeddebat over 'dioxine-melk'

Nijpels: nieuwe norm voor vuilverbranding

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Volgens PvdA-
fractievoorzitter Wim Kok
moet de Tweede Kamer nog
deze week met de verantwoor-
delijke bewindslieden Braks
en Nijpels overleggen over de
met dioxine verontreinigde
melk. Hij vindt de zaak zo
dringend dat de leden van de
Tweede-Kamercommissie
voor milieu daarvoor dan maar
van hun vakantie terug moe-
ten komen. Minister Nijpels
heeft inmiddels een nieuwe
richtlijn voor vuilverbran-
dingsinstallaties aangekon-
digd.

Volgens Kok zijn de maatregelen
die afgelopen vrijdag zijn genomen,
onvoldoende. Het k- Lu.n . heeft de
betrokken boeren verboden hun
melk en vee nog langer te verkopen
en hen voor een aantal maanden een
schadeloosstelling toegezegd. Vol-
gens Kok zijn er echter meer struc-
turele maatregelen nodig. Op korte
termijn moet worden onderzocht
hoe de situatie bij de tien overige
vuilverbrandingsinstallaties is. Kok
vraagt zich af waarom het zo lang
heeft moeten duren eer de veront-
reiniging bekend is geworden.

" Tot besluit van de herdenkingsplechtigheden enfeestelijkheden naar aanleiding van 200 jaar
Franse Revolutie verzamelden zich zaterdagavond laat enkele honderdduizenden Parijze-
naars en toeristen uit alle windstreken rond de Eiffeltoren in Parijs, waar zij getuige waren
van een indrukwekkend vuurwerk. Hoogtepunt van hetfeeërieke sluitstukvormde deze enorme- gedurende 45 minuten lichtgevende - tros van 170.000 vuurpijlen.

Bijdrage
„We gaan samen onderweg," zei
Lubbers: „als christendemocraten
hebben we een bijdrage te leveren.
Als gedrevenen, niet tegen anderen,
maar voor anderen en met ande-
ren." Het CDA maakt het huidige
regeringsbeleid en haar minister-
president tot inzetvan de verkiezin-
gen, zo blijkt ook uit de leus: 'Ver-
der met Lubbers'.

Versneld
Minister Nijpels zal binnen tweeweken met een richtlijn komen die
vuilverbrandingsinstallaties ver-
plicht binnen drie jaar schoon tezijn. De richtlijn was al langer in
voorbereiding, maar zal nu versneld
worden doorgevoerd. Bovendien
zal Nijpels het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
opdracht geven de situatie bij alle
installaties te onderzoeken.

De bedrijven moeten hun verbran-
dingsproces verbeteren, zodat er
minder dioxine vrijkomt en boven-
dien de rookgassen opvangen. De
maatregelen zullen ongeveer ’ 500
miljoen kosten en worden doorbe-
rekend aan de klanten van de ver-
brandingsinstallaties. „En dat zijn
onder meer de burgers die hunvuil-
niszak op straat zetten. Die zullen
meer moeten betalenvoor het opha-
len van het huisvuil," aldus Nijpels.
Hij noemt de nieuwerichtlijn, die in
februari al in concept naar de pro-
vincies werd gestuurd, de scherpste
ter wereld. Alleen in West-Duits-
land gaan binnenkort soortgelijke
normen gelden.

Volgens Nijpels is met het aanpak-
ken van de vuilverbranding overi-
gens maar een deel van het pro-
bleem opgelost: „De installaties zijn
voor 30 procent van de dioxine-uit-
stoot verantwoordelijk. De overige
70 procent komt van de industrie,
de auto's, open haarden en dergelij-
ke.

Von Karajan
overleden

SALZBURG- De Oostenrijkse diri-
gent Herbert von Karajan, de meest
dominante, spraakmakende per-
soonlijkheid in de klassieke muziek
van na de oorlog, is gistermiddag op
81-jarige leeftijd overleden. Von Ka-
rajan stierf in zijn huis te Anif bij
Salzburg. Doodsoorzaak was een
hartstilstand. Von Karajan trad in
april af als dirigent van het Berlijns
Philharmonisch Orkest na dit 30
jaar te hebben geleid.

sport
Hollands

weekeinde
in Tour

de Francë
Steven Rooks, die
van zijn leven nog
nooit zon goede
tijdrit had gereden,
en Jelle Nijdam, die
voor de tweede
keer de sterkste
was in een etappe.
Het leverde twee
zeer overtuigende
Nederlandse ritze-
ges op in één Tour-
weekend. Rooks
klom door zijn su-
pertijdrit naar de
zesde plaats in het
algemeen klasse-
ment, dat nu op-
nieuw wordt aange-
voerd door Le
Mond, die Fignon
op driekwart minuut
zette. Rooks heeft
nog heel wat goed
te maken, voor hij
van het geel mag
gaan dromen: op
6.05 van Le Mond.
Zaterdag was het
voor de tweede

maal deze Tour de beurt aan Jelle Nijdam. De machtsmachine uit Zun-
dert denderde in de laatste kilometers over een vijftal ontsnapten
heen, onder wie ploeggenoot Maassen. Tegen zijn eindschot was geen
enkel kruid gewassen. Nijdam realiseerde daarmee het 125eNeder-
landse dagsucces in de Tour-geschiedenis.

" Danny Nelissen en Raymond Meijs, winnende amateurs.

" Farrington geblesseerd bij Fortuna.

" Steven Rooks, nooit eerder zo sterk in tijd-
rit.

Moord uit jaloezie
Van onze correspondente

HAMONT-ACHEL -Een ruzie
tussen twee rivalen in de Bel-
gisch-Limburgse grensge-
meente Hamont-Achel is in de
nacht van zaterdag op zondag
fataal geëindigd. Terwijl de
rijkswachters ter plaatse wa-
ren, stak de 24-jarige V.M. uit
Neerpelt de 20-jarige Marcel
Scheelen uit Hamont-Achel
met een mes in de hals. Dat ge-
beurde aan de zijkant van het
huis, dat het slachtoffer samen
met zijn vriendin die er woon-
de, in het gezelschap van de
rijkswacht wou verlaten.

Het slachtoffer had onlangs kennis
gemaakt met Anita D, dievoor hem

haar vroegere vriend V .M. had laten
vallen. Zaterdagnacht drong V.M.
met geweld binnen in de woning
van het meisje en haar nieuwe
vriend

De twee vluchtten naar buiten, waar
ze vanuit een telefooncel de rijks-
wacht alarmeerden. Toen die arri-
veerde, besloten de twee bedreig-
den niet langer daarte blijven en sa-
men met de rijkswacht te vertrek-
ken. Terwijl het meisje de achter-
deur sloot, liep haar vriend via de
zijkant van het huis naar zijn wagen
die aan de voorkant geparkeerd
stond. In het donker werd hij echter
onverhoeds aangevallen door zijn
rivaal die hem een dodelijke mes-
steek in de hals toebracht.

De daderwerd enkeletientallen me-
ters verder gevonden met een mes-
steek in de buik. Hij bekende later
dathij zelfmoord had willen plegen.

Doden bij
rellen in
Georgië

Van de redactie buitenland
MOSKOU - Bij bloedige ge-
welddadigheden tussen Ab-
chazen en Georgiërs in Soe-
choemi, in de Sovjetrepubliek
Georgië, zijn elf mensen om
het leven gekomen en 127
mensen gewond. Dat heeft het
Soyjetpersbureau TASS giste-
ren gemeld.

De incidenten braken zaterdag-
nacht uit in de stad Soechoemi, aan
de Zwarte Zee in de autonome repu-
bliek Abchazië, die deel uitmaakt
van de Sovjetrepubliek Georgië. De
aanleiding voor de gevechten was
volgens TASS het plan van de Geor-

gische universiteit in Soechoemi
een filiaal te openen. De Abchazen,
waartoe de helft van de lokale be-
volking behoort, zijn daar tegen.
Militaire eenheden zijn naar naar
Soechoemi gestuurd om er de orde
te herstellen. Volgens inwoners van
Soechoemi ging het schieten echter
ook zondagavond nog door. Overal
heerst een gespannen situatie en
worden nog schoten gewisseld, zo
verklaarde een ooggetuige.via de te-
lefoon aan westerse verslaggever in
Moskou.

De eerste incidenten tussen beide
bevolkingsgroepen, „gewapend
met stokken, stenen, messen en
vuurwapens", braken zaterdag uit
in de buurt van de universiteit, waar
zich 300 Georgiërs en 4.000 Abcha-
zen hadden verzameld voor twee
parallelle demonstraties.
De Georgische nationalistenleider
Zviad Gamsachoerdia zei in een te-
lefoongesprek dat Abchazen en Ge-
orgiërs gisteren opnieuw slaags wa-
renb geraakt in Otsjamtsjira, een
dorp waar overwegend Georgiërs
wonen, op zon 50 kilometer van
Soechoemi.

" Zie ook pagina 2
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kunst

SALZBURG - De zondag overleden Oostenrijkse dirigent
Herbert von Karajan was waarschijnlijk 's werelds meest tot de
verbeelding sprekende moderne orkestleider. Van zijn werk
met diverse orkesten werden meer dan 900 platen gemaakt.

Hij was voor het grote publiek ook
bekend als een man die van gla-
mour hield. Maar zijn keizerlijk op-
treden en handelen met maar één
doel voor ogen, verzuurde vaak de
banden met zangers, musici, orkes-
ten en directies van operagezel-
schappen. Zo was Von Karajans do-
minerende en conservatieve leiding
over het Salzburg-festival onlangs
mikpunt van wijdverbreide kritiek
in Oostenrijk. In april nam hij offi-
cieel afscheid als chefdirigent van
het Berlijns Filharmonisch orkest,
nadat vorig jaar geschillen over de
leiding aan het licht waren getre-
den. De afgelopen tijd richtte hij
zijn energie op de Wiener Philhar-
moniker en verklaarde nooit naar
het Berlijnse orkest te zullen terug-

een ziekte ontslag uit de directie
maar behield zeggenschap over bij-
na alle produkties.

Musici bewonderden de geweldige
beroepskwaliteiten van Karajan en
diens muzikale geheugen. Hoewel
hij geen hoofd had voor rekenen
kon hij zelfs de langste opera's van
Wagner dirigeren zonder de parti-
tuur.

keren

Ook de plannen voor hervorming
van de leiding van het wereldbe-
roemde festival van Salzburg stuit-
ten bij Von Karajan op grote weer-
stand. Hij nam in augustus 1988 na

Pianist
Herbert von Karajan begon op vier-
jarige leeftijd als pianist zijn muzi-
kale loopbaan. Hij werd op 5 april
1908 geboren in Salzburg, de stad
van Mozart. Herbert toonde al spoe-
dig een virtuoze aanleg voor piano.
Een peesziekte betekende een be-
dreiging voor een carrière als pia-
nist. De jonge Karajan gaf echter
niet op op en liet zich inschrijven bij
het Weens muziekconservatorium.

Nazi
In 1934 greep hij de kans om alge-
meen leider van de opera in Aken te
worden. Hij was met zijn 26 jaar de
jongste dirigent van Duitsland. Om
deze post te kunnen krijgen moest
Karajan lid worden van de Duitse
nazi-partij. Dit leidde er toe dat,
toen hij in 1955 met het Berlijns Fil-
harmonisch orkest in de Newyorkse
Carnegie Hall optrad, mensen rie-
pen „nazi, ga naar huis".

Karajan vocht tijdens de oorlog niet
voor de Duitsers. In 1941 werd hij
opgeroepen. Vlak voor hij onder de
wapenen moest komen, gaven de
nazi's hem vrijstelling om hem in
staat te stellen te blijven dirigeren.

In 1948 aanvaardde Karajan een
aanbod om de muzikale leiding op
zich te nemen van het aan de Duitse
opera gewijde seizoen in de Scala
van Milaan. Hij bleef ook dirigeren
in het festival van Salzburg. Toen

vijf jaar later plotseling Wilhelm
Furtwangler overleed, kreeg Kara-
jan het verzoek het vooraanstaand
Filharmonisch orkest van Berlijn te
leiden.
Zijn snelle en sprankelende vertol-
kingen werden wereldberoemd.
Maar waar de meeste kritici de hel-
derheid van Karajans geluid prezen,
vonden anderen die koud en me-
chanisch. Maar het publiek aanbad
hem en de zaal was altijd uitver-
kocht, wat de stoelen ook kostten.
Met zijn Grieks-achtige voorkomen
en zilvergrijze haardos was hij een
opzienbarende, elektrificerende fi-
guur in dè concertzalen, waar hij

zonder partituur en vaak met de
ogen gesloten het orkest leidde.
Zijn zakelijk instinct legde hem
geen windeieren en hij bestuurde
zijn eigen jacht op de Middellandse
Zee.
Karajans neiging om aan de weg te
timmeren wekte wel eens de spot-
lust van zijn muzikale tijdgenoten
op. Wijlen de componist Igor Stra-
winksi sprak eens enigszins misprij-
zend van dirigenten „die vóór alles
verstand moeten hebben van
dienstregelingen van de luchtvaart-
maatschappijen, de internationale
belastingwetgeving en de haarmo-
de."

# De gisteren overleden Herbert von Karajan

Nesuhi Ertegun
overleden

NEW VORK - Jazz-producer Nesu-
hi Ertegun, oud-president van de
platenmaatschappij WEA, is zater-
dag op 71-jarige leeftijd overleden,
zo heeft zijn familie bekendge-
maakt. Hij stierf aan de complica-
ties na een kankeroperatie in hetMt.
Sinai-ziekenhuis in New Vork.

Ertegun produceerde enkele van de
belangrijkste groepen en zangers in
de jazz-geschiedenisals het Modern
Jazz Quartet, Ornette Coleman,
John Coltrane, Thelonious Monk,
Charlie Mingus, Roberta Flack, Ray
Charles, Bobby Darm, The Drifters,
Big Joe Turner en LaVern Baker.

Ertegun werd in 1917 in Istanbul ge-
boren. In Washington, waar zijn va-
der de ambassadeur van Turkije
was, organiseerde hij in het begin
van de jaren '40 jazz-concerten in de
Turkse ambassade met musici als
Lester Young en Pee Wee Williams.
In 1943 verhuisde hij naar Los An-
geles waar hij een platenwinkel
opende en de eerste professor in
jazz werd, aan de universiteit van
California (UCLA).

Franse prijzen voor
Nederlandse films

DEN HAAG - Vier van de zeven in-
gezonden Nederlandse films zijn in
de prijzen gevallen bij het Franse
ministerie van cultuur. Daarbij is
Pas a Deux van Monique Renault en
Gerrit en Cilia van Dijk waaraan bo-
vendien een kwaliteitsprijs van on-
geveer 3.300 gulden is toegekend.
Dit heeft de Nederlandse werk-
groep voor toekenning van de jaar-
lijkse Franse Filmprijzen vrijdag
bekendgemaakt. De in Parijs gese-
lecteerde films zullen in een bio-
scoopcircuit worden vertoond. Be-
halve Pas a Deux zijn dit: For Arm
Lovett van Leo de Boer, Ei van Dan-
niel Danniel en producent René
Scholten van Studio Nieuwe Gron-
den en De Wording van Cherry
Duyns, geproduceerd door Frans
Rasker van Horizon Productions.

North Sea Jazz
Festival in het

teken van 'toen'

DEN HAAG - Halver-
wege het optreden van
Stan Getz kruipen twee
kleuters het podium op.
Het is slechts een detail
op de openingsavond
van het grootste over-
dekte jazzfestival ter
wereld, maar het is een
veelbetekenend detail.

Getz is 62. Hij maakt
zijn zoveelste opwach-
ting na de zoveelste sa-
nering. Zijn gezondheid
was de laatste jaren zo-
zeer teruggelopen dat
getwijfeld werd aan de
noodzaak om ook deze
grote naam van weleer
op het affiche van de
14e editie van North
Sea Jazz Festival te
plaatsen. Zou het po-
dium bij hem slechts
een. schavot blijken te
zijn? Ergens in het pu-
bliek moet Rudi Brink
zitten, Nederlands na-
volger van Getz een na-
volger, geen imitator.
Getz, tropenhemd aan,
zet in. Een triooltje, dan
het thema. Vervolgens

fluistert hij omfloerst in
je oor. En dan, net geen
glissando, maar wel als
het ware van de trapleu-
ning af naar beneden
een lange vrije val. En ja
hoor, Getz is terug.

Het North Sea Jazz Fes-
tival is een verzamelbak
van festivals geworden,
waarin - de tijd schrijdt
nu eenmaal voort - de
vergelijking met het
verleden een op zichzelf
staand adagium is ge-
worden. Kennelijk het
enige motto dat het mo-
gelijk lijkt om de vele
appels en peren in deze
overvolle mand met el-

kaar te kunnen vergelij-
ken.
De vraag: kan Getz het
nog, kan ook richting
Herbie Hancock wor-
den afgevuurd. Of van
toepassing zijn op musi-
ci van weer een heel an-
der allooi: trompettis-
ten die eikaars pistons
benijden, zoals Cy
Touff en Lew Soloff, of
twee saxofonisten als
Billy Mitchell en Don
Shelton. Bezoek North
Sea en je begrijpt dat
zelfs het bestaan van
een jazzmuzikant een.
absurde race met de
klok is. In de festival-
editie van dit jaar valt

dierace tegen de klok af
en toe nog meer op dan
anders het geval was,
want om redenen van
onduidelijke artistieke
aard is de avant-garde,
de jazzmuzikanten die
vooruit kijken, op dit
festival ondervertegen-
woordigd aanwezig.
Tijdens de saxbattle zie
jeeen jong Haags talent
dat wèl verder lijkt te
kijken dan zijn neus
lang is. Boris van der
Lek gaat de strijd aan
met George Adams (die
zelfs overigens prachtig
speelt in 'Nightingale
Sang in Berklee Squa-
re'), maar Van der Lek
houdt zich staande. Als
het ware net die kleuter
die even komt kijken
als Getz bezig is en dan
op zijn manier heel ver-
vaard mee speelt. Een
kleuter die naar oude-
ren kijkt. Zal North Sea
JazzFestival dit jaar he-
lemaal in het teken van
'toen' staan?

JOHN OOMKES

MAANDAG
THE MEDUSA TOUCH (1978-GB)
20.00-21.45 uur - 105 min - BRT 2

Terwijl hij een verslag over een slecht
aflopende maanexpeditie op het tv-
scherm volgt, wordt John Morlar over-
vallen en voor dood in zijn flat achterge-
laten...

Z w THE WEB (1947-USA)
20.00-21.30 uur - 90 min - Duitsland 2

De zakenman Colby neemt een jonge
advocaat in dienst als lijfwacht, nadat
zijn ex-partner Kroner uit de gevangenis
is ontslagen.

A MASTERPIECE OF MURDER
(1986-USA)
20.28-22.00 uur - 90 min - Nederland 2

Privé-detective Dan Dolan wordt door
zijn oude, zeerwelgestelde vriend Jona-
than Hire uitgenodigd voor een verjaar-
dagsfeest. Hij krijgt de opdracht om de
veiligheid tijdens het feest te garande-
ren.

Z/w LE DIALOGUE DES CARMÉLITES
(1960-FR)
22.40-00.30 uur - Nederland 1

Film over het lot van de karmelitessen
van Compiègne tijdens de Franse revo-
lutie.

ESCALIER C (1984
23.00-00.35 uur - 95 min - Duitsland 1

Kunstcriticus Forster Lafont woont in
een huis in Parijs, waar voornamelijk
jonge mensen wonen. Zijn arrogantie
wordt pas doorbroken als zijn buur-
vrouw sterft, en hij zich gaat realiseren
dat mensen elkaar nodig hebben.
DINSDAG

DOUBLÉ TROUBLE (1984-USA)
20.00-21.40 uur - 100 min - BRT 2

Mr. Wonder, een vroegere bajesklant en
Vance, stuntman, worden door een bu-
reau gecontracteerd opm één week
lang twee rijke en op hen gelijkende in-
dustriëlen te vervangen. De echte in-
dustriëlen willen weten door wie ze wor-
den bedreigd...

KATE'S SECRET (1986-USA)
20.13-21.40 uur - 85 min - Nederland 1

Kate Stark leidt voor het oog van de bui-
tenwereld een gelukkig leven met haar
man en dochter. Maar ze draagteen ge-
heim met zich mee: Kate is het slachtof-
fer van bulimia nervosa oftewel eetver-
slaving.

WOENSDAG
DER MÖRDER IN UNSERER MITTE (FR)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

In een voorstadje van Parijs wordt een
zwangere vrouw vermoord en de da-
ders lijken niet terug te schrikken voor
nieuwe aanslagen...

THE GIRL CANT HELP IT (1956-USA)
20.28-22.15 uur - 110 min - Nederland 2

Een persagent probeert van een vrien-
dinnetje van een gangster een ster te
maken.

RHINO (GB)
20.28-21.50 uur - 85 min - Nederland 3

Rhino (Really Here In Name Only) is
een codenaam die door schoolinspec-
teurs wordt gebruikt voor doorgewinter-
de spijbelaars: eigenlijk alleen op papier
aanwezig. Angie is zon scholiere. Na
de dood van haar moeder kreeg zij de
zorg voor het zoontje van haar oudste
broer.

IVE HEARD THE MERMAIDS SINGING
(1987-CAN)
23.15-00.35 uur - 80 min - Duitsland 2

Polly komt, na talloze baantjes te heb-
ben uitgeprobeerd, als uitzendkracht te-
recht in een moderne galerie en een
heel nieuwe wereld gaat voor haar
open.

DONDERDAG
THE THING (1951-USA)
16.30-17.56 uur - 90 min - Nederland 2

Als een groep wetenschappers op de
Noordpool aankomt, ontdekken ze een
wezen dat daar permanent bevroren
heeft gelegen.

DANTON (1982-FR/POLEN)
22.45-00.55 uur - 130 min - Duitsland 2

Film met Gérard Depardieu, Wojciech
Pszoniak, Angela Winkler en anderen.

VRIJDAG
YOUNG TOM EDISON (1940-USA)
15.35-17.15 uur - 100 min - Duitsland 1

Film met Mickey Rooney, George Ban-
croft, Fay Bainter, Virginia Weidier en
anderen. Regie: Norman Taurog'

THE LIFE AND DEATH OF VINCENT VAN
GOGH (AUSTR.)
21.00-22.30 uur - 90 min - BRT 2

Deze film werd opgevat als een soort
speelfilm en is door de maker bedoeld
als een persoonlijke bijdrage tot de vie-
ring van het honderdste sterfjaar van
Vincent in 1990.

AFFARE NACHTFROST (D)
21.55-23.40 uur - 105 min - Nederland 2

Fritz Seyfried, tankexpert op het West-
duitse ministerie van defensie, dreigt
het slachtoffer te worden van de Oost-
duitse geheime dienst.

MALIZIA(I973-IT)
22.55-00.30 uur - 95 min - BRT 1

Sicilië 1957. Een aantrekkelijk dienst-
meisje brengt het hoofd op hol van een
vader en twee van zijn jongere zonen.
En dat vlak na de begrafenis van zijn
vrouw en hun moeder...

THE JERK(1979-USA)
23.10-00.40 uur - 90 min - Duitsland 2

Navin Johnson is een geboren verliezer,
wiens uitvindercarrière in de goot ein-
digt...

THE IMAGEMAKER (1986-USA)
23.30-01.00 uur - 90 min - Nederland 1

P.R.-man Roger Blackwell struikelt, na
eerst zelf vele grootheden ten val ge-
bracht te hebben, nu zelf over televisie-"
presentatrice Mollie Granger. Hij krab-
belt overeind, echter alleen om Mollie
wederom op zijn weg te vinden.

PAULINE A LA PLAGE (1983-FR)
23.45-01.15 uur - 90 min - Duitsland 1

Pauline gaat aan het eind van dezomer
met haar zojuist gescheiden nicht Ma-
rion op vakantie naar de Normandische
kust.

ZATERDAG
Z/w THE WOMEN (1939-USA)
20.28-22.35 uur - 127 min - Nederland 3

Film met Joan Crawford, Norma Shea-
rer, Rosalind Russell, Mary Boland,
Paulette Goddard, Joan Fontaine en an-
deren. Regie: George Cukor.

DO YOU REMEMBER LOVE (USA)
20.55-22.30 uur - 95 min - BRT 1

Barbara heeft alle geluk van de wereld.
Een prachtige carrière en een leuk ge-
zin. Totdat haar moeder, Lorraine, bij
het gezin komt inwonen. Het valt Lorrai-
ne al snel op datBarbara meer dan ver-
strooid is, zij vergeet de meest normale

dingen en een gesprek wordt s*
moeilijker...

Z/w SUSPICION (1941-USA)
23.55-01.30 uur - 95 min - Duitse

De jonge Lina wordt verliefd op&\
boy John. Hoewel hij geen go^?^
tatie heeft en haar ouders er '®
zijn, besluit ze toch met hem te tf*JAl gauw begint ze hem er echtef^j
verdenken dat hij haar wil vermot
om zo zijn schulden te saneren-

Z/w WHITE HEAT (1949-USA) i
23.20-01.10 uur - 110 min - Duits!*

Cody Jarrett en zijn bende ma**!een posttreinroof een bedrag.
300.000 dollar buit. Als de bende PJj
wordt, bekent Cody als alibi een'j
misdrijf, dat tegelijk met de treinf"
pleegd werd.

Z/w EDGE OF DOOM (1950-USA) ,
00.05-01.40 uur - 95 min -Nederlf

Martin Lynn heeft geld nodigvo°r^j
grafenis van zijn moeder en klop'*^
de pastorie om hulp.

recept
Gebakken haring
met spek

Benodigdheden voor 4 personen: 4
panharingen, 2-3 el kruidenazijn, 2 tl
grove mosterd, 2 tl kruidenpeper, 2 el
fijngehakte peterselie, 2 el fijngehak-
te bieslook, 8-12 plakjes ontbijtspek,
3 el boter of margarine.
Maak de haring schoon of laat de vis-
handelaar dit doen. Spoel ze goed af

onder koud water, zowel van binnen
als van buiten en dep ze droog met
keukenpapier. Vouw de haringen
daarna voorzichtig open en verwij-
der de middengraat en zoveel moge-
lijk de buikgraatjes. Druppel de krui-
denazijn vermengd met mosterd
over de vis en laat deze 15 minuten
trekken. Bestrooi dan met kruiden-
peper en fijngehakte bieslook en pe-
terselie en vouw de haring weer
dicht. Omwikkel ze met plakjes spek
en 'rijg' deze vast met een cocktail-

prikker. Verhit de boter of margarine
en bak de haring aan elke kant ca. 6
minuten. Dien daarna op met de
braadboter.
Serveer hierbij een koude of warme
aardappelsalade.
TIP: Kruidenpeper is een kruiden-
mix op basis van grof gehakte peper-
korrels en past uitstekend bij allerlei
gerechten: salades, soepen, sauzen,
vlees en vis.

hub meijer

videospoorMaandag 17 juli tot en met zondag 23
juli
(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZONDAG
CROSSING (USA) j

20.15-21.40 uur-85 min-BRT 1(<*
'Crossing' is een familiekroniekJ^delen, diezich afspeelt in de jeHfj
film volgt twee families op hun '^jj
de wereld aan devooravond van .
Die oorlog en een verboden liB^
hun leven breken.

TROIS HOMMES ET UN C0Ü

(1985-FR) .
21.37-23.20 uur - 103 min - Nede%

De drie vrienden Pierre, JacqueS,
chel houden alle drie van luxe %
vrouwen. Hun vrijheid staat echWV.
eerste plaats. Groot is hun vert>^Ljil
er op een dageen mand wordt D*Jj
met daarin een baby... Met hun*';
ze leventje is het meteen gedaa11'

Oplossing van zaterdag
B-LIEFDEZOST 6 :
0-A-N-E-I-0-''i
MINNAAR-TROF*" j
0-D-K-T-T-S- B'(
nimf-fitis-tU'i
T-A-B-E-N-A-1'»PONSOEN-GEGOt'
L N E"'«'OPGEZET-TANGE
F-R-E-0-0-T- R'f
FLAT-MEEN T-'K";!
I-A-V-S-B-D-S j|
HEFRIET-OVEH 1 i
G L-E-E-M-1^-KORTSLUITING'!

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 nonchalant; 8 muzieknoot; 9
boom; 10 per procuratie (afk.); 11 eminen-
tie (afk.); 13 slaapplaats; 15 onbeklem-
toonde vorm van mij; 16 zonderling; 18
klein werpanker; 20 hofpersoon in vroegere
jaren; 21 vlaktemaat; 22 rijstbrandewijn; 24
paar; 25 sportevenement (afk.); 26 spore-
plant; 28 maangestalte (afk.); 29 en andere
(afk.); 31 boom; 33 titel (afk.); 34 blaasin-
strument.

Verticaal: 1 tweede mogelijkheid: \1(afk.); 3 voorzetsel; 4 rivier in Duits J
briefaanhef (afk. Latijn); 6 voorz e'
meubelstuk; 12 maand van het 91
uiting van kou; 14 de dato (afk.); 15j|
17 bontgekleurde papegaai; 19 kna.aJ
23 1000 meter (afk.); 24 stoO n ;<
(afk.); 27 vloeistof; 30 onbepaald
woord; 31 landbouwwerktuig; 32 t>°
(afk.); 33 lidwoord.
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kffapt^ ~ eer tot ongenoegen
t■ *tpifvoorzitter De Vries stem-
!\ \7 A-congres in met een wij-
?> \\, an het verkiezingsprogram-
' ardoor de partij belooft dat
(.Mt winkelsluitingswet
i 'Hg gehandhaafd. Aan moderni-
st Van de winkelsluitingswet
5%nal geruime tijd gewerkt. DeP^l Sstijden van winkels en het
IvV L°°Pavonc^en moeten aan
fcjVh ePerkingen worden onder-inf' vindt een kamermeerder-
l>ljj,ot nu toe slaagde het CDA er«Nek 'n bet „politiek bondge-
Kk't r? p van PvdA-D66 en VVD"
l\ unt te weerstaan, aldus De
lv§e aar met de nieuwe passage
1 tw„We onszelf buitenspel te

Congres biedt openingen voor commerciële TV

VVD wantrouwt CDA
in het mediabeleid

ji. Van onze parlementsredactie

Ct - De VVD heeft met een mengelingvan woede en
%t Wen gereageerd op de houding van het CDA ten op-
C Van commerciële TV. De liberalen zijn ernstig ontstemd
>oof e Poging van het kabinet via de EG een stokje te steken
L ,de nieuwe commerciële zenders TV-10 en Veronique.
V openingen die het CDA-congres zaterdag onverwacht
k c°mmerciële TV bood, hechten de liberalen weinig waar-

Wp.rernier De Korte (WD) dis-
kaK- Eich zonclaë openlijk van

We| netsbesluiten over het me-
Ko Volgens de liberale frac-
W bitter Voorhoeve was overie jj buiten in een normale politie-
tip uatie een kabinetscrisis ont-

MA-congres in Bussurn be-

sloot in haar verkiezingsprogramma
de deur naar commerciële omroep
van het slot te halen. Als de opmars
van commerciële zenders binnen de
EG niet te stuiten blijkt, moet de re-
gering zich daarbij neerleggen. De
bestaande omroepverenigingen
moeten dan van het kabinet harde
bestuurlijke en financiële garanties
krijgen om de concurrentie te kun-
nen overleven.

CDA-lijsttrekker Lubbers noemde
de opmars van „TV voor de winst"
onvermijdelijk: „Het is een feit,
maar geen dramatisch feit. De kern
van onze opstelling moet zijn dat we
een pluriform publiek bestel waar-
borgen."
PvdA-woordvoerder Van Nieuwen-
hoven noemt de ommezwaai „heel
verstandig". „Het CDAzit nu op de-
zelfde lijn als wij." Ook de PvdA is
er voor de bestaande omroepen via
langdurende concessies in bescher-
ming te nemen tegen commerciële
concurrentie. Maar VVD-leider
Voorhoeve toonde zich argwanend:
„Ik ben er niet van overtuigd dathet
CDA een werkelijke ommekeer
maakt. Het hangt heel sterk af van
de voorwaarden die ze stellen aan
commerciële TV."

De nieuwe opstelling van het CDA
betekent overigens geenszins dat
het zeker is dat TV-10 en Veronique
dit najaar kunnen gaan uitzenden.
Het kabinet wil morgen in Brussel
van de EG een uitspraak loskrijgen
over de juridische constructie die
TV-10 en Veronique toepassen. Bei-
de zenders willen in Nederland pro-
gramma's maken en die via respec-
tievelijk Milaan en Luxemburg
weer naar Nederland stralen. Ze la-
ten zich dan als 'buitenlandse zen-
ders' registreren, maar zijn dat in de
ogen van het CDA niet. De kans dat
hetkabinet bij de EG haar zin krijgt,
is overigens gering.

Het kabinet besloot vrijdag tevens
dat twee wetsontwerpen zullen wor-
den ingediend om de Mediawet te
wijzigen. Het draait daarbij om op-
heffingvan het verbod voor buiten-
landse zenders om speciaal op ons
land gerichte reclame uit te zenden,
en om uitbreiding per een januari
van de STER. De heftig tegenstrib-
belende WD-bewindslieden kon-
den beide besluiten niet voorko-
men.

Toestand in
Somalië
lijkt weer
'normaa'

vanderedactie buitenland
ftttJV„ **I - De rust in Somalië lijktsC eerd na de bloedige onder-
de u 6 van rellen bij een moskee
% af°ofdstad Mogadisjoe. Daarbij
Htje^lopen vrijdag volgens de
f\ r\

dodenen gewonden ge-
Sft regering van president
»W?e heeft de staat van beleg
?r^ en leger en politie hebben, e schaal arrestaties verricht.

i^dp °ewoners van Mogadisjoe
S[ toestand gisteren weer nor-
I) QtRK kwam er een einde aan de
\7 wisselingen. Het leger blijft
i Paraat.
presten Draken vrijdag uit by
kSlït e' waar militairen om on-

redenen op een groep
K^gers schoten. Volgens de
?di 6 g. ging het om „oproerkraai-
p^ 2lch achter het banier van de
ïlcl%L.rscnuilen-" Het is ook niet
JJtj Jk- of het nieuwe geweld ver-» °Udt met de moord verleden
\[>°P de katholieke aartsbis-van Mogadisjoe. *

Pt^fyf troebele' situatie in het
Ne aanse land besloot de Ita"
r hBtege"ng zaterdaS net zekere
fa * onzekere te nemen en een' V^J*1?. 40 Italianen die in Soma-
\5ujven, per vliegtuig naark * halen.

Politie
\ J kwam niet uit de discussie

Welk ministerie de politie

moet vallen. Net als PvdA en VVD
vindt het CDA dat er een eind moet
komen aan de huidige situatie,
waarin Justitieen Binnenlandse Za-

kken beide verantwoordelijk zijn.
Maar het CDA weigerde in navol-
ging van de andere partijen de keus
voor Binnenlandse Zaken te ma-
ken. De partij houdt nu zelfs de mo-
gelijkheid open dat de politie onder
Algemene Zaken (de minister-presi-
dent) zal vallen.
De onderwijsdeskundigen Hermes
en Van Leijenhorst boekten een
overwinning op het partijbestuur in
de discussie over verzelfstandiging
van openbare scholen. De partijtop
wilde de mogelijkheid openen
openbare scholen te verzelfstandi-
gen en onder een stichting te bren-
gen. Maar volgens Hermes dreigt
daardoor het onderscheid met bij-
zondere (christelijke) scholen te
veel te vervagen. „Het gevaar van
versmelting kunnen we in deze tijd
niet genoeg benadrukken," aldus
Hermes.

Initiatie.
Hoewel niet in persoon te Parijs
aanwezig, verraste de Sovjetrussi-
sche president en partijleider Mi-
chail Gorbatsjov de topconferentie
met een brief, waarin hij schrijft dat
zijn land een grotere rol wil gaan
spelen in de wereldeconomie.Presi-
dent Bush zei zei de brief te verwel-
komen, maar verklaarde dat van
meer samenwerking pas sprake kan
zijn, als de economievan de Sovjet-
unie uit de huidige deplorabele
staat is geraakten in dat land „meer
manifestaties van vrijheid" gezien
kunnen worden. Bush zei tevens de
tijd nog niet rijp te achten voor een

topontmoeting met Gorbatsjov. In
de slotverklaring wordt van de brief
geen melding gemaakt.

Gorbatsjov liet in schrijven ook we-
ten, datzijn land een bijdrage wil le-
veren aan het verlichten van de
schuldenlast van de Derde Wereld,
die een bedrag van 2.700 miljard
gulden beloopt. Maar concrete toe-
zeggingen over de wijze waarop dat
zal gebeuren deed hij niet.

De topkon zo harmonieus verlopen,
omdat over de belangrijkste kwes-
ties die aan de orde kwamen, een
schoner milieu en verlichting van
de schuld van de Derde Wereld, een
grote mate van consensus is ont-
staan. Van een oplossing van die
twee problemen zal de komende ja-
ren in hoge mate de ontwikkeling
van de wereldeconomie afhangen,
aldus de verklaring.

binnen/buitenland

Anti-climax: proefvlucht
miljarden-trots afgelast
van de redactie buitenland

- Na 22 miljard dollar
<w °nderzoek- en ontwikkelings-
lij/1 kwam zaterdag de anti-cli-
terJ egens technische storingen

erste vlucht van de nieuw-
Hen erikaanse 'onzichtbare' bom-
l^rper Stealth afgelast. De
lU ln werd officieel ontworpenn°Pgemerkt door radar kern-

|bommen boven vijandelijk gebied
te kunnen afwerpen. De eerste
vlucht stond eigenlijk al 18 maan-
den geleden op het programma.
Amerikaanse senatoren zeiden en-
kele dagen geleden nog dat de kans
inmiddels groot was dat de Stealth
het niet verder zou schoppen dan
een „museumstuk" te worden.
De regering-Bush wil 132 Stealths
laten bouwen en heeft het Congres

gevraagd daarvoor nog eens 70 mili
jard uit te trekken, waardoor de
Stealth het record zou gaan houden
van duurste vliegtuig ter wereld:
ruim een miljard gulden (530 mil-
joen dollar) per stuk.

Er zou, als het Witte Huis zijn zin
kreeg, per jaar acht miljard dollar
voor de bouw moeten worden uitge-
trokken. Als de financiering terug-

gebracht zou worden tot vier mil-
jard dollar per jaar, zou de prijs per
vliegtuig omhoog schieten naar 1,6
miljard gulden, wat ongeveer de
prijs zou zijn als de Stealth van puur
goud werd gemaakt.

De steun in het Amerikaanse Con-
gres voor het Stealth-project is vol-
gens de voorzitter van de Commis-
sievoor de Strijdkrachten, afhanke-
lijk van de resultaten van de eerste
vlucht.

Aanvankelijk leek alles goed te
gaan bij de proefvlucht. Een schare
journalisten en andere belangstel-
lenden zagen het vliegtuig de han-
gar uitrijden, waarna het naar het
begin van de startbaan taxiede. De
piloot liet de motoren (van General
Electric) brullen, maar toen bleek
opeens de druk in het brandstofcir-
cuit drastisch te dalen.

" De B-2 Stealth: toch niet verder dan het museum?

Staking van 100.000 Sovjets

MOSKOU -Praktisch alle mijnwer-
kers in het Koezbass-bekken (West-
Siberië) hebben het werk neerge-
legd. De Sovjetpartijkrant Pravda
heeft dit gisteren gemeld. Gestaakt
wordt nu door zon 100.000 arbei-
ders. Dat gebeurt in Kiselevsk, Ke-
merovo, Leninsk-Koeznetskiy,
Osinniki, Berezovsky, Belevo en
Anzjero-Soedzjensk. Het Koezbass-
bekken is één van de grootste mijn-
bouwgebieden ter wereld.
De arbeiders eisen betere werk- en

leefomstandigheden en meer loon.
Daarnaast willen zij dat het econo-
misch beleid van hun mijnen niet
langer door de staat bepaald wordt.
Op een vergadering met lokale par-
tijfunctionarissen kondigde minis-
ter van mijnbouw Michail Sjtsjadov
aan dat de salarissen van de staken-
de mijnwerkers stopgezet zullen
worden. De officiële vakbond liet
daarentegen weten dat zij achter de
actie van de mijnwerkers staat. Zij
zorgt voor voedsel voor de stakers.

De arbeiders krijgen ook juridische
bijstand.
De onrust in het Koezbass-bekken
breidt zich ook uit naar het grootste
kolenmijngebied in de Sovjetunie,
het Donetsk-bekken. De ontevre-
denheiddaar is het gevolgvan over-
produktie.
De pers die aanvankelijk met enige
sympathie over de acties van de
mijnwerkers berichtte, verandert
langzaam van toon, zo melden waar-
nemers.

" Stakende Siberische mijnwerkers in Prokopyesek worden toegesproken door de leider van het
plaatselijke stakingscomité. Voor de eerste maal wordt de regering van de Sovjetunie met een
sociale onrust van grote omvang geconfronteerd.

Poging
Als het vliegtuig toch was opgeste-
gen, zou één van de vier motoren
zonder brandstof zijn komen te zit-
ten, aldus luchtmachtofficieren, die
overigens optimistisch waren over
een nieuwe poging binnenkort het
vliegtuig de lucht in te krijgen.

Gorbatsjov: Ook Sovjetunie wil grotere rol spelen

Top in Parijs roept op
tot bescherming milieu

PARIJS - De economische
topconferentie in Parijs is gis-
teren door de grote mate van
overeenstemming die de lei-
ders van de belangrijkste in-
dustrielanden aan de dag leg-
den, vroegtijdig afgerond. De
zeven staats- en regeringslei-
ders plus voorzitter van de
Europese Commissie Delors
gaven een slotverklaring uit,
waarin zij eendrachtig pleiten
voor verstrekkende maatrege-
len ter bescherming van het
milieu.

In de door president Francois Mit-
terrand voorgelezen slotverklaring-
wordt veel aandacht geschonken
aan de noodzaak om maatregelen te
nemen tot redding van het milieu.
Volgens de leiders is „vastberaden
optreden dringend nodig om het
mondiale ecologische evenwicht
beter te beschermen en is het het
besef van die noodzaak overal in de
wereld groeiende."

De leiders gaven ook steun aan het
schuldenverlichtingsplan van de
Amerikaanse minister van finan-
ciën, Brady. Zij vinden dat er alles
aan moet worden gedaan om de
enorme schuldenlast van de Derde
Wereld door een soepele opstelling
van dekredietverschaffers in het rij-
ke Westen verder te verlichten.

Polen en Hongarije, waar de demo-
cratisering van het politieke bestel

het voortvarendst ter hand wordt
genomen, werden beloond met de
toezegging dat aan die landen op
korte termijn voedselhulp zal wor-
den geboden.

Racisten moorden er
op los in Frankrijk

Van de redactie
buitenland

PARIJS - Een reeks
moorden op Algerij-
nen, Tunesiërs en
Marokkanenheeft
zaterdag geleid tot
felle protesten in het
Zuidfranse Bagnol-
ies, waar tientallen
jongeren het ge-
meentehuis bezetten
en de burgemeester
enkele uren vasthiel-
den. Andere jonge-
ren wierpen op twee
wegen een blokkade
op. Alles wijst erop
dat de moorden het

werk zijn van racisti-
sche groepen.
De druppel die de
emmer zaterdag
deed overlopen, was
de moord op de 22-
-jarige Aissa Bedaine,
een Fransman wiens
vader uit Algerije
komt. Bedaine werd
in de nacht van vrij-
dag op zaterdag op
weg naar huis van
een feest door drie

mannen vanuit een
rijdende auto dood-
geschoten.
Het moorden is de
afgelopen weken er-
ger geworden. De
burgerrechtenbewe-
ging SOS-Racisme
riep zaterdag de re-
gering opnieuw op
iets te ondernemen
om aan de golf van
racistische acties een
einde te maken.

Poging Orions
lek te steken

Van onze correspondent

VALKENBURG - Uit protest tegen
de komst van president Bush naar
Nederland heeft een groep 'vredes-
activisten' in de nacht van zaterdag
op zondag vergeefs geprobeerd ban-
den van de op de vliegbasis Valken-
burg gestationeerde Orions lek te
steken. Acht actievoerders die deel
uitmaken van de zogeheten Ploeg-
scharenbeweging, werden, nadat zij
een stuk hek over een lengtevan 40
meter hadden doorgeknipt, aange-
houden.

Onder de vredesactivisten bevond
zich de voormalige legerpredikant
Kees Koning, die eerder betrokken
was bij een soortgelijke actie op
Woensdrecht. Voor het tijdstip van
de actie werd tevens gekozen, om-
dat precies 44 jaar geleden (op 16
juli 1945 om 05.30 uur) de eerste
kernproef in de Nevada-woestijn in
de VS werd genomen.

De acht boden bij hun arrestatie
geen verzet. Zeven van hen werden
in de loop van zondagmiddag vrij-
gelaten. Alleen Koning werd vastge-
houden. Volgens een woordvoerder
van het ministerie van defensie be-
vond hij zich reeds met een pikhou-
weel en een trapje bij een van de
Orions.

Ruzie België
Zaïre voorbij

BRUSSEL - De al bijna acht maan-
den durende ruzie tussen België en
Zaïre is de wereld uit. De twee lan-
den hebben zaterdag een akkoord
gesloten, dat voorziet in een rege-
ling van hun politieke en economi-
sche meningsverschillen.
Het akkoord vloeit voort uit „dis-
creet" overleg tussen de Belgische
premier, Wilfried Martens, en presi-
dent Moboetoe Sese Seko van Zaïre
in Parijs, waar Moboetoe de viering
van 200 jaar Franse Revolutie bij-
woonde.

Over de inhoud van het akkoord is
niets bekendgemaakt, maar volgens
de krant Le Soir heeft het Belgische
kabinet vrijdag ingestemd met een
plan-Eyskens dat voorziet in „kwijt-
schelding" van Zaïre's schuld aan
België van circa 250 miljoen gulden
en vernietigingvan eenderde van de
commerciële schuld van zon 750
miljoen gulden. Het ministerie van
buitenlandse zaken heeft dit ont-
kend.
De crisis in deBelgische-Zairese be-
trekkingen brak november vorig
jaaruit naar aanleidingvan in Zaïre-
se ogen beledigende verhalen in de
Belgische pers over de persoonlijke
rijkdom van Moboetoe. In feite
speelde er een conflict over een be-
tere terugbetalingsregeling voor
Zaire's schuld aan België.

Senaat: extra
sancties

tegen China
WASHINGTON - Tegen de zin van
president Bush heeft de Ameri-
kaanse Senaat zich uitgesproken
voor extra economische sancties te-
gen China. De stemverhouding was
81 tegen 10. Twee weken geleden
stemde het Huis van Afgevaardig-
den voor hardere strafmaatregelen
na het bloedige militaire optreden
tegen de studentenbeweging op het
Tiananmen-plein in Peking op 3 en
4 juni en de daaropvolgende hek-
senjacht op deelnemers en sympa-
thisanten.
Senaat en Huis moeten het nu eens
worden over een gemeenschappe-
lijke tekst, voordat het wetsontwerp
kan worden voorgelegd aan de pre-
sident. Die zou er weinig voor voe-
len China nog harder aan te pakken,
omdat zulks niet in het belang zou
zijn -van de Amerikaanse buiten-
landse politiek en de VS zelf econo-
mische schade zou toebrengen.

punt
uit

Ongeluk
Door een ernstig verkeersonge-
val op de rijksweg Alkmaar-
Amstelveen (A9) is gistermor-
gen een tweejarig jongetje uit
het Westduitse Hückeswagen
om het leven gekomen. De
ouders van het kind, een zusje
en broertje en een vriend van
de familie raakten ernstig ge-
wond. De politie van Haarlem-
mermeer vermoedt dat de per-
sonenauto waarin de familie
zat, te hard heeft gereden, waar-
door deze uit de bocht vloog.
De wagen rolde van een talud,
sloeg vervolgens enkele malen
over de kop en kwam op een
ander weggedeelte trecht. Het
jongstekind is ter plaatse over-
leden. Zijn 27-jarige moeder is
nog altijd in levensgevaar.

Moord
De 32-jarige vrouw W.B. uit
Delft is in de nacht van zater-
dag op zondag in haar woon-
plaats doodgestoken. Het stof-
felijk overschot van de vrouw
werd rond drie uur 's nachts
door een wandelaar in een don-
kere straat gevonden. Volgens
de politie is de vrouw door een
onbekende aangevallen, van
haar fiets getrokken en met
messteken om het leven ge-
bracht. Er is geen sprake van
een sexueel misdrijf. Van de
dader ontbreekt elk spoor

Pandemonium
Meer dan 150.000 fans van de
popgroep Pink floyd over-
spoelden zaterdag Venetië
waardoor het onmogelijk werd
zich normaal in de autoloze
stad te verplaatsen. De ge-
meente had toestemming gege-
ven voor een concert op een po-
dium in het Canal Grande, niet
ver van het San Marco-plein, op
voorwaarde dat het geluid bin-
nen bepaalde grenzen bleef, uit
angst voor beschadiging van
oude gebouwen in debuurt. Bij
de politie kwamen tientallen
woedende telefoontjes binnen
van Venetianen. Honderden
winkels, restaurants en koffie-
bars sloten uit protest hun deu-
ren.

'Beschonken'
De priester die dinsdagnacht
dood werd aangetroffen op het
station van het Poolse stadje
Krynica Morska, had veel te
veel gedronken. Getuigen heb-
ben dit zaterdag voor de Poolse
televisie verklaard. Dat de
priester, Sylwester Zych, over-
leden zou zijn aan overmatig
drankgebruik, werd al eerder
gesuggereerd. Na de lijkschou-
wing werd niets over de doods-
oorzaak gezegd, maar wel dat
hij een alcoholpromillage van
vier in zijn bloed had. Zych
heeft enkele jaren in de gevan-
genis gezeten, omdat hij het
wapen verborgen had, waar-
mee twee jongeren in 1982 een
politieman hadden gedood.

Babyhandel
Drie Braziliaanse echtparen dieworden verdacht van internar
tionale babyhandel, zijn vrijdag
door de Argentijnse politie op-
gepakt. Twee van de zes hande-
laren werden op heterdaad be-
trapt, toen ze een Braziliaanse
baby overhandigden aan een
Westduits paar voor een hotel
in de Argentijnse grensstad
Puerto Iguazu. Het Westduitse
stel, waarvan de identiteit on-
bekend bleef, werd opgepakt,
maar vrijgelaten omdat het de
politie behulpzaam was. Het
had 15.000 dollar voor de baby
betaald.De drie echtparen
hangt een straf van maximaal
10 jaar boven het hoofd.

Noodweer
Als gevolg van tien dagen zwa-
re regenval en overstromingen
zijn in het noordoosten vari
Brazilië zeker 33 mensen omge-
komen en 410.000 dakloos ge-
worden. In het gebied is deze
maand al meer dan twee keer
zoveel regen gevallen als de ge-
middelde- hoeveelheid die de
laatste vijftig jaarin juli is gere-
gistreerd. In zeker 130 steden
hebben de stortregens schade
veroorzaakt.

Wapenhulp
Het Witte Huis heeft besloten
meer wapens te leveren aan het
Afghaanse verzet om een te-
genwicht te bieden aan de „bui-
tengewoon" toegenomen mili-
taire hulp van de Sovjetunie
aan de regering in Kabul. Dit
heeft de Amerikaanse krant
The Washington Post gisteren
gemeld.

Ravage
Een man van 38 jaar is gisteren
het koninklijke paleis Drott-
ningholm bij Stockholm bin-
nengedrongen en heeft daar
aanzienlijke schade aangericht.
De dader die zes maanden gele-
den uit een psychiatrische in-
richting was ontslagen, gooide
enkele antieke vazen kapot en
vernielde wat deuren. De scha-
de wordt geschat op enkele
honderdduizenden kronen. De
paleiswacht greep niet in maar
wachtte de komst van de politie
af.

Politiestraks onder Algemene Zaken?

CDAvoor handhaving
Winkelsluitingswet
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Vertraging vluchten
op Zuid-Europa

SCHIPHOL - De vertragingen
in het charterverkeer als gevolg
van acties van de Franse lucht-
verkeersleiding, die zaterdag-
avond al voor het nodige onge-
mak zorgden, zijn in de loop van
zondag toegenomen. Gister-
middag rond vijf uur waren 23
van de 43 chartervluchten die
voor de gehele zondag op sche-
ma stonden, vertrokken. Negen
daarvan, die vroeg in de och-
tend weggingen, hadden geen
vertraging. De overige gingen
met vertragingen weg, varië-
rend van 40 minuten tot vier

uur.
Inmiddels heeft ook het lijn-
dienstverkeer tussen Schiphol
en bestemmingen Frankrijk,
Spanje en Portugal last van de
problemen in het Franse lucht-
ruim. De lijnvluchten van KLM,

Air France, de Spaanse Iberia
en de Portugese TAP kwamen
met vertragingen van ongeveer
één uur op Schiphol binnen.
Van de 20 chartervluchten die
gisteravond moesten worden
uitgevoerd, stond al vast dat er

10 met, soms aanzienlijke, ver-
traging zouden weggaan. De *c'
ties van de Franse luchtver-
keersleiders duren tot woens-
dag.
De chartermaatschappijen Mar'
tinair, Transavia en Air Hollan1*waarvan het totale vluchtschn
ma als gevolg in de problem*^
is gekomen, hebben op de bui-
tenlandse luchthavens de han-
den ineen geslagen. Waar mot#"
lijk worden passagiers van »'
kaar meegenomen, om zo <*e
vertragingen voor deze reiziger
zo klein mogelijk te houden.

Noordhollandse boeren in twijfel over toekomst

'Begin van de week kwan
er nog groene rook uit'

Van deredactie binnenland

AMSTERDAM - Een aantal
boeren ten noorden van Am-
sterdam gaat een paar onzeke-
re weken tegemoet. Vrijdag
werden zij overvallen met be-
richten dat de melk van hun
vee mogelijk te hoge concen-
traties dioxine bevat, maar een
defintieve uitslag van een on-
derzoek naar de precieze
hoogte van de concentraties
wordt pas over enkele weken
verwacht.

„Wij hoorden pas vrijdagavond via
de televisie over de dioxine-concen-
traties," aldus G. van Staaveren. Hij
drijft een boerderij in Landsmeer
met zon honderd koeien, waarvan
tussen de 50 en de 60 melkkoeien.
„We dachten hier eerst dat het wel
zou meevallen, maar de dag erop
kregen we een brief van de Rijks-
keuringsdienst voor Waren dat we
geen melk meer aan particulieren
meer mogen verkopen, dat al onze
melk naar de Melkunie BV in Woer-
den wordt gebracht en dat al ons
vee gemerkt gaat worden."
De boerderij van Van Staaveren ligt
onder de rook van Amsterdam-
Noord. Figuurlijk gesproken. Let-
terlijk gesproken ligt zijn land on-
der de rook van de vuilverbran-
dingscentrale van de gemeente Am-
sterdam. De uitstoot uit die twee
pijpen zijn dan ook verantwoorde-
lijk voor de aanwezigheid van de
concentraties dioxine.
„We wisten wel dat het niet de beste
stoffen zijn die uit die schoorstenen
kwamen. Begin van de week kwam
er nog groene rook uit, terwijl die
normaal gesproken donker van
kleur is. En als wij onze schapen
naar de markt brengen, is de vacht
van onze dieren grauwer, grijzer,
dan die van Ac boeren uit bijvoor-
beeld de Wieringermeer. En dat
komt natuurlijk door het vuil van de
afvalverwerkingscentrale. Maar de
aanwezigheid van dioxine was
nieuw voor ons."
Zaterdag zijn de boeren uit de om-
geving tijdens een bijeenkomst in
Purmerend ingelicht over de conse-
quenties van de dioxine-concentra-
ties. „Daar waren meer danhonderd
mensen, maar eigenlijk heeft die
bijeenkomst meer vragen opgeroe-
pen dan er zijn beantwoord. Vol-
gens de voorlichters blijft de dioxi-
ne een koeienleven lang in het beest
aanwezigen kan het tientallen jaren
durenvoordat het spul de grond uit
is.Dan blijvenvoor mij vragen open
staan zoals hoeveelkoeien van mijn
stapel zijn dusdanig besmet dat zij
verbrand moeten worden? Moet ik
mijn hooi dat net is binnengehaald,
ook verbranden?"
Uiteindelijk staat voor Van Staave-
ren mogelijk zelfs de toekomst van
zijn hele bedrijf op het spel. „We
moeten de uitslag van het onder-
zoek afwachten. Misschien is de
windrichting de afgelopen jaren
dusdanig geweest dat de dioxine-

uitstoot mijn land is voorbij gegaan,
valt het allemaal wel mee. Maar als
het tegen zit moet ik mijn bedrijf op
een andere plaats voortzetten, want
eens een boer altijd een boer."
Van Staaveren is sinds vrijdag- vol-
gens instructie - gestaakt met de
verkoop aan particulieren. „Ik had
nogal wat klanten, vooral Marokka-
nen, die melk kochten om er zelf
kaas van te maken. Daar ben ik met-
een mee opgehouden. Daarnaast is
de Rijkskeuringsdienst gelijk be-
gonnen met het merken van de
koeien. Daar gaan ze volgendeweek
mee verder want het is een heel kar-
wei om al diebeesten naar de stal te
halen waar ze toch moeten zijn als
dat blik wordt aangebracht. Ik heb
vanochtend wel zelf weer van mijn
eigen melk gedronken, want als dat
spul er al zeven jaar inzit, dan kun-
nen die paar weken er ook heus wel
bij.

De grote boosdoenende afvalver-
werkingscentrale van de gemeente,
wordt over enige tijd gesloten, om-
dat er in 1993 een grote afvalverwer-
kingscentrale in Amsterdam-West
komt. „Dat is voor ons mogelijk te
laat, maar het heeft ook weinig zin
om hard tegen die centrale aan te
schoppen. Het vuil moet immers
toch verbrand worden. Je kunt het
niet in grote bergen laten liggen."
„Ik hoop er wel op te kunnen ver-
trouwen dat wij financieel verder
goed behandeld worden. We kun-
nen nu onze melk nog gewoon bij de
fabriek afleveren en krijgen gewoon
ons geld. Die garantie hebben we in

elk geval voor de komende drie
maanden. Maar voor de periode
daarna moet er ook een oplossing
gevonden worden. Want ik moet de
koeien gewoon dagelijks blijven
melken en ik moet ook met diemelk
ergens naar toe kunnen. En de kos-
ten? Ik denk dat die uiteindelijk
toch door de gemeente Amsterdam
betaald moeten worden. Ik heb er in
het geheel genomen wel vertrou-
wen in dat de zaak goed geregeld
wordt."
Van Staaveren maakt zich zorgen
over de vraag hoeveel geld hij voor
zijn koeien krijgt, als die zodanig
besmet blijken te zijn dat ze ver-
brand moeten worden. „Normaal
gesproken krijg ik voor een goede
koe bij het slachthuis twee- tot drie-
duizend gulden. Maar hoeveel krijg
ik er voor als het beest verbrand
moet worden. Voor welk bedrag
wordt het vee dan ingeschat?" Van
Staaveren hoopt over enkele weken
duidelijkheid tekrijgen over de toe-
komst van zijn bedrijf.

Overigens heeft de melkverkoop
door de publikaties over de dioxine
niet te lijden gehad. „De verkoop is
in onze filialen even hoog geweest
als op andere zaterdagen," aldus een
woordvoerder van Ahold zaterdag.

*èßoer G. van Staave^tussen zijn melkkoeien J
het land in Landsmeer, u »
hij werd overvallen doof .
alarmerende dioxinebeT 1 \
ten en vraagt zich nu af^
de toekomst zal brengen-

Gerechtshof
krijgt extra
strafkamer

DEN BOSCH - Het gerechts"^
's-Hertogenbosch gaat een jj|
strafkamer instellen. De t^jAej
daarvan is dat de achterstand .'
de loop van de laatste maan' 1 j

ontstaan kan worden ingel j
Vooral de behandeling in hoé
roep van de Limburgse ABP'3 wij
heeft het gerechtshof ernstig a ijj
op gebracht met de behan0

van andere hoger beroepzake j

ABP-affaire vergde tien m&f
lang de inzet van een volledig/rechtsunit van het hof. Ande
ken zijn daardoor blijven lig£

Weer brand op
Sovjet-onderzeeër

OSLO - Voor de kust van Noord-
Noorwegen is gisteren voor de der-
de maal in dit jaar brand uitgebro-
ken op een door kernenergie aange-
dreven Sovjetonderzeeër. Dit heeft
de Noorse televisie gemeld. Het
gaat om een onderzeeër uit de Al-
pha-klasse. Een Sovjetsleper heeft
het vaartuig inmiddels op sleep-
touw genomen.
„Afgaande op de informatie waar-
over wij beschikken, geloven wij
niet dat de situatie dramatisch is,
maar zeker weten doen wij dat niet,"
aldus een woordvoerder van het
Noorse ministerie van Defensie. Hij
verklaarde dat Noorse marine-een-
heden om 17 uur in de Baretsz-zee
120 kilometer ten oosten van Vardö
rook hadden zien komen uit een
Sovjetrussische onderzeeër. Er zijn
verscheidene vaartuigen in de
buurt.
De woordvoerder uitte er zijn onge-
noegen over dat, evenals voorgaan-
de keren, ook nu de Sovjetunie geen
melding had gemaakt van het onge-
luk.
Een Sovjetfunctionaris verklaarde
gisteravond laat dat er geen sprake
was van een ongeluk, maar dat de
brand onderdeel was van een mili-
taire oefening.

Twee weken
Het bestuur van de Arbeiderspartij
heeft het partij comité, dat begin
volgende maand bijeenkomt, het
advies gegeven de samenwerking
met deLikoed op te zeggen. Dat wil
zeggen dat de leiders van de twee
grote partijen nog ruim twee weken
de tijd hebben om tot overeenstem-
ming te komen.

Voorafgaand aan de kabinetsbijeen-
komst van gisteren voerden pre-
mier Shamir en zijn partijgenoot
Moshe Arens (buitenlandse zaken)

overleg met de socialistische
ters Peres en JitschakRabin.(<*.
sic). In die bijeenkomst werd
ten dat de 'neutrale' ministe'
binnenlandsezaken Arieh D^de religieuze Shas-partij, op °binetsvergadering aan Sham'r,
vragen of het oorspronkelijk^
desinitiatief nog geldingskra^L
zit. Toen het zover was, wilde r(
aanvullend weten hoe het da^gesteld met de vier voorvva^
van de Likoed.

'Bindend'
Shamir antwoordde dat er &»/,
vredesinitiatief niets is vera'
dat niemand veranderingen $
voorgesteld en dat de regering
het originele plan zal han j

Maar minister van handel en fi
strie Ariel Sharon, Shamirs ajj, |
vaal en de initiatiefnemer v^j <omstreden Likoed-besluit, z,J
de beslissing van het Likof' Jgres bindend is voor alle m1uJ
en parlementsleden van de >L
Na de kabinetszitting weig<^
commentaar, maar een ande
genstander van Shamir binI]^
Likoed, minister Jitschak J
zei dat het volstrekt zonder Ki
dent zou zijn als het kabin I
nieuw zou stemmen over c t
sluit dat het al heeft aanvaar^besluit van het Likoed-c
bindt alleen de ministers van fl
koed, de anderen zijn vrij»
hij- .AU1
Ministers van deArbeiderspa> f
ten weten dat deverklaring v S
mier Shamir niet ver genoeg
Maar in de komende week z
mir door zijn drie rivalen, &eJI
ters Sharon, Modai en Levy-
twijfel onder druk worden ées'geen concessies te doen aan J
beiderspartij in de tekst v
het kabinet zich zondag zal "
uitspreken.

Shamir: niets veranderd aan vredesinitiati

Politieke crisis in
Israël duurt voor

Van onze correspondent

TEL AVIV - De politieke crisis in
Israël over het vredesinitiatief van
de regering duurt voort. In de kabi-
netsbijeenkomst van gisteren is een
poging tot een oplossing te komen,
mislukt. Premier Shamir wilde de
ministers opnieuw laten stemmen
over het initiatief, zoals dat in mei
door de regering is goedgekeurd.
Maar vice-premier Shimon Peres,
tevens leider van de Arbeiderspar-
tij, vroeg om uitstel. Leiders van de
Likoed en de Arbeiderspartij gaan
deze week proberen een motie te
ontwerpen die voor beide partijen
aanvaardbaar is. Daarover zou het
kabinet zich dan komende zondag
moeten uitspreken.
De crisis in Israël ontstond vorige
week, toen de Arbeiderspartij be-
zwaar aantekende tegen de aanvaar-
ding door een Likoed-congres van
een aantal uitdrukkelijke voorwaar-
den voor de uitvoering van het vre-
desplan. De Likoed wil onder meer.
dat er eerst een eind komt aan de in-
tifada en de partij verzet zich tegen
de deelname van Palestijnen in
Oost-Jeruzalem aan de in het initia-
tief voorziene Palestijnse verkiezin-
gen.

Steenhouwerij
MOONEN WANDERS B.V. f Afl
Wijngaardsweg 10 - Hoensbroek /7T>TwlTelefoon 045-227700 y l Ifty W i

officiële mededeling
GEMEENTEBESTUUR

VAN VAALS
BEKENDMAKING

De burgemeester van Vaals maakt
bekend dat Gedeputeerde Staten
van Limburg bij besluit van 13-
-6-1989 respectievelijk 20-6-1989
goedkeurden de 3e wijziging/aan-
vulling van het bestemmingsplan
Heuvel respectievelijk het bestem-
mingsplan Bloemendal.
Genoemde besluiten liggen, te za-
men met de goedgekeurde plannen,
ingaande 18-7-1989 gedurende een
maand ter gemeentesecretarie, af-
deling grondgebiedzaken, voor een
ieder ter inzage.
Aangezien niemand bij Gedepu-
teerde Staten bezwaar heeft inge-
diend tegen voornoemde plannen,
zijn deze thans onherroepelijk.

Vaals, 17 juli 1989.

De burgemeester van Vaals, Lb.,
w.g. M.H. Jussen.
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Door een noodlottig ongeval werd ons heden ont-
nomen, in de leeftijd van 23 jaar, onze zoon

Leike Schaap
Heerlen: Jozefen Seeike Schaap-Verspaget

Harry - Monika en Jimmy
Familie Schaap

6418 HR Heerlen, 15 juli 1989
Vullingsweg 9
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 19 julia.s. om 10.00 uur in de parochie-
kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Kerkrade-
Gracht, waarna aansluitend begrafenis op het r.k.
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Dinsdag 18 juli zal Leike bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in boven-
genoemde kerk.

Leike Schaap
Veel te vroeg moesten wij afscheidnemen van jou.
We verliezen in jou een gewaardeerd lid en goede
vriend.

Tafelvoetbalvereniging
De Smileboys

t "

Nooit klagend, nooit vragend.
zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt;
Zijn hart heeft voor ons geklopt;
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend
heeft, geven wij u kennis, dat toch nog onverwacht,
na een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek
te Heerlen, van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze goede vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Hubert Kremer
echtgenoot van

Jeanneke Jacobi
Vaals: J. Kremer-Jacobi

Kerkrade: Stef en Tini
Kremer-Linckens
Leon - Yvonne

Vaals: Paulette en Norbert
Zierz-Kremer
Olaf - Astrid
Holger

Vaals: Marie-Thérèse en Arnold
Gillissen-Kremer
Guido
Nathalie - Wim

Krauthausen (Brd.): Bebby en Winfried
Kühnlein-Kremer
Swen, Nicole
Familie Kremer
Familie Jacobi

6291 ES Vaals, 14 juli 1989
Maastrichterlaan 44

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 19 juli om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Paulus te Vaals, waarna begrafenis op het
r.k. kerkhof aldaar.
Geen condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Tot onze grote droefheid is geheel onverwacht van
ons heengegaan, mijn lieveman, onze zorgzame va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Theo Schlangen
echtgenoot van

Trautje Lataster
Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar, voorzien van
het h. oliesel
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: G. Schlangen-Lataster
Kerkrade: Gerard Schlangen

Mia Schlangen-Frohn
Anky, Nico en Cindy
Truus, Rainier en Kyra

Heerlen: Jo Schlangen
Mia Schlangen-Blondé
Els en Louis
Familie Schlangen
Familie Lataster

Kerkrade, 15 juli 1989
Bejaardentehuis Firenschat
Corr.adres: 6466 CD Kerkrade
Ons Limburgstraat 84
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 19 juli a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand
te Kerkrade-West, Heilust, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne dinsdag 18 juli om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Chèvremont-Kerkrade, dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Piet Wauben
echtgenootvan

Tinie Heidstra
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Übach over Worms: H. Wauben-Heidstra

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Wauben
Familie Heidstra

6374 TT Landgraaf, 15 juli 1989
Past. Jos Petersstraat 4
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 19 juli a.s. om 10.45 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozefte Waubach, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in het rozenkransgebed van dinsdag 18 juli
om 18.45 uur in voornoemde parochiekerk, aanslui-
tend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met groot verdriet, maar ook met grote dankbaar-
heid voor hetgeen zij voor ons gedaan en betekend
heeft, geven wij u kennis dat van ons is heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 74 jaar, mijn lieve vrouw, onze zorgzame mam
en oma

Hortense (Toos)
Elisabeth Strijkers

echtgenote van

Johannes Cornelis
(Sjeng) Lemmens

Bom: J. Lemmens
Bom: Annemie en Jo Bouts-Lemmens

Alain, Patrick
Bom: Marlies en Har Salden-Lemmens

Saskia, Ivo
6121 JVBorn, 15 juli 1989
Graaf van Loonstraat 4

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 18 juliom 10.30uur in deparochiekerk van
de H. Martinus te Bom, waarna begrafenis op het
r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Avondmis, heden maandag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.

t
In het De Weverziekenhuis te Heerlen is, op 73-jari-
ge leeftijd, van ons heengegaan, onze vader,
schoonvader en opa

Arie de Groot
Uit aller naam:
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, 13 juli 1989
Corr.adres: Veldstraat 14, 6441 ST Brunssum
Op wens van de overledene heeft de crematie in
stilte plaatsgevonden. _
Diepbedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat hij tijdens zijn leven ons heeft gege-
ven, is na een voorbeeldig gedragen lijden, doch
vrij plotseling, voorzien van de h. sacramenten, op
de leeftijd van 73 jaar, van ons heengegaan, onze
lieve vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Johan Aretz
weduwnaar van

Catharina Ploum
In dankbare herinnering:

Kerkrade: J. Aretz
H. Aretz-van Ooi
Carin en John

Kerkrade: A. Dirven-Aretz
J. Dirven
Familie Aretz
Familie Ploum

6462 CS Kerkrade, 15 juli 1989
Dr. Ackensplein 6
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 19 juli om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide, ge-
volgd door de crematie in het crematorium Imsten-
rade 10 te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt vader bijzonder
herdacht in de eucharistieviering in bovengenoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
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braak
KtfpSchrijf, gebel en gejammer
pit <"

dusver echter niets op.
"'gelopen zaterdag werd om

fe ;ur ingebroken in het deal-k^aar Uwe B (hij heeft de
ii °P de taxichauffeur Horst

K(jpnc?. gisteren bekend) vlak
rL^ gijzeling ruzie kreeg met de

Pfele inbraak ging eenruit aan
RtM n- waarna twee mensen
i ere spullen uit het huis haal-

den. Ze verdwenen daarna in een
oud bruin Dafje.

Bijna twee uur later stopte voor de
deur van het dealpand een taxi. De
dealster kwam naar buiten en riep
vlak voordat zij instapte tegen enke-
le buurtbewoners: „Doe de kogel-
vrije vesten maar aan. De afreke-
ning laat niet lang op zich wachten".

Escalatie
Vanaf dat moment is een aantal
buurtbewoners een zenuwinzin-
king nabij en is een escalatie slechts
een kwestie van tijd. De buurt is het
niet eens met de uitleg van de poli-
tie: 'De gijzeling staat los van het
dealenvan drugs in deKoningstraat
63.
„Onbegrijpelijk", zegt de buurt in
koor. „De eerste portie heroïne die
de gijzelnemer om vier uur 's nachts

van de politie kreeg, kwam toch
rechtstreeks uit haar stal. Is dat
geen bewijs genoeg? Kennelijk niet,
want een dag later is zij weer in haar
huis."
Onbegrip is er ook over de vrije toe-
gang tot het dealhuis direct na af-
loop van de gijzeling. Alles werd
met roodwitte linten afgezet, behal-
ve het pand waar vier jaar lang top-
deals werden afgesloten. De deal-
ster had volop de tijd om haar hele
voorraad verdovende middelen uit
het huis te halen.

Verhuizen
Meerdere bewoners dreigen met
verhuizing uit de Koningstraat als
de dealster niet binnen een week
definitief verdwijnt. „Maar dat is
ook niet de oplossing. Moeten wij
dan massaal opstappen voor dieene
dealster? Moeten er eerst dodenval-
len eer gemeente, justitie en wo-
ningvereniging ingrijpen? Of moet
eerst Welterhof vol liggen met men-
sen uit het Eikenderveld? Wij heb-
ben genoeg taferelen meegemaakt.
Wilde achtervolgingen met messen.
Hevige ruzies. Voortdurend glasge-
rinkel. Overlast tot 's nachts vier
uur. In dievier jaarhebbenwel vijf-
tig mensen in dat ene huis ge-
woond."

HEERLEN- De Limburgse duiven-
melkers blijven domineren op de
nationale vluchten. Zaterdag won
Wiel Stiel uit Arcen weer het natio-
nale concours vanuit Dax in rayon
midden. Hij triomfeerde ook op het
provinciale concours. Bér Roosen
uit Eijsden werd fraai tweede voor
A. Geraerts uit Neer. De fameuze
Mirage van het duo Van Ophuizen-
/Marell uit Nieuwenhagen die enke-
le weken geleden op de moordende
St.-Vincent de zesde nationaal won
excelleerde op Dax weer met de
vijfde provinciaal en waarschijnlijk
opnieuw een plaats in de toptien
van het nationale concours. De Mi-
rage is momenteel de beste over-
nacht-duif van Nederland.

Politie zoekt
utoin moord-aakHeerlense

j. Van onze verslaggever

'v^RAAF - De gemeentepoli-
hnj,.^ndgraaf is op zoek na^r in-

°ver een auto, die mogelijk
!^ak n tot meer duidelijkheid in

* rond de eind junivermoord
r°ffen Yvonne Plasmans.

H een gele Volkswagen Golf
'lf(„ P^el, waarvan de onderste
%t\ 'Js 's gespoten, werd door ge-
Mhi.^zien in de buurt van deJq'^ts van het lijk.
? dip aar van deze auto of men"
Sgy de auto rond 16 juni in de
*VkU

t
gezien hebben, worden

I t ni contact op te nemen met
%lndgraafse pohtie: ® 045

Meervraag naaraatschappelijkeaulpinLimburg

iV^EN - De laatste vijf jaar
iber steeds meer Limburgers
iW°ep §edaan op medewerkers
WiCentrum voor maatschappe-, Vk- Vorig Jaar klopten 25.756

jS^?1 aan voor hulp. De mees-
te On n°P elgen initiatief con-
\h\met het Algemeen Maat-Pe«jk Werk (AMW).

Ste gebeurden in de
püj, gevallen door de huisarts.
k%£ uit het jaarverslagvan heti iVn '>aa^ Centrum voor Maat-V^ijk Werk.an de helft van de hulpaan-
ï? Vi-Werc* in de verslagperiode
iVat Uwen gedaan in de leef-
J.^gorieën tussen 20 en 50% 'stief weinig verzoeken voor
L^Oj^en gedaan door jongeren
?" b e

ar en personen ouder dan 60
?'wrrieeste hulpaanvragers wa-
fl of en ronder een eigen inko-
l>oftet een uitkering.
j^ftte Ulemen waarmee cliëntent?lliii,n hggen vooral op het per-str4a5tr4at Vlak of hebben te maken
?eft,7es- wat de materiële zaken
Vf'la -net vaak moeiliJkheden

°Hl0ïlciën en huisvesting dieomi °ssing vroegen.

't tïii^meen maatschappelijk
moeilijke tijden door.

V er! -iaren is de organisatie
ïpen Weer geslmgerd tussenie het Vrees- Tot maart vorig jaar
■|wN 2

r op dat het AMW eindelijk
ijpieri worden als volwaardige
d'Bvei.] lrig voor psycho-sociale

ning in de eerstelijnsge-
SZOrg- Het AMW maakte

L *n rt °m opgenomen te wor-
vof oekomstige basisverzeke-

\ WeJ§e.ns het Dekker-concept.
L^e 0

Rijkheid is echter anders,
fiV Verheid de volledige finan-
C^eliü daarmee de volle verant-
V* aa Jkheid voor het AMW op-n de 174 gemeenten in Ne-

K^t 2e nieuwe ontwikkeling
'CS lw .AMW weer een nieuwe
V^t bPalen om niet uit de 'zorg-
V^ah zen te worden- Door de
V1*1 d.«» e overheidsmaatregel
t, de samenhang van het AMW
\% 1 °verige eerstelijnsdiscipli-
«Ar, Sse schroeven te staan en
!vUi*e e instanties zoals zie-
Vtehir' Verzorgings- en ver-
W eplzen weleens op het idee
VvOq~ n e'gen maatschappelijke
\ % d2lening in het leven te roe-Qe thuiszorg veilig te stel-

Mosa breidt
produktie
tegels uit

MAASTRICHT - De tegel- en porse-
leinfabriek Mosa in Maastricht gaat
de komende jaren flink investeren
in de tegeldivisie. "
In twee jaar tijd wordt voor in totaal
35 miljoen gulden geïnvesteerd in
een uitbreiding van de vloertegelfa-
briek. De investeringen leiden tot
een omzetstijging van vijftien a
twintig procent en een'toename van
26 medewerkers. De omzet van
Mosa bedroeg vorig jaar ’ 165 mil-
joen.

Barbeque
Enkele weken geleden meldde
zich een Engelsman bij Wim den

Os, eigenaar van dc in Eijsden
langs dc Maas gelegen camping
Oosterdriessen. Hij wilde weten
of een groep Engelsen op dc
camping terecht kon voor het
houden van een barbeque-party.
Den Os wilde dat niet hebben.
„Op deze camping worden nu
eenmaal geen groepen toegela-
ten voor dergelijkeactiviteiten in
verband met dc rust van dc ove-

rige campinggasten", zegt Den
Os.

„De weigering heeft niets te ma-
ken met het feit dat het Engelsen
waren". Volgens de camping-
houder meldde zich zaterdag-
ochtend een vrouw aan de balie
met een tekening waarop een
plaats op het dagstrand stond
aangegeven. „Ik heb die vrouw

doorgestuurd naar het dag-
strand. Later heb ik geconstan-
teerd dat een groep daar een uit-
gebreid kamp had opgeslagen.
Ik heb de politie gewaarschuwd.
Niet alleen is kamperen op het
dagstrand verboden, verleden
week nog zat een groep recher-
cheurs in het Rodastadion tij-
dens de WMC-taptoe om even-
tuele IRA-aanslagen de voorko-

men. Ik kan het niet verantwoor-
den datzon groep zo maar onbe-
schermd op het dagstrand ver-
blijft", aldus Den Os.
De Eijsdense politie constateer-de na de melding dat een groot
gedeelte van de Engelsen te veel
gedronken had. „Wij konden de
dames en heren niet meer de weg
opsturen en moesten noodge-
dwongen toelaten dat zij de
nacht op het dagstrand door-
brachten", zegt een woordvoer-
der van de politie. „Overigens
weet de heer Rompelberg, eige-
naar van het dagstrand, dat als
het nog eenmaal voorkomt er
verbaliserend wordt opgetre-
den". Het kostte de politie extra
werk om de omgeving van het
kampement in de gaten te hou-
den.

De eigenaar van het dagstrand,.
Michael Rompelberg: „Hier mag-
overdag iedereen een tent neer-
zetten. Weet ik veel dat die men-
sen zo veel drinken, dat ze 's'
nachts ook hier moeten blijven."

Vijf arrestaties in wijk Zeswegen

Inval narcoticateam
in Heerlens woonhuis

Van onze verslaggever

HEERLEN - Een inval van
een tien man sterk narcotica-
en politieteam heeft gisteren
tegen 13 uur de wijk Zeswegen
in Heerlen opgeschrikt. Ge-
huld in kogelvrije vesten be-
stormden zij een drughuis aan
de Zeswegenlaan 80, nadat
buurtbewoners zowel zater-

Idagavond als zondagmorgen
leen of meerdere gewapende
personen in de omgeving van
het pand hadden gesignaleerd.
Bij die harde actie van de poli-
tie werden vijf personen (drie
Duitsers en twee Nederlan-
ders) aangehouden.

De inval werd versneld nadat de po-
litie tijdens een verkeerscontrole

een witte Mercedes aanhield. De
auto bleek in Duitsland gestolen te
zijn. Eén inzittende was bewapend
en nam de vlucht.

De bestuurder van de Mercedes zei
in eerste instantie dat hij de ge-
vluchte man als lifter had opgepakt.
De politie geloofde de smoes en liet
de chauffeur onmiddellijk vrij. Tij-
dens de inval stuitte het arrestatie-
team weer op beide personen.

" De inval van de politie in het pand aan de Zeswegenlaan. Een drugverslaafde wordt afge-
voerd.

Vrij
Tot groteverbazing van de buurtbe-
woners liepen twee van de aange-
houden drugverslaafden een paar
uur later weer vrij rond in de wijk
Zeswegen. Volgens een politie-
woordvoerder waren er onvoldoen-
de bewijzen voorhanden om vier
van devijfarrestanten langervast te
houden. Een Duitser zit nog in
hechtenis.

door jo gerards
Politie Eijsden wil niet ingrijpen

Engelse militairen
kamperen illegaal

EIJSDEN - Vijftien Engelse mi-
litairen met hun gezinnen heb-
ben in de nachtvan zaterdag op
zondag illegaal gekampeerd op
het dagstrand in Eijsden. De
groep kwam zaterdag rond het
middaguur aan en nam met cara-
vans, campingwagens en (leger-
Henten bezit van een gedeelte
van het noorder-dagstrand.

Zaterdagavond om zeven uur ar-
riveerde de politie die de solda-
ten met hun gezinnen niet meer
wilde en kon verwijderen omdat
het merendeelvan hen te veel ge-
dronken had. De politie van Eijs-
den heeft uit voorzorg 's nachts
intensief gepatrouilleerd. Voor
tien uur zondagochtend waren
de Engelsen verdwenen.

provincie

Onbegripin Heerlense wijk over uitlegpolitie

Kort geding tegen verblijf dealster
L Van onze verslaggever

1,, ftLEN — De wijk Eikenderveld in Heerlen is de drugdeal-
Wonende aan de Koningstraat 63, spuugzat. De gijzeling

Scheien-Stikkelbroek afgelopen donderdag is
de druppel die de emmer deed overlo-

W ~e
dealster moet nog deze week uit het haar huis gezet

L,pn'\ is de eis. De woningvereniging Samenwer-
Auf heeft een procedure lopen tegen de dealster,aar via een kort geding uit het pand te krijgen. Mocht datnelpen dan stapt de buurt en bloc naar de rechter.

(Hutbewoners stuurden de ge-
lj. en de woningvereniging al
.Juli '86 een brief waarin voor
Malste maal de overlastvan de

ealster werd aangekaart. Een
U, Ult het schrijven: „Gevreesd
'Oohi°or een escalatie waarbij
lw n'ijke ongelukken niet mo-eden uitgesloten...".

Wiel Stiel uit Arcen nationaal winnaar

Limburgse melkers
domineren op Dax

Het duo uit Nieuwenhagen maakt
ook een grote kans op de prijs voor
de twee snelste aangewezen duiven
van het nationale concours. Zij

klokten om 11.03 uur en 11.52 uur.
Stekedee uit het Zeeuwse Bruinisse
klokte om 8.45 uur de snelste natio-
nale duifvan Dax. Een uitblinkerop
Dax was Jan Cobben uit Nuth die
vijf duiven voor 12.00 uur klokte en
negen prijzen wint van de 12 duiven
die hij had ingemand. Jan Theelen
uit Buggenum had om 14.15 uur
reeds 22 duiven van Dax thuis. Tot
de seriespelers behoorden verder
Marcel Braakhuis uit Heer, Lei Kur-
vers uit Hulsberg, Hendriks uit
Meijberg uit Heerlen, Thei Degens
uit Heerlerheide, Hub Smeets uit
Mechelen en Jean Hausoul uit
Epen. Wijnands en zoon uit Maas-
tricht maken na de vroege prijs van
Dax een grote kans op de nationale
marathontitel. De internationale
wedvlucht vanuit Bordeaux werd
bij de jaarlingen gewonnen door
Eussen uit s' Gravenvoeren in Bel-
gië. Wiel Smeets uit Banholt won
het concours bij de oude duiven. De
eerste dertig aankomende duiven
van Bordeaux waren bijna allemaal
oude duiven. Sjef Schils uit Am-
stenrade zegevierde op het provin-
ciale concours vanuit Montargis.

De vroegste duiven van de provin-
ciale vluchten waren van:
Dax: 1. Wiel Stiel (Arcen) 11.13
(1.020 km.) s. 18.54.80; 2. H. Roosen
(Eijsden) 10.13; 3. A. Geraerts (Neer)
11.21; 4. M. Thijssen(Thorn) 11.15; 5.
F. van Ophuizen en M. Marell 11.02
en 11.52; 6. J. Stevelmans 11.05; 7. A.
Deckers (Stem) 11.01; 8. L. Keijaerts
(Thorn) 11.23; 9. M. Krijn (Stevens-
weert) 11.28; 10. L. Kurvers (Huls-
berg) 11.12; 11. J. Driessensr. (Stem)
11.17; 12. D. Leenen (Venlo) 12.09;
13. H. Driessen (Keipen) 11.45; 14.
Wijnands en zoon (Maastricht)
11.06; 15. en 36. J. Cobben (Nuth)
11.25 en 11.49; 16. Vossen/Niessen
(Herten) 11.53; 17. J. Ramakers
(Meerssen) 11.20; 18. L. van Dijk
(Swalmen) 11.59; 19. H. Smeets (Me-
chelen) 11.20; 20. A. Vranken (Bae-
xem) 11.57; 21. P. Janssen en zoon
(Sevenum) 12.20; 22. L. Verstraeten
(Echt) 11.47; 23. P. Minten (Seve-
num) 12.22; 24. J. Theelen (Bugge-
num) 12.04; 25. J. Thunissen
(Lomm) 12.31; 26. H. Nijsten (Geul-
le) 11.30; 27. Pip Verhoeven (Eygels-
hoven) 11.40; 28. J. Ooi (Stevens-
weert) 11.54; 29. L. Schmitz (Roer-
mond) 12.05; 30. P. Minten (Seve-
num) 12.27; 31. Wassenberg (Thorn)
11.57; 32. M. Leclair (Itteren) 11.28;
33. J. Stevens (Schinveld) 11.46; 34.
Bruls-de Raay (Schinnen) 11.40; 35.
Cremers-Lebens (Limbricht) 11.45;
37. M. Braakhuis (Heer) 11.26; 38. A.
van Lumich (Echt) 11.57; 39. Jansse-
Dreessen (Hulsberg) 11.35; 40.
Meuffels en zoon (Einighausen)
11.45.

Internationaal Bordeaux:
1. H. Eussen (s' Gravenvoeren)
18.55, s. 11.39; 2. W. Smeets (Ban-
holt) 19.01; 3. Brouwers en zoon (Ge-

venbicht) 19.20; 4. J. Delnoye 19.11;
5. Gebr. Saya (Heer) 19.05; 6. Mar-
tens (Meers) 19.19; 7. A. Damen
(Steenbergen) 19.24; 8. J. van En-
gelshoven (Cadier en Keer) 19.10; 9.
J. van Engelen (Cadier en Keer)
19.10; 10. Gebr. Bastiaans (Mheer)
19.09; 11. J. Smeets (Geulle) 19.19;'
12.N. Coolen(Ospel) 19.52; 13. Vleu-
gels (Borgharen) 19.18; 14. Hillen en
zoon (Nuth) 19.32; 15. L. Kurvers
(Hulsberg) 19.26; 16. J. Cox (Stem)
19.30; 17. J. Gilissen (Cadier en
Keer) 19.20; 18. W. Kerstens (Zun-
dert) 19.35; 19. Lardinay-Vogten
(Amby) 19.23; 20. Tummers (Nuth)
19.39; 21. L. Verstraeten (Echt)
19.50; 22. P. Schreurs (Cadier en
Keer) 19.27; 23. Kok-Reimers 19.06.

Provinciaal Montargis:
1. J. Schils (Amstenrade) 11.20, (400-
-km.) s. 22.98.80; 2. Gebr. Becks (Ble-
rick) 11.54; 3. J. Klerken (Blerick)l
11.54; 4. J. Überbach (Kessel) 11.47;"
5. L. Heunen (Wessem) 11.34; 6. en'
17. W. Ververs (Haelen) 11.41; 7. H.;
Geerlings (Reuver) 11.47; 8. H. Stad-
sen (Meerssen) 11.12; 9. Gebr. Hee-
sakker (Reuver) 11.81; 10. H. Hef-,
mans (Bom) 11.23; 11. Kuijpers'
11.28; 12.L. Hamers (Wessem) 11.35;'
13. L. Janssen en zoon (Hulsberg)-
-11.16; 14. De Esch (Elsloo) 11.17.

Wedvlucht Rethel:
Valkenburg: 1. W. Brouwers 9.29, s.
22.42.14; 2. J. Voncken.
Oude Mijnstreek: 1. H. Schat 9.40, s.
22.56.54; 2. J. Nienhuis; 3. J. Gim-:
bot.
Zuidoosthoek: 1. T. Bulles 9.10, s.:
23.64.16; 2. G. Vaessen en zoon.
Roderland: 1. Mevr. van Haren 9 14
s. 23.87.51; 2. en 3. Degens-Vrósch. '"Landgraaf: 1. H. Hofman 9.18; 2. K.;
Heidstra.
Heerlen: 1. en 2. M. Haenen 9.13, s.'
24.00.90; 3. Gebr. Verwoerd.
Simpelveld: 1. en 3. H. Conraeds'
9.14, s. 23.52.83; 2. L. Krings.

Rethel Zaterdag:
Geleen: 1. A. Franken 9.56, s.
20.17.55; 2. Reulen-Hoedemaker.
Middenrif: 1.Dohmen en zoon 9.59,
s. 20.17.21; 2. H. Stevens; 3. Bruls-de'
Raay.
Beek: 1. M. Mullens 9.54, s. 10.15.00;-
-2. H. Maessen.
Maastricht: 1. J. Winkens 9.44, s.
20.50.11; 2. P. Jacob en zoon.
t' Zuiden: 1. en 3. H. Vluggen en'
zoon 9.10, s. 23.55.25; 2. M. Crutsen.
Sittard: 1. H. Quix 9.56, s. 18.85.22;-
-2. Meulenberg-Philippen.

Wedvlucht Vervins:
Verenigde Vrienden: 1. en 2. A. Ber-'
trand 13.46, s. 20.78.73; 3. A. Extra, t
Maaskant: 1. J. Thimister s.ü
20.01.85; 2. en 3. Winkens (Itteren).
CC Zuid: 1. De Beer (Heerlerheide).
s. 20.57.56; 2. L. Janssen en zoon;(Hulsberg); 3. G. Hanssen (Bruns-s
sum).

Vroeg in de
rij voor

Simple Minds
MAASTRICHT - Hoewel de komst
van de Schotse popgroep Simple
Minds op 28 augustus in het MECC
in Maastricht nog ver in het ver-
schiet ligt, beleefde het optreden
van deze razend populaire Schotse
popgroep afgelopen zaterdag reeds
een hoogtepunt.
Om achtuur in de ochtendbood het
Amorsplein in het centrum van de
Limburgse hoofdstad het ongewo-
ne beeld van honderden jongeren.
Om toch vooral elkrisico uit te slui»
ten het concert te moeten missen
wegens gebrek aan een toegangsbe-
wijs, waren zij reeds voor 'dag en
dauw' uit de veren.

In een lange rij wachtten de fans
voor een platenzaak, die de vroege
start van de kaartverkoop had aan-
gekondigd.
———■——i—m^^^^m^mumm,n ■ ■■

# Een lange rij wachtenden
voor een kaartje voor het op-
treden van de Simple Minds.

Maandag 17 juli 19895

MEDEDELING
AAN ONZE
KLANTEN

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

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

U te delen.

SUBEIM
MEUBELEN

Moosn/e/derweg 33 Tel. 04750-16141
Roermond -Maasniel

Geopend-, di. t/m vr. 9.00-18.00 u.,
za. 9.30-17.00 u., do. koopavond.

Jimburgs dagblad



H _\ Openingstijden: dinsdagt/m vrijdag 9-18 uur,

Vanaf zaterdag 8 juli t/m 22 juli a.s. gaan wij I wmu mm m _am _**_>*-* \^m I chP^ze^- 3Q-^o^'- Zatë'^^-^^'-
RADIKAAL OPRUIMEN HllDBaftl IHII lü/^ C illllll HM Mf 'VtKDUUWiraiid UrKUlluinili _

(W4^.Vele bankstellen, fauteuils, wanden, kasten, eethoeken PROFITEER VAN DE GROTE VERBOUWINGSOPRUIMING IN DE LIMBURGSE WOONDORADO'S JI l_f*_f\ rmlt^llWmen slaapkamers van bekende merken, TE KERKRADE EN WEERT _\\ \\_\_W Biïïl^wßp
dus en rfflSgEß WÊ Reeds eni9e maanden worden de WOONDORADO'S te Kerkrade en Weert "^W

W7^32a\aaméÊéWfPts]im Nu het einde van dezerenovatie nadert, moeten wij ruimte makena^r^^^^^r^^r^^^^^r^^r^^^l^^a^^^^M taaaamÊKnTjTtaVlMËSaa—W''^^^ ui Kerkrade, Holzstraat 134, Straterweq 47 Tel 045-455151*KO]:! JM-IJ|Mf.llWfl| Km»^^_ VOOr een n.euwe kollektie meubelen J Weert Hoogvelds.raa. te. nab,, r.ngbaan Noord/Boshoven.________________________________t~~aa^^^i Tel. 04950-34819 ||IJ

: :—. -Hi
aaaaaaaaaaaaaaaWÊÊtaaaamm

GOEDKOOP
GELD NODIG?

Meestal binnen een dag geregeld.
GELD LENEN IS MAATWERK

Wij verstrekken alle soorten leningen,
DISCREET EN SNEL.
P.L., Financieringen, Continukredieten enz.
met gunstige aflossingen.
1e Hypotheken va. 7%
zeer gunstige
le, 2e en 3e hypotheken
mits overwaarde.
Wij berekenen GEEN BIJKOMENDE KOSTEN
Eenmaal overeengekomen rente van leningen met
vastgestelde looptijd kan tussentijds
NIET VERHOOGD WORDEN
Vervroegde aflossing is mogelijk
Meestal kwijtschelding bij overlijden
Rente fiscaal aftrekbaar
Strikte geheimhouding, geen informatie bij
werkgever enz.
Lopende leningen elders geen'probleem

P.L. EFFECTIEVE RENTE
VA. 9,9% JAARLIJKS.

KIJK EN VERGELIJK, BIJ EEN
PROFESSIONEEL KANTOOR MET 25 JAAR
ERVARING. DISKRETIE, SNELHEID EN
UITERAARD SERVICE IS ONS DEVIES.

Uw intermediair:
ASSURANTIËN

H.M. GEURTS B.V.
Nieuwstraat 22-24, Hoensbroek

Telefoon 045-211668 ot 045-221090
Eigen parkeerplaats achter ons kantoor.

honda'
De nieuwe generatie!!!
Alle types in onze

showroom

Crombag
Auto's b.v.

Rijksweg Zuid 236
Geleen

Tel. 04490-46260
Off. Honda-dealer!

I Giro
55055
AstmaFonds

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

Een foto-moment bij uitstek! \\J V^,,^ Prifo: het nieuwe beeldmerk
En bij Foto Print Express (f^SSfev )wj£ Éf^ van Foto Print Express.

binnen 27 minuten* perfekt C?FJB^---'A .«£\^~\ W%aWMaË-T^
Geweldig toch om zo snel jry" \ ?^p^f jw.«t / fmJMaf€^/ "TLTITr E N FOTfJS-"
van uw kleurrijke // 1\ gyX^N^ IN 27 MINUTEN KLAAR!

tf - ■ Kerkrade, Niersprinkstraat 9. Telefoon 045-452565. Tnachinetijd
«AVA |*%|^|l^T ■Ofc'^f1^y^L\CC® Meistrlcht, Spilstraal 1. Telefoon 043-251175.
l^k^ l^>t# Bvß I W^lrl tjndgraat. Winkelcentrum Op deKamp. Rossinipassage. Telefoon 045-323377.I Sittard. Paradijsstraat 10 Telefoon 04490-27524.

rrf d ij r#l "] [ctt

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x
5100 -' - 113,- 122- 148,-

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

Effact. rente vanaf 0,87% per maand J h

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000,- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u "rpj
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval «n
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hief^
vrijblijvend prijsopgave).I " Doorlopend krediet 2% aflossing ■I " Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 3° jfl
jaar. * I

Reeds meer dan IS jaarvertrouwd1 (gediplomeerd) kredietintermediair A

aa\^^nk^^^m^nksu^uK^nKfli!^^^ni!R!tu!mima
1

yi mumbuWDa9biod PICCOLO'S in het
VjQICGOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in
ffL-" . RESULTAAT. Bel 045-719966.

I A\
l w w i w P_ 1 1 II 11 _"1 W _J W _ _ V __ 11 I TT

I ■ ' tol

■ | 1 | i i . ■ ( i I—-■" 1 B^^^^^lp3Overhemden & Linnen bermuda's SportshirtS Katoenen PjHl louw 9.901 -}S^ll 1SSüen 9.901 ""9 90 L 990 jeansra
ö [Herent 1 I ll*'- f [icinderT 1 I Tennissokken 11 Badslippers ig.9o||*j

T'ShïrtS 80% Katoen 4 stuks jf.JU 2 paar 9.9 DE"*1fTJI 9.90[ l 35"59.90lHENDRIKS fc>
Dl ■ "' Dames- 1 PtKaaM HlKil S Dames-joggingpakken * _\ ê\tr% ■■i^*^ V F^afi ■ ■*■■*■■■■ ** Div. kleuren, alle maten pantalOïlS 3.9 U GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! XX LT*l^^^^aß I | Wtja^aMa^a^ala^aP J F K^H W^^^^KP"-J 990 Geen 39,75 15 — HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. L*\| l °Pruimin9sPr|Js "w J SITTARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. gratisi ■"■, I

'tAllerbestevoor 'nvriendelijkeprijs

3-es fris in blik Stabilac Campina magere "| 09 Prachtige, Hollandse |p
sinas, lemon of drinkyoghurt aardbei, "198 yoghurt literpak'nu _L« tomaten iS^Êft^Scola. Blikje 33 cl. nu *T7 4 flesjes a250 ml. 1, " Ws»mÊwÊ «fftW.^ Héél melkwitbrood 177 héle 145 JSS»
Hellema koeken pinda, Johma gegarneerde Ifl Dl l|fe gesneden, nu 1. kilo nu 1.
kokos of hazelnoot. QQ huzarenslade J|fMM. ■■■«^■ta aaaV% -.^ Grote abrikozenvlaai C%
Doos al2stuks nu 7/ bak a 600 gramiri^ 027 cm. Nu ?" 19 juli 1989. J
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PinkFloyd
speelde
te hard

f" IWUIVI ~ Het luisteren en kiJ-
y^A net concert van Pink
iWonï 2aterdagavond live werd
fep j^uenop televisie, is de 34-ja-
IS*W ï1* Brunssum duurkomen
?jde '■ Na klachten uit de buurt,
%e "üziek te hard stond, ging de
II °lgeGn dijkje nemen en nam
lAsla ns de televisie en de radio

e *V De man, die met een ge-
?'u'st lkondeur naar het con-
i "tyfj erde> was eerder al gewaar-
J»eeß„Vo°r geluidsoverlast. F.K.
% naar het politiebu--5Wa =_lllocht na verhoor weeraarts keren.

Brabanders
aangehouden
.N.g^UM - vijf mannen uit
l^da at>ant zijn in de nacht van3» de dP zondag aangehouden

örunssumse politiek. De*t 26 ': mdc leeftijd van 24 tot en
ö^Sen r' 2°uden die nacht een
%£Oort beklad hebben, vier
L^iric gestoken en een vuilnis-
-3 hadrt Verwijderd. De Braban-
■L* bc -, ,n eerder die avond een
% Het vijftal is in verze-g gesteld.

Toerist
opgelicht

!%e!IICHT - Het balletje-bal-
te Maa ls Weer in het centrum
fN btStricnt opgedoken. Een>. {, leek een dankbaarslacht-
*1 17e Was binnen de kortste

v. 'ö gulden armer.

Aanpak
De Maastrichtse projectontwikke-
laar betreurt het besluit van het col-
lege van B&W. Hij had de de finan-
ciering voor de plannen dekkend.
„Bovendien hadden we dit in drie
fasen kunnen uitvoeren," zegt hij,
daarmee doelend op een voorzichti-
ge aanpak. Na elke fase zou dan op-
nieuw bekeken kunnen worden, of
de behoefte aan meer kantorruimte
nog aanwezig is. Bij realisering van
het gehele plan zou op Randwyck-
Noord een gebouw van vijf etages
met elkruim 10.000 vierkante meter
vloeroppervlakte verschijnen.
Voor Soudant zou uitvoering van de
plannen een entree op de kantoren-
markt bezorgen. Het was zijn eerste
grote plan in die sector. Volgens
hem is op het - kwalitatief hoog-
staande- niveau dat hij voorziet, nu
in de Maastricht nauwelijks sprake
van enige concurrentie. „Zadelhoff
is niet voor nietsnaar Maastricht ge-
komen," aldus Soudant.
Zadelhoff opende een paar maan-
den geleden een vestiging in Maas-
tricht. Deze in commercieel vast-
goed opererende makelaar is vooral
in de Randstad gerenommeerd en
ziet in de jongste ontwikkelingen in
Maastricht perspectieven voor de
toekomst.

Effect
De afwijzing van de kantoorbouw
heeft voor Soudant mogelijk effec-
ten voor andere projecten. Hij wijst
erop dat het aantrekken van nieuwe
bedrijven ook een grotere vraag
naar woonruimte met zich mee-
brengt. Soudant heeft in Maastricht
twee bouwprojecten voor een klei-
ne 100 appartementen: één project
is inmiddels, in volle gang (Vroen-
hof) en het ander (St. Pietersveste)
start waarschijnlijk in september
aanstaande.
„De belangstelling voor een appar-
tement in Maastricht wordt de laat-
ste tijd overdreven voorgesteld. De
zaak is echt niet uitverkocht. Er is,
naast de zogeheten starters die hun
eerste aankoop doen, wel een heel
aparte kopersgroep. Doorgaans
mensen van 40 jaaren ouder die te-
rug naar de stad willen. Die tendens
is duidelijk," aldus Soudant.

Voor hem staat vast dat Maastricht
steeds meer als het centrum van
Zuid-Limburg wordt gezien. Dat
speelt niet alleeneen rol bij debouw
van kantoren maar ook van (duur-
dere) appartementen. „Zakelijk
stelt de stad nu beduidend meer
voor dan vroeger. Een appartement
van drie ton durf ik alleen in Maas-
tricht te bouwen."

Hoevefeesten
Libeek vallen
in de smaak

fa» *6k ue Hoevefeesten inC* St'r eor8aniseerd door fan'
NfVrB ertrudis en de suppor-
is;ef be,lgi,ng' trokken dit jaar
fj% dan voorgaande

u op de boerderij van de
1» uls gehouden feest had

l;epount de bruiloft vanvNlp afkomstige
Ni ŝiers en de uit Hoorn af-

j, se Sonja Horst.

C 4rnhtWeliJksvoltrekking door
|X.J^'enaar van burgelijke

stand mevrouw Rutten in aanwe-
zigheid van wethouder Pierre
Oostenbach,werd het traditione-
le bruiloftsmaal gehouden waar-

voor 150 gasten waren uitgeno-
digd.

Bakker Knapen had voor dit
feest een groot aantal soorten
vlaai gebakken. Voor deze gele-
genheid had hij twee rijstevlaai-
en gebakken met een diameter
van zestig centimeter en een reu-
zekrentenbrood in de vorm van
de hoeve. Daarna was het de
beurt aan folkloristische groe-
pen, de dansende jeugd en de
show van een aantal oldtimers.

kbt, ü Oosten genieten van dekoffietafel. Foto: widdershoven

Ere-bestuurslid van Schuttersfederatie:
'OLS 1990kan op
draf- en renbaan'

Van onze correspondent

LANDGRAAF - „Schiettech-
nisch is het mogelijk om het ko-
mende Oud-Limburgs Schut-
tersfeest op de Schaesbergse
draf- en renbaan te houden". Dit
zei ere-bestuurslid Jeu van de
Boom van de Oud-Limburgse
Schuttersfederatie bij de officië-
le ontvangst in Landgraaf van

het winnende OLS-zestal van
schutterij St. Hubertus.

Burgemeester Hans Coenders,
die ook voorstaander is van de
Draf- en Renbaan als OLS-loka-
tie, had veel lof voor de succes-
volle schuttersPeter Herben, Fré
Hannig, Hein Kosters, Johan
Mommertz, Henk Niels en Rob
Silvertand. De 'eettruc' die de

laatste in Niel bij As toepaste, hij
vroeg uitstel van schieten van-
wege een knorrende maag, werd
door de burgemeester symbo-
lisch in de herinnering geroepen.
Voorzitter Han Steyven en de
winnende ploeg kregen vervol-
gens een foto van het triomferen-
de zestal aangeboden. Coenders
maakte ook bekend dat de fran-
keringsstempel van de gemeente
het opschrift 'OLS 1990'ikrijgt.

Na een dankwoord van voorzit-
ter Steyven, lerverde de uitroep
van schutter Peter Berben „Wat
Pinkpop kan, kan St. Hubertus
ook!" een ware ovatie op in de
burgerzaal. Maar voordat de
voorbereidingen beginnen, reci-
pieert St. Hubertus op zaterdag
12 augustus eerst nog in schut-
terslokaal Oud Schaesberg.

" Burgemeester Coenders had een verrassing in petto voor hongerige schutterRob Silver-tand. Foto: wiMKÜSTERS

Chinezen
Voor de Polen is dit congres een
van de weinige kansen om eens in
het Westen te geraken. Ze maken
dan ook massaal gebruik van de ge-
legenheid. De aanwezigheid van de
Russen is opmerkelijk, en kon al-
leen tot stand komen via een per-
soonlijke uitnodiging van Neder-
landse Esperantisten. Er zijn ook
»vijf Chinezen aangemeld, maar or-
ganisator Paul Drenth betwijfelt of
die het land uitkomen na derecen-
te crisis.

Voor de jongeren die wél komen, is
het vaak een hele toer om Kerkrade
te bereiken. Enige tijd geleden al
meldden we dat een groep Polen
om financiële redenen per fiets wil-
de komen, maar strandde op tegen-
werking van de Oostduitse douane.
Gisteren bleek een Italiaanse deel-
nemer in de trein van al zijn papie-
ren beroofd te zijn.

Voor de uiteindelijk misschien wel
600 gasten zijn 270 bedden beschik-
baar, beslist onvoldoende dus.
Daarom hebben veel deelnemers
een tent meegebracht. Daarnaast

zijn ook klaslokalen met behulp
van stretchers in slaapzalen omge-
toverd.

provincie

Projectontwikkelaar Soudant na afwijzingbouwplannen:

'Maastricht wil greep op dekantorenmarkt'
Van onze verslaggever

!h 0D V"ICHT - De gemeente Maastricht wil een greep krij-
W■ ue kantorenmarkt. Die conclusie trekt projectontwik-
lndw " Soudant uit de afwijzing van zijn plannen om op
66r yck-Noord een kantoorflat met 11.500 vierkante meter"Ppervlakte neer te zetten.

fst m t̂richts college vindt dat
denri eens aanget°ond moet

!zoek er voldoende bedrijven
ftlbuP„t lJn.naar een kantoor in de11kom hoofdstad. „Die kanto-
«r z^ ,er wel, want de behoefte
kar. ' zeêt de projectontwik-

ü?k dalt faseert zich op een onder-
Haajui!lnd vorig jaar is verricht
ÜNirnT e £rote vraag naar kan-
*Hiet nrf zou blijken. Cijfers wil%i p,fmen- „Die zijn niet zo re-
ÏJ'ttorjn onderzoek is een mo-

Maar het is wel een%er ,' n grote V^nen is de be"
00n!rer- Het onderzoek heeft

"een «"■
dat er de komende ja-st«gendetendens is."

nue Maastricht eist echter
Ss^jrheid en gaat pas akkoord

met deplannen als driekwart van de
kantoorruimte aan de man gebracht
is. Aan die eis kan Soudant niet vol-
doen, omdat die tevens inhoudt dat
de bedrijven al een beslissing moe-
ten hebben genomen voordat met
de bouw is begonnen.

Afrekening
drugscène

MAASTRICHT- Bij een vechtpartij
in Maastricht, vlak bij het station in
Wyck, is afgelopen weekeinde een
uit Luik afkomstige man met een
motorhelm op het hoofd geslagen.
Als gevolg van de klap liep het
slachtoffer een gescheurd trommel-
vlies op en werd hij gewondaan zijn
kin. De man moest voor medische
behandeling per ambulancewagen
naar het academisch ziekenhuis
worden overgebracht.
De Maastrichtse politie vermoedt
dat het een 'afrekening' in de drug-
scène betreft. Het gewonde slacht-
offer weigerde aangifte van de mo-
lestatie te doen.

Internationaal Esperanto Congres in Bleyerheide
Kerkrade stroomt vol wereldburgers

Van onze verslaggever

KERKRADE - Het Wereld
Muziek Concours zorgt in
Kerkrade voor honderden bui-
tenlandse bezoekers. Het con-
gres WASBE voegt daar deze
week nog eens een aanzienlij-
ke groep muziekkenners aan
toe. En of het nog niet genoeg

is, streken gisteren ruim 500
jongerenvan over de hele we-
reld neer in het Jongenspen-
sionaat in de wijk Bleyerheide.
Ze hebben één ding gemeen:
allemaal spreken ze Esperan-
to. Ze komen voor het jaarlijk-
se mondiale jongerencongres.

Zoals bekend is het Esperanto een
geheel logisch opgebouwde taal,
die door alle mensen vrij eenvou-
dig geleerd kan worden. De bedoe-ling is om via deze taal contacten
tot stand te brengen tussen mensen
en volkeren die normaal vanwegede taalbarrière onmogelijk zouden
zijn. Er bestaat een actieve wereld-
organisatie, die ook een jongeren-
tak heeft.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn
gisteren gearriveerd: een Madagas-
karees, een Algerijn, een Angolees,
zeven Japanners, 100 Polen, 15 Ira-
nezen, een bus vol Joegoslaven, ne-
gen Russen, Grieken, Finnen, Ja-
panners, Zaïrezen en nog vele an-
dere nationaliteiten.

" Het zeven personen sterke organisatiecomité had gisteren na twee jaarvoorbereiding de han-den volom demassaal toestromende jongeren in te schrijven voor het Esperantocongres.
Foto: WIM KÜSTERS

Korting
Aangezien bij veel deelnemers het
geld niet bepaald aan de bomen
groeit, worden er besparingsme-
thoden geboden. Wie kampeert,
betaalt minder en datzelfde geldt
wanner je een bijdrage levert aan
het programma. Nog meer korting:
hoe eerder de aanmelding en hoe
jonger de deelnemer, des te minder
hoeft hij bij te dragen.

Aanvankelijk zou dit congres in
Stevensbeek gehouden worden,
maar dat klooster werd door het
ministerie van WVC geclaimd voor

de opvang van asielzoekers. Het
ministerie adviseerde toen Kerkra-
de als lokatie te kiezen.

„Het feit dat het WMC gelijktijdig
wordt gehouden, vormt voor ons
een leuke bijkomstigheid. In beide
gevallen staat verbroedering voor-
op. We werken ook samen: we heb-
ben folders uitgewisseld en er is
voor de WMC-bezoekers in de
Hamboskliniek een tentoonstel-
ling over Esperanto", meldt Paul
Drenth.

In Kerkrade wordt de uit alle we-
relddelen aangereisde jeugd een
uitgebreid programma aangebo-
den dat tot en met zondag duurt. Er
zijn lezingen, workshops en mu-
ziekvoorstellingen. Allemaal in het

Esperanto natuurlijk.

Hof pakt handel
in drugs fors aan

DEN BOSCH - In een viertal zaken,
tegen Limburgse handelaars in ver-
dovende middelen, heeft het ge-
rechtshof in 's-Hertogenbosch de
zware eisen van mr J. Jansen, de
procureur-generaal, 14 dagen gele-
den volledig gehonoreerd.
Zo kreeg A.S. uit Landgraaf over-
eenkomstig de eis van de procu-
reur-generaal vier jaar cel met af-
trek van voorarrest. De rechtbank
in Maastricht had de verdachte in
Maastricht in 1988 veroordeeld tot 3
jaarcel met aftrek van voorarrest.

De medeplichtige, door de procu-
reur-generaal als hoofdschuldige
gezien, L.v.G. uit Onderbanken
kreeg van het hof zes jaar gevange-
nisstraf. Ook deze straf was over-
eenkomstig de eis van de procu-

reur-generaal, die daarmee twee
jaarboven de Maastrichtse opgeleg-
de straf uit ging.
Tegen twee andere verdachten, bei-
den geboren in Curacao maar woon-
achtig in Heerlen, werd wegens
handel in verdovende middelen 14
dagen geleden door de procureur-
generaal drie jaar geëist.
De 30-jarige F.A. kreeg van het hof
twee jaaren zes maanden met aftrek

van voorarrest, hetgeen betekent
dat hij IV2 jaar langer moet zitten
dan de rechtbank in Maastricht aan
deze verdachte, in oktober 1988 had
opgelegd.

Een tweede verdachte, de 35-jarige
V.M. kreeg eveneens twee jaar en
zes maanden en moet daarmee een
jaar langer brommen dan Maas-
tricht nodig had geacht.

Simpelveld tegen
overheveling van
subsidiegelden
Van onze verslaggever

DEN HAAG/SIMPELVELD - De
gemeente Simpelveld is het niet
eens met een overheveling van gel-
den uit de Perspectieven Nota Lim-
burg (PNL) naar het gemeente-
fonds. Daarom drong de gemeente
deze weekvoor de voorzitter van de
afdeling voor de geschillen van be-
stuur van deRaad van State, staats-
raad dr G. Veringa, aan op schorsing
van dit besluit.

Volgens de gemeente Simpelveld
heeft de Kamer uitgesproken dat
het PNL-geld afgezonderd wordt
van de overheveling naar het ge-
meentefonds. Simpelveld is tegen
de overheveüng, omdat daardoor de
herkomst van het geld niet meer te
achterhalen is. Dat heeft tot gevolg
dat de aanspraak op het geld, dienu
via PNL gegarandeerd is, minder
hard wordt.
Diverse gemeenten in Zuid-Lim-
burg hebben beroep aangetekend

tegen de overheveling. Alleen Sim-
pelveld heeft een schorsingsver-
zoek ingediend. „Beroep aanteke-
nen duurt meestal enkele maanden.
Een schorsingsverzoek moet men
zien als een kort geding. Op die ma-
nier hopen wij een snellere uit-
spraak af te dwingen", aldus een
woordvoerder van de gemeente
Simpelveld.
In totaal worden er via PNL 2.900
arbeidsplaatsen in Limburg gefi-
nancierd, waarvan een gedeelte in
de welzijnssector. De aangevochten
overheveling heeft in Simpelveld
betrekking op een halve arbeids-
plaats op de afdeling maatschappe-
lijk werk.
De Staatsraad doet binnenkort uit-
spraak.

Hulp voor vrouwen
HEERLEN - Vrouwenhulpcen-
trum Lange Lies in Heerlen start in
augustus weer met vier themagroe-
pen. Een incestverwerkingsgroep
op donderdagavond, een eetversla-
vingsgroep, een groep voor vrou-
wen die beter voor zichzelf willen
leren opkomen en een 45-plus
groep.
Lange Lies is tot 14 augustus geslo-
ten, maar schriftelijk opgeven voor
een van de vier groepen kan nu al.
Direct na de vakantie wordt met de
inschrijfsters contact opgenomen.
Vanaf 15 augustus is Lange Lies
weer te bereiken: Grasbroekerweg
166, 6412 BJ Heerlen, © 045 - 722727.

Auto gestolen
KERKRADE - Een in de Stations-
straat in Kerkrade geparkeerde
Mercedes werd zaterdag rond mid-
dernacht gestolen. De rode Merce-
des heeft het kenteken AC-A-9304.

Rockgroep
Speciale attractie vormt de Tsje-
choslowaakse rockgroep Team, die
voor het eerst buiten het Oostblok
zal optreden. Zaterdag van 18.00 tot
20.00 in de WMC-kiosk op de Markt
en vervolgens in Bleyerheide voor
de congresdeelnemers.

Alleen de filmvoorstelling is niet in 'het Esperanto. Het betreft 'Quest
for fire' van de regisseur Jean-Jac-
ques Annaud. Toch zal iedereen
deze film kunnen volgen, want hij
speelt zich af in de prehistorie toen
de mensen alleen nog wat grom-
den...
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045-719966

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

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

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

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

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

Personeel aangeboden
VERTEGENWOORDIGER Een PICCOLO in het Lim-
met 6 jr. ervaring in Detail- burgs Dagblad helpt u op
handel zoekt werk. Tel. 013- weg naar snel succes. Bel:
356810. 045-719966.

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorgers m/v
Voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur 's ochtends

in BORN - BUCHTEN - SITTARD - SUSTEREN
Inl. Baandert 16 Sittard. 04490-15577

tussen 8.30 en 17.00 uur.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en
ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-
lonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of 229548.
Wordt RIJINSTRUCTEUR
(m/v) of rijschoolhouder
(m/v). Full-time of part-time.
Na drie maanden kunt u al
aan de slag. Vast en zeker
werk: 250 vacatures! Uitste-
kende toekomstmogelijkhe-
den. Rijdt u graag en goed
auto? Kunt u goed met men-
sen omgaan? Heeft u rijbe-
wijs B, havo/mavo/lts-c?
Volg dan een dag-, avond-
of zaterdagopleiding in sep-
tember in Best of Utrecht.
Haal het Kaderschooldiplo-
ma, erkend door Ministerie.
Bel de Kaderschool voor
gratis studiegids: 04998-
-99425.

KOELMONTEUR, leerling
koelmonteur en verkoper
gevraagd. Afspraak maken
tussen 7.30 en 8.30 uur. Tel.
045-441566.
Holland Distributie zoekt
voor de regio Limburg en-
thousiaste STUDENTEN en
scholieren (v.a. 17 jr.) die in-
teresse hebben in leuk werk
in de buitendienst, de ver-
diensten zijn zeer hoog.
Voor info bel tussen 11.00-
-21.00 uur: 03469-2169 of
06.521.33760.

Wij zoeken op korte termijn
een repr. part-time MEDE-
WERKSTER voor onze
kaas-delicatessen zaak in
Heerlen-Z. Erv. strekt tot
aanbev. Leeft. ca. 30-40 jr.
Schrift, soll. br.o.nr. B-1404
Limburg Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Goedlopende gezellige club
vraagt met spoed een of
twee leuke MEISJES, intern
mog., info 04750-15802.
Suppers VERSPREIDIN-
GEN Hulsberg vraagt met
spoed enkele serieuze be-
zorgers voor gem. Heerlen
en enkele vakantiebezor-
gers voor Aarveld, Bekker-
veld, Douve Weyen, min.
leeft. 15 jr. Aanmelden
04405-3702.
Privehuis Michelle zoekt met
spoed leuk MEISJE. 045-
-228481.
Gevr. ervaren TEGELZET-
TERS, ook ged. arbeidson-
gesch. en leerling tegelzet-
ters 16 en 17 jr. Soll.na tel..
afspr. Tegelzettersbedr.
Martin Dominikowski, Dor-
migstr. 17, Landgraaf.
SERVEERSTER met ruime
ervaring gevr.; tevens va-.
kantiewerker gevr. va. 18 jr.
voor bediening of keuken.
Restaurant Oase. Tel.
04406-13558.

Te huur gevraagd
DRINGEND te huur ge-
vraagd: Woningen in alle
prijsklassen. Huurcentrale
Limburg. Tel. 045-228151.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur 1-2 pers. appartm Te h. RESTAURANT guns-
gemeub. & gestoft. (Nieuw- tig gelegen, hoge omzet te
str. 62C) Huursubs. mog. maken. Geschikt voor bistro
045-456795/045-452895. en voor meerdere doelein-
Piccolo's in het Limburgs den. Zonder contanten te
Dagblad zijn groot in RE- reflecteren. Eventueel met
SULTAAT! Bel: 045-719966. woning. Tel. 04490-49361.
*:■ ■ : ; —, JL
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Onroerend goed te koop aangeboden

Informatie op de bouwplaats
Heden 17 juli van 17.00 - 19.00

Merkelbeek, Windmolenweg: 6 halfvrijstaande woningen,
nog dit jaarvoor bewoning gereed. Ind.: woonk. mcl.

keuken 32 m2, 3 slaapk., badk., zolder.
Extra grote garage/hobbyruimte.

Prijs ’ 144.471,-v.o.n. (excl. een max. rijksbijdrage ad

’ 44.000,-). Nettomaandlast ca. ’ 560,-.
Volg de borden vanaf de Houtstraat/hoek Broensdelpad

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 045-712255

Wegens enorme vraag zoe-
ken wij met SPOED woon-
huizen tot ’150.000,-. Di-
rekte aankoop behoort tot
de mogelijkheden. Geen
makelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671

Over te nemen goedlopend
RESTAURANT-Taverne,
aan de maaskant in België.
Voll. inger. met stok. Trouwe
clientèle, goed gelegen, met
ruime parkeerplaats, te be-
vr. maand, dinsd. woensd.
Tel. 09-32-33146971.

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.

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.

■__ . 1 .. —*

Kamers aangeboden/gevraagd J
Gem KAMER te h. 04406- Te h. KAMERS centrum \
4049aHeerlen, eigen ingang, dou-

" "~ che en wc, half gemeub., !
Wat VERKOPEN? Adver- gesto{ jel. 045-719414, na ;
teer via: 045-719966. 18.00 uur 719016.

Bouwmaterialen
Nu wordt een tegelvloer

betaalbaar! {
Diverse rest- en aanbiedingspartijen

vloertegels van Sphinx, Villeroy & Boch en
Ceramic National.

kortingen van 30-40 en zelfs 50%
1e week bouwvak (17 t/n 22 juli) GEOPEND!

.MS
STEVENS BOUWMATERIALEN BV

Dr. Nolenslaan 122 (Industrieterr. Noord), Sittard.
Nieuw tel.nr. 04490-90300. :

DAMOISEAUX Heerlen ver- Als u ons voor 12 uur 's mor- ,
koopt en verhuurt meer dan gens belt, staat uw PICCO- !
u denkt! (Verhuur zonder LO de volgende dag al in het'borg). Tel. 045-411930. Limburgs Dagblad. Tel. 045- ',
KANTELDEUREN, roldeu- 719966. \
ren, sectiedeuren met of _
zonder afstandsbediening in Heparaties
23 maten direkt leverbaar. TW;Wincri r„„„r„,:„ -7„„^„,

Afstandsbediening compu- TV/VID.E° re Paratie- Zonse
ter gestuurd geschikt voor 1- Gor9ens- Tel'
alle soorten garagedeuren wo"'3
compl. met zender voor uw Voor al uw koelkast- en
auto. Fa. Straten, Eijkskens- DIEPVRIESREPARATIES,
weg 18, Geulle. 043-641044 Vroko, 045-441566/461658.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind- Met een PICCOLO in het
hoven, 040-457080, (tus- Limburgs Dagblad raakt u
sentijdse) 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
Ter overname aangeb. CA- Van maandag t/m vrijdag,
FÉ, gemeente Heerlen/Zes- van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
wegen. Inl. 045-243900, tij- uw PICCOLO telefonisch
dens kantooruren. opgeven. Tel. 045-719966. j

Landbouw en Veeteelt
Jonge HENNEN te k. even- Te k. zware WINTERPREI-
eens mestkuikens, regelm. PLANTEN a 1 1/2 cent per
leverb. Vaesrade 43, Nuth. stuk, Pantenkwekerij J. van
Tel. 045-241284. den Beuken, Krekelkamp 3,
Voor land- en tuinbouw MU- Wanssum. 04784-1629
RATORI driepuntsfrezen, Kalkslib, DSM en champig-
rotorkopeggen, klepelmaai- nonmest.' P. PUSTJENS,
ers en hefmasten, direct van Tel. 04759-3565/ auto-tel.
importeur, uit voorraad le- 06-52107893.
verbaar. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. Collé Ko- wat VERKOPEN? Adver-
ningsbosch. 04743-1205. teer via: 045-719966.

Auto's

Flat Uno Riviera 45 IE
Kenteken klaar, direkt leverbaar
van ’ 18.500,- voor ’ 16.750,-

Fiat Sitty Car
Pres.Kennedysingel 8-12, Sittard 04490-17544.

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

Slechts 19.000 km. Ook div. jongeAlfa's 33 Junior en S.
Alfa Romeo-dealer

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

Autobedrijf I WJ\^ =J§ Ü79 Klimmen 1939 |J\y
Jubileum Autoshow

WEGENS HET ENORME SUCCES VAN ONZE
JUBILEUMSHOWDEZE WEEK SUPERAANBIEDINGEN
VRAAG OOK NAAR DE SPECIALE MEENEEMPRIJZEN.

Zondag Kijkdag
Jeep Aro 4x4 '84 ’ 7.000,-; BMW 320 I veel extra's '84

’ 16.900,-; BMW 320 type '80 ’4.900,-; BMW 316 type
'80 zeer mooi ’ 3.950,-; Datsun Cherry GL '83 ’ 7.900,-;
Datsun Cherry GL '80 ’2.500,-; Datsun Cherry 82
’5.950,-; Ford Sierra Stationcar 1600 type '84 5-drs.
’12.950,-; Ford Sierra 1600 5-drs. '83 ’11.500,-; Ford
Granada '83 ’7.500,-; Ford Taunus Stationcar '79
’1.500,-; Ford Taunus LPG Station '82 ’6.950,-; Ford
Sierra 2.0 ’ 10.000,- '83; Ford Escort '79 ’2.500,-; Ford
Escort '82 ’ 7.950,-; Ford Fiesta '84 ’ 10.950,-; Fiat Pan-
da 45 '85 ’ 5.950,-; Fiat Panda 750 CL '87 ’ 11.250,-; Fiat
Ritmo 65 '81 ’2.950,-; Honda Prelude EX type '84
’16.000,-; Honda Quintet '82 ’4.250,-; Lada 4-drs. '84

’ 3.950,-; Landrover Jeep’ 5.950,-; Mazda 323 nw.st. '85
’11.500,-; Mazda 323 nw.st. '86 sportuitv. ’12.500,-;
Mazda 323 '79 ’ 1.950,-; Mitsubishi Galant '82 ’6.750,-;
Mitsubishi Colt GLX '85 ’ 12.500,-; Mini Metro '81

’ 4.950,-; Mini autom. '79 ’ 2.200,;; 5 x Opel Corsa va.
’9.900,-; Opel Manta 1e eig. '80 HB ’4.900,-; Opel Ka-
dett diesel '84 ’ 9.250,-; Opel Kadett Coupé '79 ’ 2.950,-;
Opel Kadett donkerblauw, zeer mooi 1987 ’17.900,-
Opel Kadett 1200 S LPG '81 ’4.950,-; Opel C 1200
’2.250,-; Opel Rekord 2.0 LPG '81 ’3.950,-; 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,-; Toyota Celica zeer
mooi '83 ’ 11.500,-; Toyota CelicaKT '80 ’ 4.900,-; Toyo-
ta Carina LPG '79 ’ 2.500,-; Toyota Tercell '85 ’ 8.950,-;
VW Golf diesel '81 ’ 6.950,-; VW Golf 4-drs. '78 ’ 2.500,-;
VW Polo LX LPG '81 ’ 5.750,-; VW Derby '81 ’ 2.950,-;

VW Jetta '81 LPG ’ 5.250,-; Volvo 343 79 aut. ’ 3.250,-.
Diverse inruilers va. ’ 1.000,-.

Inkoop - verkoop auto's.
Goede service en garantie.

APK keuringsstation.
(keuring klaar terwijl u wacht)

Klimmenderstraat 110, tel. 04405-2896.

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

Fiat Panda 1000 IE Cl,
kenteken klaar, direct leverbaar
van ’ 14.250,- voor ’ 13.000,-

Fiat Sitty Car
Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard. 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 iGLX Sedan
'87; Mazda 323 1.3LX '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.

Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaar garantie 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 APC3-deurs 1983
Saab 900 44.000km 1984

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
Saab 90 2-drs. in nieuwstaat 1986

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
Lancia Thema I.E. ABS, demo 1989
Lancia Thema VS 1986
Lancia VlO I.E. demo 1989
Lancia VlO Turbo electr. ramen, centr
deurvergrendeling, aut. verw
nw.pr. ’ 28.170,-nu voor ’ 19.500,- 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

Opel Kadett GLS 39.000km 1984
Golf 1.6 4-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 1985
Opel Ascona 4-deurs, zeer mooi 1985
Talbot Solara I.6eenspotkoopje! 1984
Fiat Uno 70 S 1987

Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Jürgen 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. BMW 520 i, bwj. '83,
zeldzaam mooi ’12.000,-.
Ford Siërra 1600 laser bwj.
'85, 3-drs. ’ 11.500,-; Hon-
da Accord bwj. '80, 3-drs
’2.750,-; Talbot 1100 pick-
up bwj. '83, ’2.150,- Hom-
mert 24, Vaesrade, kruis-
punt Schinnen.
VACANTIEAUTO Datsun
St.car, bwj.'7B, APK 7-'9O
’975,-. Tel. 045-750153
Direct CONTANT geld voor
auto's vanaf bwj. 1980. Tel.
045-414372 ook 's avonds.
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.
Te k. FIAT Uno 60, 5 deurs.
Tel. 04450-3315
Tek. Ford ESCORT 1.3 La-
ser, bwj. '86, 5-drs. sch./
kanteldak, 40.000 km, i.nw.
st., pr.n.o.t.k. Mgr. Hans-
senstr. 6 Nieuwenhagen.
Te koop Ford ESCORT
1600 GL, 1981, i.z.g.st. Tel.
04454-3058.
Te k. Ford FIESTA, bwj. '79,
i.g.st., vaste pr. ’ 2.000,-.
Tel. 045-413558.
Te k. Ford GRANADA 2,3
GL, schuifd., zwart metal.
grijs, i.z.g.st, vr.pr.

’ 2.500,-, 04490-24459.
LADA 2105 GL '84, kl. grijs,
1e eig. 30.000 km. ’ 4.000,-
-045-420650.
MERCEDES 280 S, bwj. '80
bijz. mooi, vr.pr. ’10.000,-.
Tel. 04492-3582.
Te k. Mitsubishi SAPPORO,
bwj. '81, pr. n.0.t.k., tel. 045-
-462875 na 18.00 uur.

Mitsubishi LANCER GL die-
sel '85, kl. wit, i.z.g.st.
’8.250,-. 045-454217.
Te k. Nissan STANZA 1.8
GL HB 5-bak, 3-drs, nw.
mod. '83, APK tot '90 zeer
aparte uitv. Verk. in nw.st.

’ 5.950,-. ml. 043-254462.
Te k. Opel Kadett STA-
TIONCAR, bwj. '80, vr.pr.

’ 3.250,-. 045-229974.
Opel CORSA 12 S luxe, bwj.
'84 3-drs. 50.000 km. in nw.
St. Tel. 045-228469.
Opel MANTA, bwj. '79, APK
5-'9O. Techn. i.pr.st., pr.n.o.
t.k., 045-452161 na 18uur.
PEUGEOT 305 GR dcc. '83,
1e eig. kl. blauw, i.st.v.nw.

’ 6.750,-. 045-257217.
VOLVO 340 '86, LPG, in st.
van nieuw, voord., tel.
04409-2619 na 18.00 uur.
VOLVO 360 GL '86, in st. v.
nw., m. of z. gasinstall., zeer
voord. Tel. 04490-12138.
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
27-10-87; Mazda 626 2.0
GLX '86 (3x); Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 LX Diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
626 Sedan 2.0 LX diesel '84;
Mazda 323 HB 1.5 LX '86 ;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86:
Mazda 323 HB 1.3 LX aut.
'86; Mazda 323 HB 1.3 au-
tom. '84; Mazda 323 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 12 S 5-drs. '82; Opel
Corsa TR 1.2 S '85; Ford
Siërra 1.8Laser, 5-drs., '85;
Ford Escort 1.3 L, LPG '82;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; VWGolf
'84; Triumph Spitfire MX 3,
1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78
’1.500,-; Mitsubishi Sapor-
ro, aut. '78 ’ 2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’ 4.950,-;
Opel Kadett '77 ’1.250,-;
VW Polo '78 ’1.850,-; Vol-
vo 343 DL autom.'77
’1.250,-. LOVEN Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keuringsstation.
Opel ASCONA '80 ’ 3.800,-
Honda Prelude '80 ’ 5.200,-
Datsun Cherry '80 ’ 2.900,-;
Renault 5 GL '81 ’2.700,-;
Mitsubishi Galant '80
’2.400,-; VW Golf D '79
’3.900,-; Ford Escort '79
’1.750,-; Toyota Corolla
'78 ’l.lOO -. Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf. 045-311078.
OPGELET wij betalen de
hoogste prijs voor alle mer-
ken auto's. Tel. 045-416239
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.

GG auto's biedt aan: Honda
Accord 2.0 EX met veel ex-
tra's '86; Renault 25 V 6inj.
als nieuw '85; Ford Escort
1.4 CL '87 met sportwielen
enz.; Ford Escort met uit-
bouwset, sportwln. enz. '84;
Peugeot 305 GL mt schuifd.
'85; Ford Sierra 1.6 '84;
Saab 900 GLE automaat
'82; Opel Ascona's diverse
types vanaf '82; Toyota Ce-
lica 2.0KT '84 enz. enz. enz.
degelijke garantie - inruil -
financiering - verder onder-
houd mogelijk. GG AUTO'S,
Heerenweg 286 Heerlen.
Tel. 045-224172. (Gr. weg
Hrln-Brs).
Ford Scorpio 2.4 i ghia, '87

’ 32.500,-; Ford Scorpio 2.0
i CL 5-bak '86 ’25.500,-;
Ford Siërra 1.6 laser '86
’16.750,-; Ford Siërra 1.6
laser LPG '85 ’15.250,-;
Ford Siërra 2.0 laser '84

’ 12.500,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs '87 ’17.500,-; O-
pel Ascona 1.6 S '83
’8.250,-; Opel Kadett 1.2
LS 3-drs. '87 ’16.750,-; O-
pel Corsa 1.3 LS 3-drs. '87
’14.750,-; Renault 25 TS
5-bak '86 ’18.500,-; Re-
nault 11 1.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’12.500,-;
VW Passat 1.6 CL 5-drs '86
’14.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.500,-;
Lada 2105 '82 ’ 2.000,-. In-
ruil, financieren en BOVAG-
garantiebewijs. Autobedrijf
en APK keuringsstation P.
van DIJK & Zn. Homperts-
weg 33, Landgraaf(Schaes-
berg-Kakert). Tel. 045-
-311729. Alle keuringen toe-
gestaan.
Autohandel VERSPAGET
biedt te koop aan: Opel Ka-
dett D, bwj. '82, ’4.500,-;
2x Opel Kadett Sitty, bwj.
'79, v.a. ’1.750,-; Triump
RT 7 geh. gerest, ’ 4.750,-;
Renault 17 TL, cabriolet,
zeer mooi, ’6.000,-; Ford
Fiesta, bwj. '79, ’ 2.000,-;
VW Polo t.'Bl, ’3.000,-;
Fiat Panda 45, bwj. '81,
’2.250,-. Citroen 2 CV 6,
bwj. '82, ’2.000,-; Citroen
Pallas 2400 D, bwj. '80,

’ 1.500,-; Mazda 626, LPG,
bwj. '81, ’3.250,-; Toyota
Carina 4 -drs, bwj. '79,
’2.000,-; Opel Kadett cou-
pe zeer mooi, ’ 1.250,-; 2x
toyota hi-ace, busje, bwj. '80
en '84 v.a. ’ 2.250,-. plm. 40
a 50 goedkope auto's, alle
auto's APK. Inr. mog. Locht
85, Kerkrade-West. 045-
-425858/325955^ _^

Opel REKORD '84

’ 10.500,-; Saab 900 GLS
'82 ’6.500,-; Opel Kadett
'80 ’3.500,-; Toyota Carina
Combi '80 ’2.750,-; BMW
318 '78 ’3.000,-; AMX
Sport '80 ’5.750,-; Opel
Kadett 1,6 D '83 ’7.000,-;
Ford Granada '80 ’ 1.750,-;
Mercedes 280 '77 ’ 3.750,-;
Mitsubishi Galant Combi '84
’8.500,-; BMW 316 '77

’ 1.500,-. Oirsbekerweg 27
Oirsbeek. 04492-3582.

SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 en '88;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88 en '89; Seat Ibiza
Playa '86; Seat Ronda 1.7
GL D '87 en '85; Seat Ronda
1.5 GLX '84, '85 en'B7; Seat !
Malaga 1.2 GLX '86; Seat ■Malaga 1.2 L '88; Seat Ma-
laga 1.5 SKI '88; SeatBestel .'88; Seat Ibiza 1.2 XI '89;
Subaru 1300 '80; Talbot So-
lara 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; Dat- j
sun 120 V '79; VW Passat |
'81; Fiat Ritmo '83; Ford (
Fiesta '78; Opel Kadett city |
'79; Audi 100 '81. Opel Ka- idett '80, Mitsubishi Saporro ''81; Inruil en financ. mogel. -Donderdags\oopavond.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel |
Kadett 1.2LS groenmet. '85;
Kadett GTE wit '83; Kadett
1.6 SR blauwmet. '82; Ka-
dett 5-drs. bwj. '83; Ford -Siërra 1.8 L Laser 5-drs.
rookzilvermet. ’ 15.000,-
-'B6; Siërra 2.0 ’13.500,-
-blauwmet. 5-drs LPG '85;
Sierra KR 4i roodmetal. div.
extra's '83; Escort XR3
’7.900,- blauwmet. '82; -Granada 2.0 L ’ 1.900,- 4-
drs. i.z. g.st. blauw '80

’ 2.500,-; VW Golf GTI div.
extra's type '81 ’ 6.750,-;
Toyota Corolla 1.3 DX Lift-
back blauw '80 ’2.750,-;
Toyota Starlet DX 5-drs.

’ 1.900,- zilvermet., '79 "’2.750,-; BMW 320 6-cyl.
i.z.g.st. div. extra's ’ 2.750,-
Inr. gar. financ. mogelijk. -Autobedrijf Gebrs. Domini-
kowski, Kantstraat 48 Übach
o. Worms-Landgraaf Tel.
045-326016.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en wij kopen alle loop-, sloop- 'SCHADE-AUTO'S. Ik betaal en SCHADEAUTO'S tevens
de hoogste prijs in Limburg. gratjS ophalen tev. RDW
Tel 045-254049. vrijw. bew. C. Körfer 045-
Te k. gevr. sloop- en 751807.
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418. Bedrijfswagens

SCr^AUTot Te°gP" re- BEDRIJFSAUTO'S en bus-
delijke pr. Gratis afhalen, sen. Steeds voorradig diver-
Tel 04405-1602 se Destellers. bussen mini—: bussen, open laadbakken.Te k. Gevraagd loop- en Alle typen bestelauto's. OokSLOOPAUTO'S, gratis af- diverse luxe auto's in alle ty-
halen. Tel. 045-216104. pen en prijsklassen. Donny
Te k. gevr. SCHADE- sloop- Klassen bv. In- en verkoop,
en loopauto's, in- en ver- Meerssenerweg 219, Maas-
koop gebr. auto-onderdelen 'richt. Tel. 043-635222 of
Tel. 045-411480. 043-634915.

Auto onderdelen en accessoires

SKF Kogellagers
V-Snaren

Oliekeerringen
1. Voor automobielen

2. Voor industrie
3. Voor huishoudelijke apparatuur (wasautomaten)

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

K££p ß v

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Gebruikte en nieuwe ON- Goede gebruikte onder-
DERDELEN v. jonge scha- delen voor alle types van
de-auto's, Deumens Haef- alle merken. ROBBY'S -
land 20 Bruns. 045-254482. auto-onderd. 045-224123.
Te k. 4 Wolf-race VELGEN Piccolo's in het Limburgs
6 x 13. Tel. 045-316607, na Dagblad zijn groot in RE-
-17.00 uur. | SULTAAT! Bel: 045-719966.

Aanhangwagens

Te k. gesloten AANHANG- Hondjes te koop en AAN-
WAGEN 3.00 x 2.00 x 1.15 HANGER 2.00x1.00. Spoor-
mtr. Tel. 04407-1337. dijkstr. 78, Hoensbroek.

{Brom)fletsen
Gebruikte RIJWIELEN groot Een PICCOLO in het Urn-
en klein, z.g.a.n., Akerstr burgs Dagblad helpt u op
Nrd 52, Hoensbroek, 045- weg naar snel succes. Bel:
216818 045-719966.

Watersport/Surfen
Te k. Pirelli RUBBERBOOT. Piccolo's in het Limburgs
Tel. 045-316607, na 17.00 Dagblad zijn groot in RE-
uur. SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.
MAKREELVISSEN op zee, Prachtig gelegen VAKAN-
ga met een van onze snelle TIEWONINGEN te huur te
kotters mee uit Stellendam, Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
Mijntje Junioren Senoir. Tel. ma t/m vrij tel. 045-410071.
01879-3359. Als u ons voor 12 uur's mor-
CARAVAN te huur in Heim- gens belt, staat uw PlCCO-
bach (Eifel) na 12-8 en Rog- LO de volgende dag al in het
gel na 19-8. Tel. 045- Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-211705/224493. 719966.

*grj§^ ÜPrcrficiczt! *§|p
Oma Proficiat proficiat ma^r

met je verjaardag. Wiel, John, AnitaJ^lTonnie, Wiel, Bert, JaRaimond, Lies, Rob, Wat VERKOPEN?
Michael, Bryan en Martin teer via: 045-719966- I

Caravans/Kamperen ,
-,)

Wat VERKOPEN? Adver- ALPEN-KREUZER
teer via: 045-719966. vouwwagens voor "Jj
JAARSTALL.NG (afgeslo- AIh> , r̂» C HaV/ain|n b°en kleur-combinaties. ?
B",eT^Eo/^?;" PUS bei9^ blauw-grijs, JBTW. Tel. 04492-2601. of^e Nog en

9
ke

,e ij
Met een PICCOLO in het len met voorjaar^
Limburgs Dagblad raakt u vanaf ’4.335,-. "j
uw oude spulletjes 't snelst hoeft niet... Voordelig!
kwijt. Piccolo's doen vaak niet!. Caravan Import j
wonderen... Probeer maar! Hoofdstraat 84, Amst*
Tel. 045-719966. 04492-1860. ,✓

Kontakten'Klubs >

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert na

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte W
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren n^avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 5"

06-320.330.03
Paradiso Landgraaf

Europaweg Noord 158, Landgraaf 045-317032 mgi^
Wij hebben ook een franse tour!!!

Riverside club i
E9afslag Echt/Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en LaaJ^ivoorbij camping de Maasterp. Open van ma. t/m vf|

14.00 t/m 02.00. Tel. 04755-1854._^^

Madame butterfly
4 7 (ft

en haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade openvajjx'

Club Pin Up,
met mooie sexy pin-up girls, en excl. service. P'y,^
laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend v

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachtje

Girls Girls Girls
Bij privehuis Michelie

045-228481-045-2296^
Nieuw in Club 2000 .

Jacky en Katja, lief en jong. Tel. 04490^423^
Gezellig flirten met zn tienen

Flirtbox 06-320.330^
Sex Royal

06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Club La Ferme

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

dag en zond. Met mooie
meisjes om U te verwennen.
Rijksweg Maastricht-Vaals

achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts.

Judith, pas 18, geertje
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. 61<1.
50 et. per min.

Mindy's
Masturbatielijn

gratis kado
06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)
" 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Tieners
GRATIS PORNO kalender

50 et p.m. 06-

-320.320.10

TopseX^
18 jaar, 2 hande" I

maar 2 kwartjes Pt

320*325^
Hardse*

Keihard de lekke"*. l
maar 2 kwartjes P /320*325^
rijpe vrouv^

Tante Ria, 40 \*i
50 et. p.m. bel /

320*325^
Hardlestf

2 kanjers tege'i'
Maar 2 kwartjes Va

320*32j>
06-Se*
Relax-U^06-320.320-

Zevende H?J06-320.32Ö u

Sex non sfi06-320.320y

ÜLrveüj
sex relax

06' n(
320.324$
Addink Pro<L^J
Sex party
06-320.32^talk prod.jgj^
Nimf DebJ,
alle gaatjes 9e g

50 et. Pm jj

320.320^Sweet-UÜ
50 ct.p.m. 06 /f]320.32^p
VoorPiccojjJl'

zie verder pa»



vrouw

'Het zaad kruipt waar het niet gaan kan'

Onverwacht zwanger
vaak onverklaarbaar

kind 71 ~Ze huilde- Moniek (24) wilde helemaal geen
rjen e had zo graag gevangenisbewaakster willen wor-
lecje Wu moest ze op haar kind passen. Het was oneerlijk.
verw ?v?nc* had ze trouw de pil geslikt en nu bleek ze in
hm* tinS te zijn. Het was de schuld van die stommeUiSarts.

jaar n?', "Het was april vorig
Voej "ad steeds zon naar ge-
dat ik

n m'n buik. De huisarts zei
had Tb-lets aan miJn endeldarm
liet iv

geloofde ik hem toen al
Vefwa kad net gevoel dat ik in
dat n; .hting was. Maar ik sprak
„V0J et u»t- Ik wilde geen kind."
rnogfi 61!8 de dokter was het on-

udat ik in verwachting
orifje Jn-"ij wilde geen inwendig
aan rn° ek doen, luisterde even
gaan TVn. Duik en kon weer
luc jjf * iedere keer weer'opge-
„Ka ' want ik wilde geen kind."
steeris. ler maanden was ik nog
Jezelf met ongesteld. Ik wüde
hoU(j niet langer voor de gek
rmjs en ben naar het zieken-
Vertel legaan- De gynaecoloog
ken , me dat ik al zestien we-
JkVo^aHnprwas."
tiiet "nd het vreselijk. Ik kon het

h
6r Weghalen, ik moest het

%KB uden. Mijn vriend en ik
*aren ontzettend gehuild. We
*el(/ nog zo jong... We wilden
l"lanieln»eren' maar niet 0D deze

is i n zwangerschap
Kwy} geval de schuld van de
IW», Het Nederlands Huis-wil Genootschap (NHG) in

ar , erkent dat - zelden welis-
bij jj ' huisartsen fouten maken
liet 2

'agnose of iemand wel of
etligin ger is' Volgens de ver-
St)rns 'S- net voor een huisarts

na te gaan waarom
stfUe °Uw niet meer men-
U\ ***■" De een is gestopt met deVpraardoor de ongesteldheid
I^^ uitblijft. De ander heeftan haar hypofyse (hersen-
%j.npel) dieonder goede om-

m eden hormonen afgeeft
*e r,ietenstruatic stimuleren. Als
's, st ' Weten wat er aan de handde Bv ren ze de patiënt door naarsyriaecoloog.

e afdeling gynaecologie
"h^ bij het uitblijven vin de
»Wn Uatie' niet altiJd direct in-

Christina Vermeulen-
v rs > gynaecologe en secreta-

f'"g v de Nederlandse Vereni-
°gip or Obstetrie en Gynaeco-
Vju "^oms komen moeder en
"iet r samen. Het meisjewordt
Verkla er ongesteld en ik moet

varen waarom. Ik vraag ofze
■V 'end heeft en ze antwoordt
'Wu de Patiënt later alleenS e mt- bekent ze dat ze wel

N$tetl J°ngen naar bed is ge-
y m' maar naar moeder mocht
r' rr,et Weten. In zon geval is
HfOeilijk. om tijdig de even-
\>, 2wangerschap te signale-

De pil
k°k kSo^iJkt dat de pil, één van de
Ndpl aarste voorbehoeds-
% al:en> een zwangerschap
NrC'Jd uitsluit. Een goede pil
\t jj'nt een eisprong, zorgt er-
>8 flat het baarmoederslijm->s nen nestJe maakt en dat tij-

vruchtbare dagen de■ pr°P uit de baarmoeder-

mond taai blijft, zodat de zaadcel
niet binnen kan dringen.
De werking van de pil kan uit-
blijven, als de patiënt ook nog
andere medicijnen slikt. Ver-
meulen-Meiners: „Dit heeft te
maken met een omzetting in de
lever. Zodra een huisarts medi-
cijnen geeft aan zijn vrouwelijke
patiënt is hij verplicht om te vra-
gen of de vrouw de pil slikt en
wat voor een. Als dat een lichte
pil is, kan hij beter een zwaardere
pil aan zijn patiënt geven. Het
probleem is dat de huisarts niet
altijd direct aan de anti-concept-
ie denkt als hij zich met
darmklachten bezighoudt."
Ook sterilisatie, een rigoureuze
vorm van anti-conceptie, is niet
altijd veilig. Bij een vrouw die
zich laat steriliseren, wordt een
stukje uit de eileider wegge-
haald, zodat het zaadje het eitje
niet meerkan bevruchten. Soms
plaatst de gynaecoloog een rin-
getje in de eileider('we leggen er
een knoop in') zodat bevruchting
onmogelijk wordt.
Gynaecoloog Vermeulen-Mei-
ners heeft het in haar praktijk
meegemaakt dat-gesteriliseerde
vrouwen toch zwanger werden.
„Dat is heel vervelend. Deze
groep vrouwen heeft er bewust
voor gekozen om geen kinderen
te nemen."
De gynaecologekan een dergelij-
ke onverwachte zwangerschap
niet helemaal verklaren. „Het
enige wat ik kan zeggen is dat de
natuur zjch herstelt. De gebro-
ken stukken eileider proberen

weer aan elkaar te groeien. De
medische wetenschap heeft nog
geen vorm van anti-conceptie
ontdekt dievoor 100 procent vei-
lig is."
Anita(3o) lijdt aan een andere
kwaal: endometriose. Dit is het
proces waarbij het baarmoeder-
slijmvlies zich verwijdert uit de
binnenkant van de baarmoeder
en zich bijvoorbeeld nestelt in de
spierwand van de baarmoeder of
op deeierstok.Doordat het baar-
moederslijmvlies zich verplaatst
kan ook de eileider verstopt ra-
ken, waardoor het vrijgekomen
eitjeniet meer bevrucht kan wor-
den.
Anita wilde persé een kind. Ne-
genjaar lang onderging ze tal van
operaties. Drie reageerbuisbe-
vruchtingen zijn bij haar mis-
lukt. Vorig jaar heeft ze een jaar
lang gekuurd om haar eileider
schoon te krijgen. Anita: „Twee
weken lang kreeg ik om de vier
uur een injectie in mijn buik.
Daarna moest ik negen maanden
lang een neusspray inspuiten.
Het hielp niet. Mijn eileiders ble-
ven verstopt. Toen adviseerde de
dokter mij om mijn baarmoeder
wegte halen. Ik had te veel pijn."
De dag van de operatie deed ze
voor de zekerheid nog een keer
een zwangerschapstest. Ze was
wat misselijk en had last van
haar borsten. Stel je nou eens
voor dat je je eigen kind weg-
haalt...
Volgens de test zou Anita zwan-
ger zijn, maar ze nam het resul-
taat niet serieus. Ze gaf de medi-
cijnen en haar nerveuze gedrag
de schuld.
In het ziekenhuis werd haar ver-
teld dat ze al 11 weken zwanger
was. Anita: „Ik geloofde het niet.
Je bent zo gewend dat alles wat
je doet en probeert, geen resul-
taat oplevert. Als ik nu naar mijn
dochter kijk, kan ik m'n geluk
nog steeds niet op. Het is een
pracht kind en zo m00i... ledere
keer denk ik weer: is dat nou
echt van ons?"
Anita werd direct gewaarschuwd

dat het voor haaronmogelijk was
om een tweede kind te krijgen.
Een half jaar na haar eerste
zwangerschap voelde ze zich
weer wat duizelig.Even een test-
je doen, dacht Anita. Weer posi-
tief. Ze besloot om haar proef te
checken bij de huisarts en ze
bleek inderdaad haar tweede
kind te verwachten. „Van mij
part komen er tien," verzucht
Anita verheerlijkt.

" Christina
Vermeulen-Meiners:
'Met vakmatige
nieuwsgierigheid
kun je
ontzettend
veel schade
aanrichten'

Onbegrepen...
Jaarlijks komen er in
alle ziekenhuizen van
Nederland veel onver-
wachte zwangerschap-
pen voor. Het gaat hier
om de groep vrouwen
die eigenlijk geen kin-
deren kon krijgen. Zo
brengt een vrouw zon-
der baarmoeder toch
een gezonde baby ter
wereld. Voor het meisje
dat iedere avond de pil
slikt en toch in ver-
wachting raakt, is de
zwangerschap onver-
wacht én ongewenst.
De medische weten-
schap spreekt in beide
gevallennog steeds van
een 'onbegrepen zwan-
gerschap. Christina
Vermeulen-Meiners,
gynaecologeen secreta-
ris van de Nederlandse
Vereniging voor Obste-
trie (verloskunde) en
Gynaecologie zegt het
in haar eigen woorden:
„Het zaad 'kruipt waar
het niet gaan kan."

Zaad
Ook mannen kunnen vrouwen
van een zwangerschap onthou-
den, bijvoorbeeld als hun zaad
niet goed is. Goed zaad moet be-
wegen en voldoende vorm heb-
ben. De kwaliteit van het zaad
kan onder meer achteruit gaan
als de man een lies-operatie heeft
gehad.
Ook komt het voor dat mannen,
bijvoorbeeld door een ontste-
king in de zaadleider, helemaal
geen zaadcellen hebben. Volgens
de theorie van Vermeulen-Mei-
ners is het voor de man dan on-
mogelijkom een kind te verwek-
ken, maar ook die gedachte is
doorbroken. Zij maakte laatst
mee dat een man zonder zaadcel-
len zijn vrouw toch zwanger
maakte. Vermeulen-Meiners: „Ik
begrijp er niets van, ik weet niet
hoe zoiets kan gebeuren. Wel
leert deze ervaring opnieuw dat
je als arts nooit mag zeggen: 'Ik
weet zeker dat u geen kinderen
kan krijgen. Dat heb ik ook niet
gezegd hoor! Als er dan toch on-
verwacht een baby geboren
wordt, moet je niet aan het ge-
lukkige echtpaar vragen hoe dat
nou in hemelsnaam mogelijk is.
Dan ontstaat er - wat wij in medi-
sche kringen zeggen - het zoge-
noemde buurman-effect: 'Uw
man had toch dood zaad? O, u
bent dus zeker met de buurmannaar bed geweest.' Met die vak-
matige nieuwsgierigheid richt je
ontzettend veel schade aan."

carina neefkens

Omgaan met
discriminatie

HEERLEN - Het Steunpunt
Vrouw en Werk Zuid-Limburg
start in september, in samenwer-
king met de P.B.V.E. Oostelijke
Mijnstreek^ een cursus Banen-
en Beroeporiëntatie voor Suri-
naamse, Arubaanse en Antil-
liaanse vrouwen.

Tijdens de cursus worden de bui-
tenlandse vrouwen, vanuit hun
culturele achtergrond, begeleidt
naar betaald werk. De thema's
waar in dit kader aandacht aan
geschonken gaat worden, zijn:
oriëntatie op studie en beroep,
het leren solliciteren en het om-
gaan met discriminatie. De cur-
sus, die twintig lessen bevat en
steeds van 9.00 tot 11.45 uur in
het migrantenvrouwencentrum
Paloma aan de Klompstraat
wordt gegeven, kan gratis ge-
volgd worden. Er is gezorgd voor
kinderopvang.

Meer informatie: Joyce Ever-
duim, ® 04490-23027.

Steek nóóit je vingers door de brievenbus...
LANDGRAAF - Jolanda
Scholtes was zestien jaar
toen ze voor de eerste keer
vakantiewerk op het hoofd-
kantoor van de PTT in
Landgraaf deed. „Ik mocht
toentertijd alleen maar de
nieuwe telefoonboeken bij
de mensen in de brievenbus
gooien. Mijn droom was
'écht de post rondbrengen.
Maar dat mag pas vanaf je
achttiende jaar. Daarna was
ik dan ook iedere zaterdag-
morgen in alle vroegte op
het postkantoor te vinden
om de post te sorteren en
vervolgens in mijn eigen
wijk rond te brengen. Dit
jaar is het voor de tweede
keer dat ik als vakantie-
werkster een aantal weken
de post bezorg," vertelt Jo-
landa, oftewel 'Tante Pos.
Voordat de nieuwelingen, dusook de vakantiewerksters, de
post zelfstandig mogen rond-
brengen loopt een collega-post-
bode twee dagen met ze mee. Dit

gebeurt vooral om de wijk te le-
ren kennen. Maar ook om telaten
zien hoe te handelen als er bij-
voorbeeld een pakje bezorgd
moet worden en de mensen niet
thuis zijn.
Jolanda: „Mijn wijk - Rimburg -dieongeveer op twintig minuten
fietsen van het hoofdpostkan-
toor ligt ken ik inmiddels op
mijn duimpje. Er zullen onge-
veer 600 huizen staan en die tel-
len ook 600 brievenbussen. Ik ga
om acht uur op pad, maar dan
heb ik de post wel eerst op straat
en huisnummers gesorteerd. Om
ongeveer elf uur ben ik weer te-
rug op het postkantoor."

Het is geen verplichting als va-
kantiehulp een uniform te dra-
gen. Maar omdat Jolanda, doch-
ter van de hoofd-besteller in het
Landgraafse kantoor, haar zater-
dagochtend al de nodige jaren
vult met post sorteren en rond-
brengen en een uniform dan wél
verplicht is, heeft ze de jas bij de
hand. Die wordt voor de foto dus
tevoorschijn gehaald.

vakantiewerk i

Een vrouwelijke postbode wordt
af en toe ook wel eens nageflo-
ten. Maar daar heeft Jolanda ab-
soluut geen moeite mee. „leder-
een is nu gewend aan het feit dat

Rimburg een vrouw heeft die de
post rondbrengt."
Waar ze wel behoorlijke moeite
mee heeft zijn de katten achter
de deur. Jolanda: „Op het mo-
ment datje de post in de brieven-
bus stopt geeft zon beest je een
krab met zijn poot. Daarom
wordt ons als eerste geleerd; stop
nooit jevingers door de brieven-
bus, want dan ben je ze zo kwijt.
En dan de honden. Och! Ik heb
tot nu toe maar één keer meege-
maakt dat er een hond achter me
aanzat. Ik ben zo snel mogelijk
op de fiets gesprongen en wegge-
reden. Maar die hond was toch
iets vlotter. Ik hield er een flinke
scheur in mijn broek aan over,"
aldus de studente aan de MEAO
in Heerlen.

Ook in het komende schooljaar,
het examenjaar, blijft Jolanda de
zaterdagochtenden werken -bij
de PTT. Postbode voor het leven
hoeft voor haar echter niet.
„Weet je wat ik nu toch zo gek
vind? Als vrouwelijke postbode
word je nu eens nooit voor een
kop koffie uitgenodigd. Dat ge-
beurt bij mijn mannelijke colle-
ga's wel. Zij worden gevraagd ge-
zellig een kopje te komen drin-
ken. Ik zou dat vooral in de win-
ter ook best prettig vinden."

" 'Als vrouwelijke postbo-
de word je nooit voor een
kop koffie uitgenodigd...'

Foto: FRANS RADE

Vrouwen in
de politiek

HEERLEN - Vrouwelijke politi-
ci zijn het best vertegenwoor-
digd in de Eerste Kamer: 26,6%.
De Tweede Kamer bestaat voor
20,7% uit vrouwen. Gemeentera-
den worden voor maar 18,5% ge»
vormd door vrouwen. Deze cij-
fers meldt de Limburgse Vrou-
wenraad in haar blad.
Het aandeel van vrouwen in de
politiek wordt steeds groter. In
1989 waren er nog maar 181 vrou-
welijke wethouders, acht jaar la-
ter 216 tegenover 1685 mannelij-
ke wethouders. Tot 1966 was er
geen vrouwelijke wethouder in
Limburg. In Zeeland duurde die
periode zelfs tot 1974. Daar
kwam in korte tijd verandering
in. In 1982 was het percentage
vrouwelijke wethouders 2,9 en
vier jaar later 5,7. Voor Zeeland
konden in die periode percenta-
ges genoteerd worden van 2,6 en
8.
De provincie Noord-Holland is
koploper met 21% vrouwelijke
wethouders in 1986, met Zuid-
Holland als goedetweede: 19,5%J
Acht jaar geleden telde Neder-
land 15 vrouwelijke burgemees-
ters. In 1987 zijn er dat 27. Weer
een jaar later 31 tegenover 661
mannen. Welliswaar een verdub-
beling, maar toch nog slechts 4%
van het totaal.
Ruim een kwart van de Statenle-
den in Nederland is vrouw. Het
dagelijks bestuur van de provin-
cies bestaat voor 21,6% uit vrou-
welijke gedeputeerden.
De vrouwelijke bezettingvan mi-
nistersposten is in Nederland
zeer gering: één. Daar staan dan
vier staatssecretarissen tegen-
over. Geen enkele vrouw is
'Commissaris van deKoningin'-.

Zuster Sabina uit Kenia vier maanden in Heerlen:

'Als ze me vragen,
kom ik hier werken'

HEERLEN - Zuster Sabina Ma-»
gembe uit Kenia ziet er na vier1
maanden Heerlense gastvrijheid
toch wel tegenop om weer naar
haarvaderland terug te gaan. „Ik
zal menig traantje laten, want ik
heb hier bij de zusters van Huize
de Berg een fijne tijd gehad. Ik
zal alle mensen erg missen."
Zuster Sabina verbleef bij de
congregatie van de Kleine Zus-
ters van de Heilige Josef in Heer-
len om voor een reumatische
aandoening ' behandeld te wor-
den.

Vijfendertig jaar geleden werd
Zuster Sabina geboren. Haar
twee broers en zes zussen gingen
allemaal studeren. Ook zij volgde
in Kenia een HAVO-opleiding.
Daarna studeerde ze één jaar
psychologie in Zambia.
„Het is bij ons de bedoeling dat
de kinderen zolang mogelijk bij
de ouders blijven wonen. Ouders
kiezen ook een man voor hun
dochter, waarmee ze dan moet
trouwen. Maar ik ben na mijn
studie psychologie novice (nieu-
weling in het klooster, red.) ge-
worden. Na dat jaarkoos ik defi-
nitiefvoor de congregatie van de
'Little Sisters of St. Josef met de
Franciscaanse leefregel. Dat laat-
ste betekent dat je de geloftevan
armoede, gehoorzaamheid en
zuiverheid aflegt. En dat wil on-
der andere ook zeggen dat je

maar één keer per jaar, veertien
dagen, naar huis mag. Je geeft je
vrijheid 'in feite helemaal op als
je intreedt.
In onze cultuur heersen boven-
dien andere maatstaven dan in
andere culturen. Wij hebben dui-
delijk andere leefregels. Ik heb

bijvoorbeeld buiten de congre-
gatie nauwelijks contacten."

Sabina leidt sinds vier jaar meis-
jes tussen de 20 en 26 jaar op tot
novice. „Ik ben staflid van de
congregatie en geef les in psy-
chologie en het religieuze leven.
De meisjes leren hun eigen kost-
bare cultuur te respecteren en
van daaruit hun leven op te bou-
wen. Het respect voor de de
ouderen staat hoog in het vaan-
del bij de Afrikanen."
In vergelijking met Nederland
treden in Kenia nog veel meisjes
in het klooster. „Wat hier in Ne-
derland is afgebouwd - er treden
nauwelijks nog meisjes in - is bij
ons nog duidelijk groeiend," al-
dus zuster Sabina. „Ofschoon ikeerlijkheidshalve moet zeggen
dat er toch een verandering aan
de gang is. De vrouwen in mijn
land gaan steeds meer studeren
en komen steeds vaker voor zich-
zelf op."
De congregatie van de Kleine
Zusters van de Heilige Josef uit
Heerlen werd in 1872 opgericht
door Monseigneur Savelsbergh.
Het lag in zijn bedoeling het le-
ven van de minstbedeelden te
verlichten. Zesentwintig jaar ge-
leden werden vanuit Nederland,
door de Kleine Zusters van de
Heilige Josef, twee congregaties
gesticht, onder dezelfde naam.
Een in Kenia, waar nu acht Ne-
derlandse zusters verblijven en
een in Indonesië, waar momen-
teel vijftien landgenoten werk-
zaam zijn.
Sabina kwam in april met zusterIda, hoofd van de congregatie inHeerlen, na diens bezoek aanKe-
nia mee naar Nederland. Sabina
was in 1986 eveneens in Heerlen
om de vergaderingen van de con-
gregatie bij te wonen. Als decon-
gregatie haar ooit zou vragen om,
in Nederland te komen werken',
dan zou Sabina niet lang aarze-
len. „Als me dat gevraagd wordt,
zal ik gehoorzamen en hier in
Huize de Berg dezieke zusters en
priesters verzorgen."

" Zuster Sabina, ondanks het verdriet om het afscheid,
toch weer blij alsze naarKenia teruggaat

Foto: MARCEL VAN HOORN
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.50 The real Ghostbusters. Teken-

filmserie. Afl.: Geesten dolenin riolen,
(herh.). De Ghostbusters hebben last
van de hitte, maar als Slimer in nood
is vergeten ze de hitte snel.

17.13 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Kies- of touwtrekken / Spinner en de
kattenbende. Spinner is het zat om
als enigekat tussen honden te wonen

en sluit zich aan bij een kattenbende.
(herh.).

17.35 Bluffers. Tekenfilmserie. Afl. 7:
Clandestino heeft goudkoorts. Clan-
destino heerst als een tiran over een
prachtig land, maar zijn dagen zijn
geteld want dc Bluffers proberen ach-
ter het geheim van zijn macht te ko-
men, (herh.).

17.58 «.Ontdek jeplekje. Leerdam.
18.08 (TT)Hollands glorie. 12-delige

serie van Walter van der Kamp naar
dc roman van Jan den Hartog. Afl. 3.
Dc bemanning van dc 'Jan van Gent'
wordt in Rio door dc Hollandse kolo-
nie uitgenodigd voor een diner. Na
enige problenmmen wordt het toch
wel een succesvol etentje, (herh.).

18.58 Teufels Grossmutter. 12-deli-
geDuitse jeugdserie.Afl. 7: Bij zekere
ziekten geheel in topvorm. F.H. simu-

leert na een partijtje tennis een ver-
rekte rugspier en laat zich door Doro-
thea verplegen.

19.21 (TT)De brekers. 13-delige se-
rie. Afl. 3; De vriend van Trees. Harrie
heeft een depressie, Huib tracht een
disco te maken van het fietsenver-
huurbedrijf en tussen Fokke en Trees
wil het maar niet boteren, (hehr.).

20.00 (TT)Journaal.
20.28 A masterpiece of murder.

Amerikaanse tv-film uit 1986 van
Charles S. Dubin, metBob Hope, Don
Ameche, Kevin McCarthy e.a. De de-
tective Dan Dolan en de ex-dief Frank
Aherne, die elkaar absoluut niet lig-
gen, worden door de rijke Jonathan
Hire gestrikt voor een zeer speciaal
zaakje.

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

22.40 Kane en Abel. Amerikaanse se-
rie. Afl. 3. Abel maakt avances bij Le-
Roy's dochter Melanie en William
wordt verliefd op Kate Brookes. Hun
toekomst ziet er rooskleurig uit, tot de
Beurskrach van 1929...

23.35 European Business Weekly.
Wekelijks overzichtvan de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen.

23.55-00.00 Journaal.

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Toeristische

tips. Vandaag: 1. Bijzondere treinta-
rieven. 2. Caravans. Waar moet de
toerist op letten? 3. Toeristisch
nieuws.

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men.

10.03 Spiel ohne Grenzen, (herh.)

11.35 ML- Mona Lisa.
12.15 Weltspiegel.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.40 ""Teletekstoverzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Mo,**ca - die Tochter
des Sklavenhalters. Braziliaanse
serie. Afl. 161.

15.30 10 Göstlicher Lange - schnur-
stracks in dieRepublik. Serie repor-
tages.

16.00 Die Trickfilmschau

16-.15 Die Sendung mit der Maus
Kinderprogramma.

16.45 Allein durch die Wildnis. 5-de-
lige Australische jeugdserie. Afl. 4:
Die Verfolgungsjagd. (herh.).

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

cher in Lappland.
18.15 Yesterdays. Afl.: Peter Orloff.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Der Fuchs. Serie. Afl.: Die Stun-

de des Spieiers.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Sommerkomödie. «»Ein Mann

ist kein Mann, blijspel van Dagmar
Seifert, met Heidi Kabel, Jürgen Le-
derer, BeateKiupel e.a. Tv-regie: Sig-
mar Börner.

21.45 Der Berg des bösen Geistes.
Filmreportage over de Kilimandsjaro,
de meest toeristische attractie van
afrika.

22.15 Hurra Deutschland. Gero von
Storch Show, sketches.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Das Nacht-Studio. Die Kunst,

verliebt zu sein. Franse speelfilm uit
1984 van Jean-Charles Tacchella,
met Robin Renucci, Jean-Pierre Bar-
ci, Catherine Leprince e.a.

00.35 Tageschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Robin Renucci en Catherine Leprince in Die Kunst, ver
liebt zu sein. (Duitsland 1 - 23.00 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitani

■ = zwart wit programma

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

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

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

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl. 72: De paardendieven. Flip-

" per krijgt af te rekenen met paarde-. dieven als een jongen van Buds leef-
tijd op het strand verschijnt met twee
kostbare paradepaarden.

17.25 Juke Box.
17.30 Webster. Amerikaanse serie.

Afl. 14: George. Met: Emmanuel Le-
wis, Susan Clark, Alexis Karras e.a.
(herh.).

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 233.

(herh.).
18.05 Plons. Kinderserie. Afl.: Plons

en de paddestoelen.

18.10 E.R.U. - Concerten. Vandaag:. Helsinki (1), 1.Romance voor viool en
orkest in G, opus 26, Johan S. Svend-
sen, uitgevoerd door Hoebe Mensin-
ga. 2. Allegro moderato, BWV 105, uit
Concerto voor piano en orkest nr. 5 in
f, Bach, uitgevoerd door Nuno Miguel
Fereira de Oliveira. 3. 1e Beweging:
allegro maestoso, uit Concerto voor
fluit en orkest nr. 1 in G, KV 313, Mo-
zart, uitgevoerd door Ulla Mülman
Jorgensen.

18.35 Avonturenbaai. Canadese
[ jeugdserie. Afl. 22: Overlevingstocht,

met Donnelly Rhodes, Christopher
Crabb, Ocean Hellman e.a.

19.00 Uitzending door derden. Licht-
punt, programma van de Vrijzinnige
Verenigingen.

19.25 Medededelingen. Programma-

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

Afl. 149. Douglas legt uit waarom hij
de tentoonstelling heeft afgelast.
Danny en Scott schrijven zich in voor
een talentenjacht.

20.25 Na de oorlog. 10-delige Engel-
se serie. Afl. 10: Final demands -
1967, met Adrian Lukis, Anton Rod-
gers, Clare Higgens e.a. Michel ont-
moet Pierette Levi, die de ex-Nazi
Hermann Pfaff wil ontmaskeren. Als
blijkt dat Pierette, Pfaff gewoon uit de
weg wil ruimen, weigert Michael hem
te doden.

21.15 Zomerrock. Eerste deel van
een verslag van het Roskildefestival
dat op 29 en 30 juni en 1 juli plaats-
vond in Denemarken. Presentatie:
Walter Grootaers. .

21.55 Leven zonder George. 11 -deli-
ge Engelse komische serie met Carol
Royle en Simon Cadell. Afl. 5: Jenny
ontdekt dat Larry meer voor haar be-
tekent dan ze vermoedde. Amanda
neemtzichzelf onder handen om haar
echtgenoot terug te winen.

22.25 Kunst-zaken.

22.30 Nieuws.
22.45 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:

Dieren achterlaten langs de weg.
22.50 Mensen rond het Grote Oce-

aanbekken. 11-delige Australische
documentaireserie over de exploratie
van volkeren over het Stille Oceaan-
bekken. Afl. 3: Naar de Grote Koude.

23.40-23.45 Coda. De Bij, van Paul
Valéry, in een vertaling van Joris
Diels.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-16.00 President Bush in Pie-

terskerk. Rechtstreeks verslag van
de rede die de Amerikaanse presi-
dent in de Pieterskerk in Leiden
houdt. Verslaggevers: Charles

Groenhuijsen en Joop van Zijl.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 ■(TT)Floris. Jeugdserie. Afl.:

De drie narren. Van Rossum heeft
alle bewoners van het kasteel van
Reinout gevangen genomen. Behal-
ve de nar...

19.18 Studio Sport. Tour de France,
samenvatting, (rustdag).

19.49 Geweld tegen kinderen. Film
van de -vereniging tegen kindermis-
handeling.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Sprekende film. Documentaire

serie over het ontstaan van de spre-
kende film. Afl.: Gescheurd van de
voorpagina.

21.21 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.

" Sam Neill en Peter Strauss
in 'Kane and Abel. (Neder-
land 2 - 22.40 uur)

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

tag. Vandaag: 1. Bijzondere treinta-
rieven bij binnenlandse reizen; 2.
Campers en caravans; 3. Toeristi-
sche nieuws.

10.00 Tagesschau.
10.03 Spiel ohne Grenzen, (herh.).

11.35 ML - Mona Lisa.
12.15 Weltspiegel.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Elf Lander, ein Land-die Bun-

desrepublik. Documentaire serie
over Duitsland. Afl. 13: Bonn - das po-
litische Puppenheim.

14.55 ""Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF - Ihr Programm. Met de

Glückstelefon, spelprogramma.
15.25 Heute.
15.28 Die Muppets-Show. Gast: Lou

Rawls.
15.50 Der Stem des Marco Polo.

Jeugdserie. Afl.: Die Kündiging, met
Nicola di Pol, Chiara Doardo, Giusep-
pe Tonini e.a.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Peter Hahne.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie voor de jeugd naar het boek
van Lewis Carroll. Afl.: Das weisse
Kaninchen zicht aus.

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

17.10 Mem Name ist Hase. Teken-
filmserie.

17.25 Sommerfestival im ZDF. Deut-
sche Komiker: Münchhausen in Afri-
ka, Duitse speelfilm uit 1957 Van
Werner Jacobs, met Peter Alexander,
Anita Gutwell, Gunther Philipp e.a.

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

misch magazine.
20.00 BDas Netz. Amerikaanse

speelfilm uit 1947 van Michael Gor-
don, met Ella Raines, Edmond
O'Brien, William Bendix e.a.

21.30 Heute-joumal.
22.00 Sommerfestival im ZDF.

(TT)Wunderbarer Planet, 7-delige Ja-
panse documentaire serie. Afl. 4:
Ozean des Lebens.

22.45 Dantons Tod. Toneelstuk van
Georg B:uchner, opgevoerd door het
Deutsche Schauspielhaus in Ham-
burg, met Hans-Michael Renberg,
Herbert Mensching, Christoph Bant-
zer e.a. Regie en tv-bewerking: Jür-
gen Flimm.

00.55-01.00 Heute.
RADIO

Radio 1: 95 3 en 1003 mHz 747 kHz 1402 m, en
1251 kHz (240 m,
Radio 2: 92 1 en 88 2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 11
Radio 3: 1039 en 90 9 mHz
Radio 4: 98 7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008 kHz 1298 mj en 891 kHz (337 mj
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 rr, (540 kHzi FM 22 36 en 39 (93 7-
-97 5 en 97 9 kHzj
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m 11440kHz van 5 30-19 00i - FM 6 er
33 188 9 en 97 mHz) -KQ 49 26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93 9 en 91 9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.
785. Voor Andy is er geen weg terug.
Beryls hoop valt in duigen.

19.23 Superkat en supermuis. Te-
kenfilmserie. Afl. 26.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 De rampenerwekker. Engelse

speelfilm uit 1978 van Jack Gold, met
Richard Burton, Lino Ventura, Lee
Remick e.a. (Originele versie met
tweetalige ondertiteling). Terwijl John
Morlar een verslag van een fataal af-
lopende maanexpeditie op het tv-
scherm volgt, wordt hij overvallen en
schijnbaar dood in zijn flat achtergela-
ten.

21.45 Triathlon. Samenvating van het
Belgisch Kampioenschap Kwart-
triathlon in Menen.

22.10 So what? Karen Lowe - David
Gistelinck (II).

22.40-23.00 Joris Ivens. In maart
1989 had Verwant een gesprek met
Joris Ivens en zijn vrouw. Naar aan-
leiding van het overlijden van Ivens
wordt dit gesprek nogmaals uitgezon-
den.

België/RTBF 1
18.00Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances, tekenfilms met o.a. Mame-

mo, Hello Kitty, Tao Tao en Alex. 19.00 E
Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse actua- E
liteiten. 19.24 Top 5. 19.30 Journaal en E
Weerbericht. 20.00 Actualités a la une. E
herh.). 20.05 Cycle Rires de l'été: l'ln- E
trepide, Franse speelfilm uit 1975 van :
Jean Girault, met Louis Veile, Claudine :
Auger, Juliette Milis e.a. De chirurg Di- ■dier opereert de gewonde schurk Can- [
nello. Als dank voor de goede zorgen ■besluit Canneloo Didier te bevrijden ■van zijn vriendin Lydia. 21.35 Dites- :
moi, serie gesprekken „gepresenteerd :
door Michèle Cédric. Vanavond: Bar- :
bara Hendricks. 22.40-23.15 Laatste :
nieuws en weerbericht. j

Duitsland 3 West.
15.20 Teletekstoverzicht.
15.45 Des Königs Admiral. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1951 van Raoul
Walsh, met Gregory Peck, Virginia
Mayo, Robert Beatty e.a.

17.35 Super-Grips. Das schnelle

Spiel für helleKöpfe, spelprogramma
met Frank Laufenberg.

18.00 Lord Schmetterhemd. Pop-
penserie. Afl. 3: Der tödliche Colt.

18.30 Klemens und Klementinchen.
Jeugdserie. Afl.: Eine riesige Schwei-
nerei.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
serie. Vandaag: Die sanften Riesen.

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

20.00 Chris Howland prasentiert
Höchstleistungen aus dem Guin-
ness Buch der Rekorde. Afl. 4.

20.30 Bonner Köpfe. Serie portretten.
Vandaag: Antje Vollmer.

21.00 Applaus, Applaus. 8-delige do-
cumentaire serie over de geschiede-
nisvan de variété. Afl. 4.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Kirchen unterm Hakenkreuz.

4-delige documentaire serie. Afl. 4:
Widerstand und Ergebung.

22.15 Wiedersehen mit Kommissar
Haferkamp. Tatort, Duitse politiese-
rie. Afl.: Der Zeuge.

23.50 Der Prediger von Buchen-
wald. Documentaire over de predi-
kant Paul Schneider, die zich in het
concentratiekamp Buckenwald hevig
verzette tegen de SS-terreur.

00.20-00.25 pLaatste nieuws.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30-20.00:
Journaal met simultaanvertaling in ge- ibarentaal en weerbericht.

TV5
16.05 Reportages. 17.00 Sport. 18.05!
Brèves et Météo Europénne. 18.10Ré- i
création. 18.30 Les Aiguillages du Rê- i
ve. 19.00 Des Chiffres et des Lettres. :
19.30Les Carnets de l'Aventure. 20.00
Beau et Chaud. 21.00 Nouveau Mon-
de. 22.00 Journal Télévisé. 22.30 Mé-
téo Européenne. 22.35 Jeux de la
Francophonie. 22.50 La route des va-
cances. 23.15 Actuel. 00.00-01.00 Du
cöté de chez Fred.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33 Hier
en nu. 8.30 Nieuwsoverzicht Hier
en Nu. 8.32 Maandagmorgen ma-
gazine (9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverzicht Hieren Nu). 12.06
Boeren 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. 17.06 Veronica Nieuws-
radio. 19.03VOO Tourradio. 20.03
Club Veronica trend. 21.03 KRO's
JazzConnection. 22.03 Op deeer-
ste rang. 22.50 In het teken van de
regenboog. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVRO's nachtdienst. 6.02-7.00
Auto in? Avro aan!

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua). 9.04
TROS Gouden Uren. 11.04 Óp Vol-
le Toeren. 12.04 TROS Dierenbin-
go. 13.04 Tros Aktua. 13.15 Tijd
voor Tetske. 14.04 Muziek uit dui-
zenden. 15.04 Olivia Newton John
in concert. 16.04-17.00 Monterey
popfestival 1967. 17.04 Ronduit
Radiokrant. 18.04 Tijdsein. 18.25
Kom er 'es uit. 18.50 De wolkenwa-
gen. 19.03 Van U wil ik zingen.
19.30 Hemelsbreed. 19.45 Begrijpt
u wat u leest? 20.00-7.00 Zie radio
1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De
Baas van de week. 9.04 Arbeidsvi-
taminen. 12.04 Hollands Glorie.
1404 Toppop Radio. 16.04 Top-

pop twintig. 18.04Driespoor. 19.03
Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek
met Meta. 22.03 Candlelight.
23.03-24.00 Droomgeheimen.

televisie en radio maandag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.35 Neighbours.Australische serie.

Afl. 80. Scott wordt ingepalmd door
Wendy. Paul neemt Terry in Shane's
plaats mee uit.

16.00 De familie Perwanger. 9-delige
serie. Afl. 3.

17.00 Poppenkraam. Kinderserie. Afl.
18: Het nichtje uit ALkmaar.

17.30 Journaal.
17.40 Professor Poopsnagle. Jeugd-

serie. Afl. 7.
18.05 Feesten uit de hele wereld. 12-

-delige serie over feestelijke gebeurte-
nissen. Afl. 8: Het carnaval van Trini-
dad.

18.30 Ravioli. 13-delige Duitse serie.
Afl. 3: Hoog water. In en om Düwel
spelen zich de vreemdste dingen af.
Zelfs de aardige wijk-agent kan er
geen touw meer aan vastknopen.

19.00 Journaal.
19.16 De Bobbies. Engelse politiese-

rie. Afl. 11:Kunstenaar of inbreker?
De inspecteurs Dashwood en Carver
arresteren een kunstschilder op be-
schuldiging van inbraak.

19.43 Boggle. Woordspel gepresen-
teerd door Frank Kramer.

20.15 Avonturen van een dame.
6-delige Frans /Engelse serie. Afl. 4:
De opdracht. In het indianendorp Iro-
quois geneest Arm langzaam. Grif-
fard weet zijn geld terug te krijgen van
Richard.

21.05 Terug naar Libanon. Docu-
mentaire.

21.55 Brandpunt politiek café. Fei-
ten en meningen over de actuele poli-
tieke situatie.

22.30 Journaal.
22.40-00.30 «De laatste op het

schavot. Franse speelfilm uit 1960

" van Philippe Agostini over het lot van

de karmelitessen van Compiènge tij-
dens de Franse Revolutie. Met in de
hoofdrol Jeanne Moreau.

" Erich Richard en Taffy Edwards in 'Kunstenaar of in-
breker. (Nederland 1 *■ 19.16 uur)

Duitsland 3 SWF
16.00 König der Piraten. Amerikaan-

se speelfilm uit 1953 van Sidney Sal-
kow, met John Payne, Donna Reed,
Gerald Mohr e.a.

17.25 Die Macher. Portret van de jon-
ge ondernemer Otto Kern. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Alles klar. Wetenschappelijk

magazine. Afl.: Das Geheimnis der
Schwerkraft. (herh.).

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

Afl: Solange sic noch segeln... auf ho-
her Sec (3), documentaire over de
laatste vrachtzeilschepen van de we-
reld.

20.15 Abenteuer Wissenschaft. Ma-
gazine.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Reise-Alptraum. Mit Vollgas
ms Verkehrschaos.

21.45 Zu jung fürs Altersheim. Brits
tv-spel van Richard Eyre.

23.05-23.10 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9.30 Daar word ik stil van. 10.00
KRO-klassiek op maandagmorgen:
Rondom de revolutie (7).. 11.00
Werelmuziekconcours 1989, Kerk-
rade. 14.30 KRO-Klassiek op
maandagmiddag: Zemire et Azor,
opera van Grétry. Uitgevoerd door
Koor en Orkest van de koninklijke
Waalse Opera 0.1.v. Alan Curtis.
16.00 In antwoord opuw schrijven -klassiek. 17.00 Klassieke muziek.
18.00 Nws. 18.02 Blazers magazi-
ne. 18.30 De klassieken. 20.00
Nws. 20.02 De VARA Matinee: Ra-
dio Symf. Ork. met Omroepvrou-
wenkoor. 21.45 Liederen op ge-
dichten van Victor Hugo. 22.00
Jazz-op-vier. 23.00-00.00 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 Het twee-
de begin. 10.00 Factor 5, met om
11.00 Berichten van en over oude-
ren. 12.00Nws. 12.05 Schuldig ge-
boren. 13.00 Nws. 13.10 Faktor 5,
metom 13.10Bericht van buiten en
15.00 Bericht uit het koninkrijk.
16.30 NOSKindermagazine. 17.00
Wat een taal. 17.30Braken arrows,
ongelukken met kernwapens.
17.55 Meded. en schippersberich-

ten. 18.00 Nws. 18.10 Faktor 5,
vervolg. 18.30 Progr. voor blinden
en slechtzienden. 18.40 De kerk
van Jezus Christus van de Heiligen
der laatste dagen. 18.55 Promo-
programma voor buitenlanders.
19.00 Programma voor buitenland-
se werknemers. 20.30 Kristall-
nacht. 21.35-22.00 Hobbyscoop.

SSVC
13.00 Children's SSVC.

Chalk. H13.10 Playbus. The 'Why Bird S«*
13.30 About Britain. Nieuwe "■

mentaire serie. Vandaag: Eenft
tretje van het liefelijke Poole W^
in januari.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Australische.^14.50 Highway to heaven.

S6IÏ6.
15.35 The travel showTraveile''
15.40 Connections. Nieuwe sen
16.05 Children's SSVC. Allsorts^16.25 The Real Ghostbusters.
16.45 C.A.B. Nieuwe serie.
17.05 The Waltons. Serie.
17.50 The Chart Show. Videos
18.40 News and Weather. gj
18.55 That's Showbusiness. ,

gepresenteerd door Mike Sn"(
teamcaptains Gloria Hunnif'
Kenny Everett. d

19.25 Coronation Street. Serie j
de dagelijks gebeurtenissen inl
volkswijk. <J

19.50 Dallas. Afl.: The great
waltz. |

20.40 The Bill. Afl.: Silver Linin^21.05 Shadow of the Noose.
Afl.: Gone for a soldier.

22.00 News and weather.
22.30 World in action. a
22.55-23.40 Miami Vice. Va^

Amen... send money.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

10.00 Reich und schön. Serie,
(herh.).

10.25 Die Jetsons. Tekenfilmserie,
(herh.).

11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Serie,
(herh.).

11.45 Heimatmelodie. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Inspektor Gadget. Amerikaan-

se tekenfilmserie. Afl.: Das Bermuda-
Dreieck.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Die glorreichen Zwei. Mis-
daadserie, (herh.).

15.00 Flughafenpolizei Tokio. Mis-
daadserie. Afl.: Auf eigene Faust.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield story. Ameri-

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Die Holidays aus Rom. Teken-

filmserie. Afl.: ein Freund für Snobia.
17.45 RTL-Speil. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse mis-

daadsrie.
18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Das Duell. Canadees/Ameri-

kaanse tv-serie.
19.50 Der Hammer. Amerikaanse tv-

serie. Afl.: Behammert.
20.15 Der Chef. Politieserie. Afl.: Die

Mühlen der Justitz.
21.10 High school USA. Amerikaan-

se speelfilm uit 1985 van Rod Ama-
teau, met Michael J. Fox, Nancy
McKeon, Todd Bridges e.a.

22.50 RTLaktuell.
23.00 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
23.25 Mannermagazin M.
00.00 Bellamy. Australische serie,

(herh.).
00.50-00.55 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Cha
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
13.55 Landscape Channel.
14.50 As the World Turns.
15.45 Loving.
16.15 The Lucy Show.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown.
17.30 Eurosport overzicht
19.00 International Motorspo^
20.00 Tour de France. ,
21.00 Eurosport what a week'
22.00 Atletiek vanuit Nice.
23.30 Ringside boksen. h00.00 Waterskiën. Europees

pioenschap.
00.30 Tour de France. h|01.00-02.00 Eurosport overzie

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I bliek. 09.05 Zeitzeugen. 09.35
The Real Ghostbusters. Afl.: Das un-
heimliche Gespensterschiff. lo.oo SAT
1 Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Al-
les eine Frage des Geldes. 10.50 Tele-
tip Koehen. 11.00 Programma-over-
zicht. 11.05 Jerry, der total beknackte
Cop, Franse politiefilm uit 1984,van Mi-
chel Gérard, met Jerry Lewis, Michel
Blanc, Laura Bettu e.a. Aansl.: Teken-
films. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Ho-,roskop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.05 Pixi im Wolkenkuckucksheim.
Afl.: Die Blumen der kleinen Ida. 14.30
■ Lassie. Afl.: Der Seeungeheuer.
14.55 Der Goldene Schuss. Aansl.:
Programma-overzicht. 15.05 General
Hospital. Afl.: Fremde in der Stadt.
15.50 Teletip Haushalt. 16.00 ■ Pat
und Patachon. Afl.: Kraft durch Schön-
heit. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Bonanza. Afl.: Little Joe verliebt sich.
Aansl.: tekenfilm. 17.35 SAT. 1 Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Matt Houston. Afl.: Die Geschafte des
Mr. Soo Chin. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-Show. 19.30 Max
Headroom. Afl.: Zensur-Computer.
20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Hunter. Afl.:
Besuch aus Hawaii. 21.25 SAT.I Bliek.
21.30 Skandal in Ischl, Oostenrijkse ko-
medie uit 1957 van Rolf Thiele, met

O.W.Fischer, Ivan Desny, Elis*
Muller, Nina Sandt, Rudolf Forst*,
ris Kirchner e.a. 23.10 SAT 1 *23.20 News& Stories. Magazine"'
So gesehen. (herh.) 00.05-00."
gramma-overzicht.

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, 15.02en 16.02Kort nieuws.
17.02 Regionaal weerbericht.
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07Aankondigingen.

BRT 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws, en R.V.A.-berichten). 8.00
Nieuws. 8.10 De Groote Magazij-
nen. 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.)

Super Channel
07.00 World news and Buss

Hour.
08.00 The mix.
15.3q Chart Attack.
16.30 Hot Line.
18.30 Off theWall.
19.30 Foley Square.
20.00 High Chaparral.
20.55 Cassie & Co.
21.45 World News.
22.00 Flight Of The Condor.
23.00 Wild World. #
00.00 Worldnews. Aansl.: Thej
02.00-07.00 Rete Mia. Italiaan^

gramma's

MTV Europe
Alle programma's in stereo-
-00.00 XPO.
01.00 Night Videos.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
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.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report-
-23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt. „J.■tllllHl

Belg. Rundfunk
6.30 Radio FrühsW^Wunschkasten. 7.45 5«
tungskalender. 8.30
Worte. 9.10 Musikexp^QÓ VA
12.00 Gut aufgelegt 'r^J
staltungskalender M"s'^^
12.15 VeranstaltuW
13.00 Frischauf. 1-J.°,Vl
heute: Operette & u,lt)S j
Nachmittagsstudio. 'f'oin
light: US-Charts.
18.10 BRF-Aktuell. JS'oOJSwing und Balladen, f,/
richten. 20.05-21.45 St"

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9y\[H
wie kein anderer. 11-°~asA
elf. 12.00 Is jan DinglJ. fit
16.00 Entenjagd. t'-^-j
sikduell. 17.50 SportsLni>j(
RTL-Musikduell. 19°owVj?
Vierundzwanzig: PM^/jf
Rückspiel. 21.00 £,o|>
22.00-0.00 Musik Nol-'

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6 -^i
melodie. 9.05 MusikP3;. M
Gutaufgelegt. 13.00
14.05 Auf der Prorne' jM
Café-Konzert. 16.05 \£>A
die. 17.00 Musik-ExP,^'
Zwischen Broadway uO^C
21.00 Musik zum Tra"' i
4.05 Nachtexpress. .iJ

Ilw
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d'r joep

Pompiedom
i^^kel-ellende hangt als■L van Damocles
W \\ditWMC, zo lijkt het
iir me toch Brand-
en ct?ur Math Jaminonin
dr je onschuld een pilsje te
scrij' °P dr Maat, ver-
bjjr Jn£ opeens de arm van
djj 9e*neester Jan Mans nitl«J^nster. Onverbiddelijk

et vingertje:
wJe> Matje tuat haste
ïQ^ akvange?'. Ook Bert
V Weyer voelt de bui
stnr)9Len cri haast zich tenahuize.
«r ■jei-i s met geen deur
hiï;tscht > het heefl niet
%yPl- De biertent wordt
Jlchr atst' het zwaardik-lj aan de kant ge-
te(t,ü- Van de Weyer ver-
tL^r dat de verplaat-
Oo|jf, helemaal maar dan
kr{t-\_ emddl niets met allekijf uit de bevolking
«pi,.'e maken. Een kraai

lJn schouder grinnikt.
lic
Do^°el me ijzersterk en
kr, ledompiedom. Maarl>o1.?.r,cioor eigenlijk? Dan
tic f het in mijn buik en

6^ et tüeer- Ze heet
i^ a- Ik ving toevallig
tye °esprekje op tussen
JOeij- Voorbij slenterendefy)e es' Wat die vertelden!

f nteressant mijn hos-
hen *°el is en hoe mooi. Ik
%u° trots op haar. EnJaloers
fe j^.nekorps na het ande-

l,°mfeert in dr ruime
\ i' Jan Mans zetelt als
fjet Pans op zijn balkon,

is dolenthou-
!te( p.eTi klimt op mijn sok-
Jjeijj. e hangen op alle mo-

e banierenaan mijn
tylt *! en schoenen. Niet

er9u*nc*. Maar
boe[. ls die ene nantuelijks
'fy °-re aai van mijn Pe-
iN—__

uitslagen
CONCERT- WEDSTRIJDEN

VhHDAG

s&tnt0 °xford Band (Eng)%r l- tweede prijs.
"Qlhl 'k

v Fa"fare Eensgezind-
Ajsafbracht (Ned) 324 ptn. eer-
Ui OrkT* lof der jury.Frysk Fan-lsSenSt (Ned> 340 Ptn. eersteKS lof der jury.

AH
k St

Altenmittlau (BRD) 289
& rje PriJs. Orchestre des Jeu-'i lCUphiné. Tullins (Fra) 274
») va v!T e priJs- Rudarska Godba
*&is <*nje- (Joe>3ll-5 Ptn- eer-

* 397Cledad Füarmonica, Al-
Hv Jiits, *' Ptn. eerste prijs met lof
Ce (Jo avenskin Zelezarjev,
n'ste]j;, e' 319,5 ptn. eerste prijs.
CViS Muziekvereniging Wil-
* Prii nerbrue <Ned)339 Ptn-q. Js met lof der jury.

GS
rp

'tif 242 *Wn Band, Chippenham
ü'V" '° Ptn. derde prijs.

tfjh (B^gdfanfare-orkest, He-
*l rtin, 313 Ptn- eerste prijs.,
C6fst* ' Urmond (Ned) 339
C<>nie. PnJs met lof der jury,

*? (te n Witthalayai School
WNsinf' 61 '5 Ptn- tweede prijs.
Vf°k ;2rnieblasorchester von
iC^rO J:^on) 275 ptn. tweede
*> i 337m'fy Youth Concert Band
l(^fy »Ptri- eerste prijs met lof
Ss j) 20, Jovak-ZK Dolu, Karvi-
¥' Ptn- eerste prijs. Wilhel-

wr_,(Ned) 331 ptn. eerste?)C*Cl le
T
r jury- De Vrienden-

N,^etw( > 331 ptn- eerste
*"] ?> Wni^ der Jury- St. Petrus en\Snt^(Ned) 317 ptn-eerste
S^oqï Ungdomsmusikkorps,

1 dp- ■' ó6°ö ptn. eerste prijsr J»»,ry.

Oostenrijkse
dirigenten

bestuderen WMC
KERKRADE - Een groep van
zon veertig Oostenrijkse Dlaas-
muziekdirigenten uit Vorallberg
was afgelopen weekeinde te gast
op het WMC om zich te oriënte-
ren en zich op de hoogte te stel-
len van het niveau van de inter-
nationale blaasmuziek. Zaterdag
bezochten zij de concertwedstrij-
den in de Rod.ah.al, gisteren wa-
ren zij de hele dagbij de mars- en
showwedstrijden in het Rodasta-
dion. In het gezelschap bevond
zich ookKurt Böhler, free-lance
redacteur van de Österreichische
Blasmusikzeitung, die vertelde

dat het gezelschap vooral onder
de indruk was gekomen van het
hoge niveau van de jonge muzi-
kanten van het Frysk Fanfare Or-
kest. „De opleiding hier in Ne-
derland moet geweldig zijn. Dat
zon jonge muzikanten dit al
kunnen. Wat dat betreft moet er
in ons land nog veel gebeuren."

De Oostenrijkers, die hun ogen
en vooral oren goed de kost heb-
ben gegeven in Kerkrade, ver-
trokken na hun geslaagde studie-
reis gisteren tegen de avond
weer richting Oostenrijk.

KERKRADE - In deAula Major
van centrum Rolduc begint van-
daag om 9.30 uur de vierde we-
reldconferentie van WASBE, de
World Association for Sympho-
nie Bands and Ensembles. Tij-
dens het congres van deze inter-
nationale organisatie op het ge-
bied van de blaasmuziek zullen
componisten, dirigenten, organi-
saties en blaasmuziekliefheb-
bers uit alle delen van de wereld
met elkaarpraten over allerlei as-

'De Greune' verliezen de Wolderse strijd

'Tóch gefeliciteerd'
door jos van den camp

KERKRADE/WOLDER - Het zal
even na zevenen zijn geweestdat 'de
Blauwe' uit Wolder (Harmonie Wil-
helmina) gisteravond de foyer ver-
lieten en post vatten aan de rechter
zijde van het concertpodium in de
Rodahal. Tegelijkertijd daalden de
muzikanten van 'de Greune' (Petrus
en Paulus) af aan diezelfde zijde, na-
dat ze hun keuzewerk Symphonie
de I'Eau tot een goed einde hadden
gebracht. Maar meteen daarna werd
die draai naar links gemaakt om
precies aan de andere kant van het
podium te belanden. Ver weg van
'de Blauwe.
Deze situatie was tekenend voor de
al tientallen jaren levende concur-
rentie tussen de twee harmonieën,
beide uitkomend in de le Divisie
Harmonie, uit het 2.300 zielen tel-

lende en tot Maastricht behorende
plaatsje Wolder. Enkele momenten
later zou de uitslag van de jury be-
kend worden. Een bestuurslid van
'de Blauwe' zegt: „Al is het maar een
halfpunt. Dat moeten we meer heb-
ben dan 'de Greune'." Aan de ande-
re kant van het podium zijn soortge-
lijke woorden te beluisteren totdat

de jury bekend maakt dat de con-
current 'de Blauwe' in totaal 331
punten hebben behaald.
„Belachelijk", roept een meisje van
'deGreune' net iets te hard. Ze bren-
gen hun handen dan toch maar en-
kele keren naar elkaar; applaudise-
ren kun je het niet noemen. Bij 'de
Blauwe' vallen bestuursleden el-
kaar in de armen. Een muzikant
huilt van vreugde en van spanning
uit op de schouders van twee ande-
ren die hun tranen ook devrije loop
laten.

Maar wat maken 'De Greune'? 317
punten totaal. Oók goed voor een
eerste prijs. Gejuich van het pu-
bliek, applaus van de concurrenten
en een begrafenissfeer bij 'De Greu-
ne'. 'De Greune' druipen af in hun
kleedruimte achter het podium.
Niemand zegt een woord. En dan
fluistert een vrouw een muzikant
troostend toe: „Tóch gefelici-
teerd

De Greune en de Blauwe passeren
elkaar daarna op de parkeerplaats
van de Rodahal. Jongens en meis-
jes, mannen en vrouwen afkomstig
uit één dorp groeten elkaar niet, feli-
citeren elkaar niet. De gelukwensen
zullen vandaag, maandag, worden
overgebracht. Via een afvaardiging
van het bestuur..., zo hadden beide
harmonieën al enkele weken gele-
den, onafhankelijk van elkaar, aan-
gekondigd.

WMC

Ook Wilhelmina Wolder en De Vriendenkrans Heel aan de top

'Maasbracht'pakt titel
door jef brauers

KERKRADE - De vier deelnemende Limburgse verenigingen
hebben in het derde concoursweekeinde uitstekende presta-
ties geleverd. Fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht legde
met 324 punten beslag op de titel in de eerste divisie. Bij de
harmonieorkesten in de eerste divisie leverden Wilhelmina
Wolder ('de Blauwe') en De Vriendenkrans Heel lofwaardige
prestaties (beide 331 punten). Met die score nemen zij de lei-
ding in hun afdeling. St.-Petrus en Paulus Wolder bleef achter
bij deze sterke concurrentie, maar haalde met 317 punten ook
een fraaie eerste prijs. Het hoogste puntenaantal in de lagere
afdelingen was voor de Youth Band uit Bromley (Engeland),
dat in de tweede divisie harmonie 337 punten bij elkaar blies.

Fanfare Eensgezindheid uit Maas-
bracht was éénvan de toppers in de
Rodahal. Het korps van Jean Sas-
sen haalde weliswaar maar net een
eerste prijs met lof der jury, maar
heeft duidelijk meer in zijn mars.
Ook de Maasbrachtenaren struikel-
den echter over het verplichte werk
'Eine Mignonade' (156 punten). In
'The Ainur' van Mertens etaleerde
Eensgezindheid echter op alle fron-
ten haar kwaliteiten. Met een fraaie
klank (wat een formidabel saxo-
foonregister) en een prachtige tech-
niek speelde men hier liefst 168
punten bij elkaar.
De strijd in de eerste divisie blijft
ongemeen spannend. Wilhelmina
Wolder en De Vriendenkrans Heel
verdrongen Bunde dit weekeinde
van de eerste plaats. Vooral de bij-

zonder muzikale uitvoering van De
Vriendenkrans maakte grote in-
druk. Het feit dat beide orkesten
precies gelijk eindigden (331 pun-
ten) was daarom alleszins verras-
send. St.-Petrus en Paulus uit Wol-
der leverde goed werk af in het ver-
plichte werk, maar bereikte dat peil
niet meer in het keuzewerk.

De jury was zaterdag overigens in
een gulle bui voor de orkesten in de
eerste divisie.De Sociedad Filarmo-
nica uit Altea kreeg voor haar pitti-
ge, maar qua stemmingen techniek
verre van vlekkeloze uitvoering
liefst 327 punten. Ook de Rudarska
Godba uit het Joegoslavische Ve-
lenje mag niet klagen over de toege-
kende 311,5 punten voor een uitvoe-
ring zonder spanning en met te lage
tempo's. Het Pihalni Orkester uit

Ravne na Koroskem, eveneens
Joegsolavië, verraste met een zeer
muzikale uitvoering van Symphony
for Band. De tweede prijs voor het
jeugdkorpsuit de Dauphiné was te-
recht, terwijl de Tsjechen uit Karvi-
na met 291 punten ongetwijfeld te-
vreden huiswaarts keren.

Drie verenigingen traden aan in de
tweede divisie harmonie. De Youth
Band uit het Engelse Bromley haal-
de verpletterend uit. Mertens' ver-
plichte werk Zodiac Limit for the
Lion kreeg een karaktervolle uit-
voering en dat gold evenzo voor het
(te lange) Master Humphries Clock.
Het leverde Bromley een overdre-
ven hoog puntentotaal van 337 op.
Viktoria Altenmittlau (Duitsland)
kwam met de hakken over de sloot
(289 punten), terwijl het jeugdorkest
uit Boedapest op alle fronten tekort
schoot.
In de tweede divisie brassband
kwam de Kennington Band uit Ox-
ford door een zwakke stemming en
matig samenspel niet verder dan
266,5 punten.

In de derde divisie pakte het Kem-
pisch Jeugdfanfare Orkest uit He-
renthout (313 punten) de titel.
Marshfield Band uit Chippendam
moest het doen met een derde prijs
(242,5 punten) en de Symphonie
Band uit Nakornratchasisma sleep-
te er met 261,5 punten een tweede
prijs uit. ?

# Uitzinnige vreugde bij bestuur en leden van Wilhelmina-Wolder. De muzikanten van Petrus
en Paulus moesten toen nog horen dat ze óók een eerste prijs hadden behaald, maar minder pun-
ten. En daardraaide alles om. Foto: WIMKÜSTERS

Spektakel in
concertafdeling
KERKRADE - De muzikale
strijd in de concertafdeling is af-
gelopen weekeinde in alle hevig-
heid losgebarsten. Twee nieuwe
leiders prijken bovenaan het
voorlopig klassement in zowel
de sectie harmonie als fanfare:
het Frysk Fanfare Orkest en Mu-
ziekvereniging Wilhelmina Gla-
nerbrug. Dat het 'wereldkam-
pioenschap' bij de harmonie-or-
kesten pas volgend weekeinde
wordt vergeven, staat als een
paal boven water, maar of de fan-
fares van Nieuwveen en Nieu-
wenhagerheide de Friezen naar
de kroon kunnen steken moet
nog maar worden afgewacht.

Zaterdagavond beleefden de on-
geveer duizend bezoekers -
eigenlijk wat tegenvallend voor
zon goede orkesten - twee
uizonderlijk mooie uitvoeringen
van het Frysk Fanfare Orkest
van Jouke Hoekstra en Muziek-
vereniging Wilhelmina Glaner-
brug olv Sef Pijpers. Het Frysk
Fanfare Orkest, voornamelijk
bestaande uit leerlingen van de
muziekschool van Bolsward, is
een bijzonder enthousiast musi-
cerende fanfare, die in het ver-
plicht werk van Goorhuis qua
klank soms wat brassband-nei-
gingen had, vooral omdat het bu-
gelregisters soms werd wegge-
drukt. In de nieuwe compositie
Ritual van Hardy Mertens echter
-een spektakelstuk, maar wat
lang en daardoor niet altijd span-
nend - liet dit kleinbezet korps
horen wat het in huis heeft: een

prachtig mooie orkestklank; zo-
wel in de registers zelf als tussen
de registers onderling volledig in
balans. Bovendien beschikt de
fanfare over zeer bekwame jeug-
dige muzikanten, die geen moei-
te hadden met de soms ingewik-
kelde ritmische patronen van
deze partituur - die met een ex-
tatische intensiteit werden uitge-
voerd- noch met de honingzoe-
te, breed uitgesponnen melo-
dieën in het tuba- en bugelregis-
ter.

In vergelijking hiermee musi-
ceerde Glanerbrug olv een soe-
vereine SefPijpers veel bedacht-
zamer. Te bedachtzaam voor
mijn gevoel in de prachtige
Hommage aan Joaquin Sorolla
van Ferrero, waar het Spaans ka-
rakter niet altijd getroffen werd.
De uitvoering door Glanerbrug
-een echte topper sinds Pijpers
het korps vijfjaar geleden onder
zijn hoede nam- van Gotkovs-
ki's Brillante Symfonie heb ik
echter nog niet beter gehoord.
Pijpers wist door versnellingen
en vertragingen, door dynami-
sche contrastwerking en door
het zorgvuldig uitwerken van de
'rustpauzes' met name van het
tweede deel meer te maken dan
een alsmaar voortrazende noten-
brei. Hier zat opbouw in en daar-
door optimale spanning. Maar
ook de haast mystieke sfeer van
het eerste deel was een openba-
ring.

Gisteravond gaf fanfare Sint

Martinus uit Urmond in een tot
de laatste plaats gevulde Roda-
hal een bijzonder energiek con-
cert, dat enerzijds werd geken-
merkt door een vitale aanpak en
jeugdigelan, anderzijds door een
rake karakterisering van met
name de programmatisch mu-
ziek die ten gehore werd ge-
bracht: Goorhuis' verplicht werk
Poème Symphonique en vooral
het in opdracht van Urmond ge-
schreven The sunken villagevan
Sparke, waarin plechtige koralen
worden getorpeteerd door trivia-
le carnavalsdeuntjes. Je moet er
maar van houden... De Urmon-
denaren musiceerden volgens
mij te wild in Triptiek van Toe-
bosch, waardoor onnodige fou-
ten het spel binnenslopen. Het
orkest speelde olv Maurice Ha-
mers echter met zoveel overtui-
ging (ook in West Side Story van
Bernstein), dat de jury er liefst
339 punten voor over had.
Slechts één puntje minder dan
de Friezen. Persoonlijk had ik
het verschil wat groter ingeschat.

Alleen al om de programmakeu-
ze zou het Ungdomsmusikkorps
uit het Noorse Larvik van mij
geen 336,5 punten hebben gekre-
gen. Wie programmeert er nu
Dawn's Early Light, een razend
moeilijk werk dat ofwel een qua-
si improviserende jazzy sfeer uit-
ademt, ofwel het midden houdt
tussen minimal- en easy listenig-
music? Bovendien was de uit-
voering van de Brillante Sym-
phonie van Gotkovski in het
tweede deel tamelijk saai, omdat
dirigentLysebo het klaarspeelde
allebriljante fortissimo's terug te
brengen tot onbeduidende
klankmassa's, waardoor van eni-
ge opbouw geen sprake meer
was. Alleen noten spelen is zeker"
in deconcertafdeling onvoldoen-
de, dacht ik zo.

jos frusch

" Fanfare Eensgezindheid uit
Maasbracht kwam in 'The
Ainur' van Hardy Mertens mei
een opvallende solo voor drie
contrabassen.

Foto: DRIES LINSSEN

" Fanfare Sint Martinus uit Urmond gaf gisteravond in een tot de nok gevulde Rodahal
een bijzonder energiekconcert. Foto: WIMKÜSTERS

WASBE van start
peeten van de blaasmuziek. Cli-
nics, concerten en workshops
completeren het programma.

Burgemeester J. Mans van Kerk-
rade zal vanmorgen het congres
officieel openen, waarna een op-
treden van het World Saxophone

Orchestra olv Ed Bogaard staat
geprogrammeerd. Verder zijn er
toespraken van uitgeverij Jan
Molenaar, voorzitter van WAS-
BE, voorzitter Bert van de Weyer
van het WMC en de Engelse com-
ponist Joseph Horovitz. 's Mid-
dags om twee uur is er een lezing,

gevolgd door een concert van
fanfare Concordia uit Ulestraten.
Om 21.30 uur geeft het Nationaal
Jeugd Harmonieorkest een con-
cert in het Wijngrachttheater.

ledereen kan de WASBE-evene-
menten bijwonen. Er zijn dag-
kaarten en concertkaarten be-
schikbaar. Te bevragen bij de
centrale kassa van het WMC en
bij de kassa van het Wijngracht-
theater.
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Adest Musica
marcheert

beter dan KMK

KERKRADE - De Inspecteur
der Militaire Muziek der Krijgs-
macht Jaap Koops vindt dat de
leden van Adest Musica beter
marcheren dan die van de Ko-
ninklijke Militaire Kapel (KMK).
Gevraagd naar hoe deze baas van
alle militaire muziekkorpsen in
ons land Adest Musica vindt, zei
jurylid Koops gisteren na de
mars- en showwedstrijden: „Ik
zou willen, dat de Koninklijke
Militaire Kapel er zo bijloopt,
want dit is echt perfect."
Adest Musica presenteert zich

als een kopie van de KMK. De
uniformen zijn bijna hetzelfde.
En de Sassenheimers maken ook
graag gebruik van de mars 'Turf
in jeransel', de herkenningsmars
van de KMK. Nu blijkt dat het

korps zelfs beter marcheert dan
het grote voorbeeld.

„Ja, het optreden van Adest Mus-
cia deed me echt denken aan een
militair korps. Ik heb het dan
over het marcheren, niet over het
musiceren, want daarin staat de
KMK ver boven Adest Musica.
Maar ze hebben de waardigheid
van het uniform niet beschaamd,
in een klassieke stijl heb ik een
perfecte show gezien," stak
Koops het korps een extra pluim
op de hoed.

" Henk Hoogervorst, de tamboer-maitre van Adest Musica, met zijn tamboers en muzi-
kanten bezig aan zijn laatste Wereld Muziek Concours. Een uiterst succesvol WMC overi-
gens. Zeer trots zou hij later het veld mét dagprijsen zonder baton verlaten.

Foto: DRIES LINSSEN

wmc-vandaag

RODAHAL:
20.00 uur: Bohemia Folk-
lore Tsjechoslowakije.

WIJNGRACHTTHEA-
TER:
16.00 uur: Fanfare Con-
cordia, Ulestraten 0.1.v.
Jacques Claessens. (In
kader van Wasbe '89).

MARKT:
20.30-23.30 uur: Dialec-
trock door de WW-band.

PAVILJOEN:
21.00-01.00 uur: Limburg-
se artiestenavond.

Marswedstrijden
ZATERDAG
-Euponia, Eibergen (Ned.) 76.3 ptn. 2de
"pj-rjs. Le Reveil Fulgentais, (Frankrijk)
73,2 ptn. 2de prijs. Majovak-ZK Roh
Dolu, Karvina (Tsjechoslowakije) 80,7
ptn. lste prijs. Concordia, Obbicht
(Ned.) 81,5 ptn. lste prijs. Voorwaarts,
Veendam (Ned.) 75,3 ptn. 2de prijs.
Kunst na Arbeid, Lunteren (Ned.) 82,2
ptn. lste prijs. Fanfare Showband
T.K.H., Heiloo (Ned) 72,7 ptn. 2de prijs.
Scouting Den Haag (Ned.) 74,2 ptn. 2de
prijs. Victory, Den Haag (Ned.) 82 ptn.
lste prijs. Cresendo, Harderwijk (Ned.)
75,7 ptn. 2de prijs. Ratchasima Wit-
thayalai School Symphonie Windband,
Nakornratchasima (Thailand) 82,7 ptn.
lste prijs.

ZONDAG
Club Olympique Briochin, Saint-Brieuc
(Frankrijk) 61 ptn. 3de prijs. Kenning-
ton Oxford Band (Engeland) 64,3 ptn.
3de prijs. Musikverein Viktoria, Freige-
richt-AltenmiUau (BRD) 76,8 ptn. 2de
prijs. Festival Band, Tallaght, Dublin
(lerland) 64,3 ptn. 3de prijs. Filarmonica
Alteanense, Alicante (Spanje) 83,5 ptn.
lste prijs. Drumband harmonie Sint Ce-
cilia, Hamont (België) 87,2 ptn. lste
prijs. Sint Sebastiaan, Sint Huibrechts,
Lille (België) 82,4 ptn. lste prijs. IJssel-
band, Rheden (Ned.) 74,7 ptn. 2de prijs.
Adest Musica, Sassenheim (Ned.) 87,5
ptn. lste prijs. SpielmannszugRödemis,
Husum, Nordsee (BRD) 80,3 ptn. lste
prijs. Pihalni Orkester Ravenskih Zele-
zarjev, Slovenia (Joegoslavië) 84 ptn.
lste prijs.

Showwedstrijden
ZATERDAG
Sint Brigida, Netersel, (Ned.) 76,1 ptn.
2de prijs. Jong Advendo, Sneek (Ned.)
81 ptn. lste prijs. Orchestre Budafok,
Boedapest (Hongarije) 66,9 ptn. 3de
prijs. Le Reveil Fulgentais, Saint Ful-
gent (Frankrijk) 78,1 ptn. 2de prijs. De
Bazuin, Leerdam (Ned.) 83,5 ptn. lste
prijs. Ratchasima Witthayalai School
Symfonie Windband (Thailand) 90 ptn.
lste prijs met onderscheiding. Juliana's
drum & buglekorps, Middelburg (Ned.)
83.9 ptn. lste prijs.

ZONDAG
Club Olympique Briochin, Saint Brieux
(Frankrijk) 64,4 ptn. 3de prijs. Tallaght
Festival Band, TallaghtDublin (lerland)
70 ptn. 2de prijs. Showband Domuko,
Dokkum (Ned.) 78,1 ptn. 2de prijs.
Adest Musica, Sassenheim (Ned.) 91
ptn. lste prijs met onderscheiding.
Rhythm Stars Sneek (Ned.) 86,7 ptn.
lste prijs. Spielmannszurg Rödemis
Husum Nordsee (Bondsrepubliek
Duitsland) 80 ptn. lste prijs. The Sena-
tors Eastleigh, Hampshire (Engeland)
80,4 ptn. lste prijs.

Fransen op
herhaling

KERKRADE - De jury was onver-
biddelijk. Het Franse muziekkorps
'Le Reveil Fulgentais' uit Saint Ful-
gent dat zaterdagmiddag vol en-
thousiasme maar zonder aankondi-
ging aan zijn show was begonnen,
moest alles nog een keer overdoen.
Maar dan mét aankondiging.

De in het zwart gestoken, swingen-
de Fransen, kwamen al showend
het veld op en boden presentator
Jack Schiffelers, geen kans het
korps aan te kondigen. Schiffelers
probeerde af en toe het korps tot
stoppen te bewegen, maar telkens
als hij naar de dirigent toe ging,
draaide deze zich swingend om.

Toen greep de jury in. Jo Conjaerts
had zijn jasal aan om van de tribune
naar het veld te gaan, maar Jack
Schiffelers interumpeerde toen het
optreden van de Fransen en maakte
hen duidelijk dat er pas begonnen
mag worden als de jury daartoe het
teken geeft en de presentator de
aankondiging heeft afgesloten met
de woorden: 'Start de show.

De muzikanten uit Saint Fulgent
restte toen niets anders dan terug te
keren op hun schreden en opnieuw
te beginnen. Naderhand verklaarde
de dirigentdat hij de instructies om-
trent het starten van de show niet
goed begrepen had. Hij bood zijn
excuses aan.

" Met oosterse gratie op het
gelaat en een ijzeren discipline
in de benen, voerden de stu-
denten uit Thailand hun show
zaterdagmiddag op.

Foto: DRIES LINSSEN

Showen
Sinds zijn negende levensjaar is de
37-jarige Donners, die nu in Wad-
dinxveen woont, weg van slagwerk.
Voor hem is het dan ook vanzelf-
sprekend dat hij ook instructeur is
van de slagwerkgroep van Adest
Musica.

Vlak voor de show, gistermiddag,
zijn de Sassenheimers opvallend
ontspannen. Vier jaar geleden ston-
den ze er echter anders bij. Terwijl
Adest Musica optreedt, legt Jo Don-
ners vanaf de zittribune uit: „Toen
was de jury niet zo gelukkig met
onze manier van showen. Door die
ervaring zijn we drieëneenhalf jaar
geleden gestart met de voorberei-
dingen. En steevast twee keer per
week repeteren."

Adest Musica ziet het WMC trou-
wens als een olympiade voor mu-
ziek en beeldde dat gisteren ook uit.
Jo Donners: „Op de eerste plaats
6pelen we liedjes uit alle wereldde-
len. Via een dynamische show met
een hoge moeilijkheidsgraad beel-
den we allerlei vormen uit. Op dit
ogenblik werken ze daar op het veld
puur op gevoel. De jongens zijn zo
op elkaar afgestemd, dat er nie-
mand mag ontbreken. En dat is van-

daag gelukkig niet het geval...
Wacht even, dadelijk zie je WMV.
Dat is het Sassenheims thema; We-
reld, Muziek, Vrede. En dadelijk
vliegen enkele tientallen Kerkraad-
se vredesduiven weg."

Zelfverzekerd
Het streven van de instructeurs van
Adest Musica is volgens Jo Donners
om straks nationaal kampioen te
worden bij het WMC en in de top-5
van het internationaal klassement
te eindigen. Zelfverzekerde muzi-
kanten, die uit Sassenheim. Want
vlak voor het optreden verklapt Jo
Donners dat 'zijn korps' zeker re-
kent op 90 punten. Alleen voor de
show. „Anders twijfelen we aan de
jury." En jawel: 91 punten. Geen
wonder dat Jo Donners uit Chevre-
mont meteen op de schouders ging
van uitzinnige Sassenheimers.

" Jo Donners, in voor een
geintje met de sousafoon van
Sassenheim

Foto: DRIES LINSSEN

WMC

Show klonk als een klok en liep als een trein

AdestMusicaopkop
door wim dragstra

KERKRADE - Muziekkorps
Adest Musica uit Sassenheim
heeft zich gisteren naar de top
van het WMC-klassement ge-
blazen. De Sassenheimers lie-
ten een bijna perfecte show
zien, die klonk als een klok en
liep als een trein. Met 91 pun-
ten, goed voor een eerste prijs
met lof, voert het trotse Adest
Musica nu het showklasse-
ment aan.

Het publiek in het Rodastadion,
(ongeveer 15.000 man gisteren) voel-
de heel goed aan dat het statige mu-
ziekkorps een voorbeeldige presta-
tie op de Rodamat zette. De jury was
ook die mening toegedaan. Voorzit-
ter Jo Conjaerts zei na afloop: „Dit
was prachtig, oer-degelijk en echt
Nederlands."
Adest Musica, dat al zes keer op het
WMC verscheen, bracht een op En-
gelse leest geschoeide show met
veel (moeilijke) blokfiguren. Er was
een prima balans tussen muziek en
choreografie, zoals bijvoorbeeld het
marcheren in de vorm van een hart
terwijl 'Dona nobis pacem' gespeeld
werd. Maar er waren ook mooie en
vooral verrassende figuraties te zien
en dat in een immer perfecte hou-
ding van de marcherende muzikan-
ten en tamboers. De Sassenheimers
hadden hun show 'muzikale olym-
piade' gedoopt. Aan het einde
kwam de 'Ode an die Freude' aan
bod. Een stuk dat moeilijk uit te
voeren is door drumfanfares, maar
Adest speelde het heel mooi en
overtuigend, zodat de 'truc met de
duiven' die aan het slotwerden los-
gelaten, ook goed lukte.

„Dat Van Beethoven zo goed klonk,
komt door het goede arrangement.
Dan kan zon korps het wel aan" al-
dus jurylid Jaap Koops.
Zaterdag had het slotkoor uit de ne-
gende van Van Beethoven ook al ge-
klonken, maar dan van De Bazuin
uit Leerdam. Dit best fraaie korps,
dat vorig jaar nog meedeed aan de
Taptoe Breda (die woensdag om

20.15 uur op tv in een herhaling te
zien is. Ned. 1) gooide met dit stuk
zijn glazen in. Want hier klonk het
niet, was het duidelijk te hoog ge-
grepen en dat was jammer want dat
zette een lelijkepunt achter een heel
aardig optreden.

Overigens was zaterdag een dagmet
slechts één hoogtepunt en dat was
het optreden van het Ratchasima
Witthayalai Symfonie Windband uit
Thailand. Ongeveer 5.000 mensen
zagen hoe deze in Napoleontische
kledij gestoken studenten van een

highschool in Nakornratschasima
een waar concert gaven op het
showveld. Het korps, met een volle-
dige harmoniebezetting, speelde
heel mooi en ook zacht, zodat ook
klarinetten en fluiten te horen wa-
ren en niet alleen trompetten en tu-
ba's. Alles was zeer beheerst, het
spelen van de muziek, maar vooral
ook de bewegingen. De show had
een Amerikaans karakter en er wer-
den fraaie massale bewegingen ge-
maakt over het hele veld.

" Drumband Concordia uit Obbicht staat aangetreden voor de marswedstrijd. Hun K^Jrondje werd door de jury gewaardeerdmet een eerste prijs. Foto: DRIES LINS

Dank zij Jo Donners kwam Adest Musica echt aan slag

Kerkradenaar achter succes
van showende Sassenheimers

door wil wagenvoort

KERKRADE - Van de roem van
Adest Musica uit Sassemheim, de
band die gisteren een eerste prijs
met lofkreeg voor haar show, mag
best een stukje worden doorgescho-
ven naar Kerkrade. Want een van de
vaste instructeurs van Adest Musica
is Jo Donners, ook nog altijd lid van
de Chevremontse harmonie St.-Phi-
lomena. Tien jaar geleden vertrok
hij uitKerkrade vanwege zijn werk-
zaamheden als slagwerker bij de
Koninklijke Militaire Kapel (KMK).

Mijnwerkers
Aardig was dat er zaterdag een heus
mijnwerkerskorps te zien was en
wel uit Karvina, Budovatelu inTsje-
choslowakije. Dat deed denken aan
de mijnkorpsen die we vroeger had-
den in de Oostelijke en Westelijke
Mijnstreek. Op een zeer eenvoudig
instrumentarium speelden de 'kom-
pels' een klinkend stukje muziek in
een rustig, bijna Duits tempo.

Willy Smits drumde zich met de
drumband Concordia uit Obbicht
naar een eerste prijs tijdens de
marswedstrijden. Een gediscipli-
neerde mars werd gemaakt, met een
hele aparte- bijna Schotse - manier
van drummen bij de diepe trom-

men. Het korps liet een goe°
druk na.

Aandoenlijk
Aandoenlijk was het optreden .>
Orchestre Budafok uit Boedap*
Hongarije. Met slecht maten^geïmproviseerde uniformen *p
dit korps zijn best er bij te rO
Maar de show, die eigenlijk a^maar bestond uit wat heen en J
gehuppel, werd slechts uitge ,<
door het majorettenpeloton °'^rood en wit gestoken was en d
monie bleef stokstijf staan. Z°
het niet. Maar de Hongaren hat ff
van tevoren al laten weten da w
feit dat ze naar Kerkrae konde
men voor hen reeds betekend
ze een prijs gewonnen haddeny
publiek stak de Hongaren cc"
onder de riem door luid te apPje'
seren; niet alleen de besten irf
in Kerkrade gewaardeerd, d
men is zeker zo belangrijk a's
nen.

Zondag
Gisteren viel er meer te geme
Kaalheide. Bijvoorbeeld toen j

Belgische drumbands optrad ■̂ jéén en dezelfde instructeur ..J
lijk R. Peeters. Zowel St.-Ced''j
Hamont alsook Sint Sebastia^ j
St.-Huibrechts-Lille (dat vla* >
Hamont ligt) sloegen PTlO^werd heel gevarieerd gedrum U
en met derand van de trom Ve
bruikt.
„Technisch en ritmisch was ° j
goed. Beide korpsen hadde
prima idee van klankkleur,
de Conjaerts.
De Club Olympique Briochj^
Saint-Brieux in Frankrijk, &J
de humoristische toer in de jq
wedstrijden. Het kleine y^f
speelde vreselijk maar wist n $
bliek aardig te onderhouden
onder andere indianendansen jl
voeren, met Bengaals vuur r f
rennen, vreemde danspassen *
ken etc. „Leuk," zei de jury Jrhand. „Maar dan moet jeer * J
niveau naast zetten en dat on
En zodoende kregen ze een
prijs.

Fijntjes
Showband Domuko uit Dok* t
Friesland behaalde ook een ly L
prijs met een show die heel <en fijntjes was, maar niet voV*.è t
gewicht in de schaal legde vo j |
eerste prijs. Dat deed wel d j)
van de provinciegenoten VfLlI1 <
muko, namelijk van de s
Stars uit Sneek. Dit in Roda*■ j t
gestoken korps bracht een f, t
kaanse show waar wat wem » « |
ratie in zat, maar wel veel kn j \
nige details. Een dikke eers
werd hun deel. J
De beste show werd zondagl,^ |
echter gegeven door Adest » i
dat ook zeer verdiend m»et yj, *prijs naar huis ging. De Kon' $ y
Militaire Kapel, het paradeP $\) y

van ons leger, heeft model g j,
voor dit korps. Adest kwan i
met de mars 'Turf in je ran A

herkenningsmelodie van o ~het veld op. Henk Hoogerv"'^
naderhand in het deflie zeer f
apetrotst met de dagprijs (e

e jjil
den pauk) in de hand. Hij neV
scheid van zijn korps en pPu^[
tere manier had hij zich niet
wensen.

Schoenenmysterie
opgehelderd

JOURE/SNEEK - Maar ê°ti
Jan ter Heide ook dirigent,*
Rhythm Stars uit Sneek, °rj|
teren ook een eerste prüs
tijdens de Mars- en Sh° P
strijden. Kon hij eindeW.J
raadsel van de achterge J
schoenen ontrafelen, nu v -A
dagen geleden. Even ter n yfl
ring: na afloop van het op.,0 'van showband Con SpJ' «
Joure, prijkte er ineens cc . IJ
herenschoenen op het ve s.
Heide, die ook dirigent J
Con Spirito, veegt zU 11 f,\
recht. En grijnst: „Daar
geheimzinnigs aan. Het is fAlijk de gewoonte dat ee{lMj
kant, die voorgoed ophou JeCj
actief musiceren, zijn s $< é
achterlaat op het veld e fhet allerlaatste mee van d j
1S" AsiJBij Joure was het die zon%"
hoornist die op kousevoe
stadion verliet.
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Onttroonde leider
hekelt concurrentie

ORCIERES-MERLETTES
Greg Le Mond, terug in het geel,
vindt dat hij het zo langzamer-
hand heeft verdiend de 76ste
Tour de France te winnen. „Ten
eerste omdat ik me tot nu toe de
meest constante renner heb ge-
toond en ten tweede omdat ik
van heel ver ben teruggekomen",
merkte de Amerikaan gisteren
op na deklimtijdrit.

Zondagmorgen smeerde verzorger
Bertus Fok alvast een laag arnica
gelei op de steeds kleurrijker, kwa-
lijke plek. Arnica, een homeopa-
thisch produkt, dat wonderen ver-
richt, als je tenminste d^ tijd in de
gaten houdt. Onder de douche er-
mee, en niet te lang, anders ontstaan
er brandwonden. Rooks at twee
sneetjes roggebrood, en bord yog-
hurt met muesli, en ging het par-
cours op om te trainen. Terug in het
hotel schoof hij ten tweeden male
aan, voor kip met rijst en vruchten,
voor nóg een yoghurtje en een ge-
bakje op aardbeienbasis. Hij was
klaar voor de tijdrit van 39 km, met
een klimmetje na 10 km, een lang
stuk vals plat en een uitloper naar
Orcières Merlette.

Le Mond tevreden. „Temeer om-
dat ik vóór mijn meeste concur-
renten eindigde. Het is gewoon
goed gegaan. Ik heb niet alles ge-
geven, ben op reserve gaan rij-
den toen ik de tussentijden van
de concurrentie hoorde. Per slot
van rekening komen er nog een
paar moeilijke dagen. Dan kan ik
best een beetje extra energie ge-

Met zijn vijfde plaats, op minder
dan een minuut van de verbazen-
de winnaar Steven Rooks, was

Desondanks kijkt Le Mond met
vertrouwen naar het wellicht be-
slissende gevecht in de Alpen.
„Ik heb nergens angst voor.
Waarom zou ik? Ik kan in deze
Tour toch niet afgaan na alles
wat mij is overkomen. Daarom
zal ik ook risico's gaan nemen.
De vraag is alleen of ik nog eens
twee zware bergritten achter el-
kaar kan doorstaan, zoals in de
Pyreneeën het geval was".

De verschillen waren overweldi-
gend. Delgado, Le Mond nóch Fig-
non waren partij geweest voor de
'ontketende' uit Warmenhuizen.
Een tijdrit als die van zondag 16 juli
had hij zijn hele carrière nog niet ge-
reden. Een derde plaats, vorig jaar,
naar Villard de Lans, was zijn enige
prestatie met zwakbronzen glans.
Rooks realiseerde iets, wat voor on-
mogelijk was gehouden. Maar, er is
niets dat niet kan, in de huidige
PDM-ploeg. Zeker de medische
wonderen zijn de wereld niet uit.

In de schaduw van de Tour

sterk, maar de onderlinge verstand-
houding is niet al te best. De rivali-
teit is te groot. In dieploeg klikt het
niet. Rooks zal niet op al te grote
steun kunnen rekenen van zijn
teamgenoten," meent Laurent Fig-
non.

Laurent Fignon: 'Bij
PDM klikt het niet'

Probleem
Het feit, dat hij zijn 'maillot jaune'
aan Greg Le Mond had moeten af-
staan, vond hij minder erg. „Er is
nog niets verloren. Trouwens, of ik
nu wel ofniet in de gele trui rijd, zal
aan het koersbeeld niets verande-
ren. Le Mond kennende gaat hij op-
nieuw niets voor dat tricot doen.

Dat betekent, dat ik met mijn ploeg
in de Alpen weer het gewichtvan de
koers zal moeten dragen. Dat wordt
mijn grootste probleem."

Tegenslag
De Tour de France was voor PDM
de enige grote ronde, dit jaar. De
Ronde stond centraal in het hele
programma. Maar in plaats van geo-
lied naar het juli-hoogtepunt tekun-
nen toewerken, werd de equipe van
Gisbers geconfronteerd met aller-
hande tegenslag. Rooks: vallen op
de piste, het ene virus na het andere
in het bloed. Theunisse: ribben,
middenvoetsbeentjes, ellebogen ge-
kneusd of gebroken - zijn jaargang
1989 was tot nu één groteklaagzang.
En dan beperkt het medische dos-
sier zich nog tot de bekendste twee.

Ook in de Tour hield de ellende
maar niet op, waarbij deribben het
minst werden ontzien. Theunisse
viel op weg naar Francorchamps én
lag onderop richting Montpellier.
Alcala buitelde in de rit naar Bor-
deaux.Rooks hield aan Montpellier
ook een vervelende herinnering
over. De grote staf verzorgers, fys-
tiotherapeuten, soigneurs, mas-
seurs, acupuncturisten, dokters etc.
hoefde bepaald niet werkeloos toe
te zien.

0 Vervolg op pagina 18

Problemen hadFignon ook gisteren
al. „Ik had nog nooit een tijdrit met
twee cols gereden. Vooral op Col de
Manse had ik het moeilijk. Ik kon
niet het goede ritme vinden. Pas
toen ik het bordje van de laatste
twintig kilometer passeerde, begon
ik beter te draaien. Echt goed ging
het nooit. Ik had duidelijk een min-
dere dag,zoals ik er in de Pyreneeën
al eentje had. Met dat verschil, dat
ik toen de geletrui veroverde en nu
het tricot verloor."

g|"»«FRRn«

ORCIERES-M ERLETTE - Het eerste teken
van verval heeft zich bij Laurent Fignon aan-
gediend. De grillige Parijzenaar werd in de
klimtijdrit naar Orcières-Merlette niet alleen
uit het geel gereden, hij verloor vooral kost-
bare tijd op de nieuwe leider Greg Le Mond,
Pedro Delgado en de eyeneens op verbazen-

\s de wijze aan een terugkeer in de top van het
Vf)rlif;ment werkende Steven Rooks. „Ik had op minder tijd-
den gerekend," gaf de onttroonde Fignon op de top van de0l toe' nadat niJ in twee teugen een anderhalve liter mi-dlwater door zijn keel had gegoten.
/Oor -"■'% vlJn doen was Fignon na af-V(jj,an de rit tegen het uurwerk
V veven vriendelijk tegen ieder-
Ntar oral na een minder goede
N 1.rea ëeert ni J gebruikelijk

G
n is hij kort in zijn commen-

-3 d ls^errn»ddag nam de coureur
r o^ e*centrieke haardracht alle
rWa de vraëen te beantwoorden.!0W ervan uitgegaan, dat Delga-
pde Wlnnen en dat ik dertig se-'Nlj„, ,°P hem zou inleveren.
b^bh kt de snelste Uio gereden
«ÜNut ' en grote verrassing, een'J)*iw ,en vierenveertig seconden
V%l an ik- °P Delgado verlies ikfOMiftig en op Le Mond zeve-'Xl lg' Ik dacht hier beter te
hVn presteren- Dat ik niet zou;\t j 1;, wist ik uiteraard voor de

Delgado

«H°Nan van Système-U ver-
viinrii "'■|M'l"",iM"lt"l

door

/ bennie ceulen
m

vanaf morgen een greep naar de
eindzege zullen doen. „Delgado
blijft het gevaarlijkst. Maar ik zal
ook Mottet in de gaten moeten hou-
den.Le Mond kennende, zal hij zich
beperken tot meerijden. Zijn hou-
ding begint me de keel uit te han-
gen. Wat Rooks betreft, denk ik dat
hij te veel achterstand heeft om nog
aanspraken op de Tourzege te kun-
nen maken. Bovendien rijden de
'- - "■"- ''l,X' -"" ' Tol

Niettemin kon de winnaar van Mi-
laan-Sanremo en de Ronde van Ita-
lië van dit jaar niet ontkennen dat
de vermoeidheid in zijn benen be-
gint te kruipen. „Wellicht ga ik nu
de tol betalen voor mijn inspannin-
gen in de Giro. Dat zal deze week
blijken. Ik hoop van niet. In 1984
heb ik ook zowel de Ronde van Ita-
liëals deTour gereden. Toen heb ik
in de Ronde van Frankrijk nergens
last van gehad.

moties ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het congres op 5 en
6 september in Barcelona.

Van onze verslaggever

Bob Rekers
aan dood
ontsnapt
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" Danny Nelissen wint de Ronde
van het Eikenderveld. Met een
'eindschot' d la Jelle Nijdam ver-
wijst de Sittardenaar zijn Bra-
bantse medevluchter Martijn van
Moorsel naar de tweede plaats.
Honderd renners, zestig rondjes
koersen in de schaduw van de
Tour. Voor een impressie zie pagi-
na 18, Het Weekeinde van...

Foto: DRIES LINSSEN

Punt 5 zegt: 'Elke wereld-, continen-
taal- of nationaal record en elke titel
wordt niet langer erkend als de be-
trokken atleet toegegeven heeft do-
ping te hebben gebruikt. Punt 3
houdt in dat atleten, die straf uitzit-
ten wegens gebruikvan doping, ook
tijdens hun schorsing nog kunnen
worden gecontroleerd.

Ik' won de Tour en
als Moser me niet bedonderd had,
zou ik ook nog de Giro op mijn
naam hebben geschreven. Eddy
Merckx beweert nu, dat je de in-
spanningen van de Giro in de Tour
tussen de dertiende en vijftiende
etappe met een terugslag moet be-
kopen. Als dat zo is, hoef ik dus
niets te vrezen, want die ritten heb-
ben we inmiddels achter de rug."

WENEN - Ben Johnson raakt zijn
wereldtitelen -record op de 100 me-
ter vermoedelijk kwijt. De Cana-
dees werd in 1987 in Rome wereld-
kampioen in de recordtijd van 9,83
seconden en liep een jaar later in de
Olympische finale in Seoel naar de
zege. Het Olympisch goud werd
hem ontnomen nadat in zijn urine
sporen van het verboden middel
stanozololwaren gevonden.

Johnson raakt
wereldtitel en
record kwijt

Rustdag

Indien het congres demoties van de
lAAF in Barcelona zal overnemen,
wordt Carl Lewis de nieuwe wereld-
kampioen en -recordhouder. De
Amerikaan werd in Rome 1987
tweede achter Johnson. In Seoel
werd hij eveneens tweede achter de
Canadees in 9,92 seconden. Die tijd
wordt dan alsnog gepromoveerd tot
wereldrecord.

De wereld atletiek federatie (lAAF)
wil de dopingreglementen zo ver-
scherpen, dat alle atleten diehet ge-
bruik van verboden middelen heb-
ben toegegeven, met terugwerken-
de kracht hun titels en records ver-
liezen. Dat besloot het dagelijks be-
stuur van het lAAF zaterdag tijdens
een bijeenkomst in Wenen.

De manier waarop Fignon in win-
tersportplaats Orcières-Merlette
over zijn huidige situatie in deTour
sprak, stemt tot nadenken. Er klon-
ken bepaalde twijfels door in zijn
stem. „Ik ben heel blij, dat we een
rustdag voor de boeg hebben. Die
kan ik goed gebruiken om te her-
stellen. In de komende Alpenetap-
pes zal ik veel krachten nodig heb-
ben."

Raas wil
Breukink,
Post aast

op Le Mond
ORCIÈRES-MERLETTE - Erik
Breukink overweegt de ploeg Post
te verlaten. Hijwil overstappen naar
het team van JanRaas, die ook inte-
resse heeft voor Steven Rooks.
Breukink liet voor de Ronde van
Italië aan Peter Post weten dat hij
zijn contract bij Panasonic wenste
te verlengen, maar dat is nog steeds
niet gebeurd. Jan Raas heeft Breu-
kink inmiddels een aantrekkelijk
aanbod gedaan. Op zijn beurt heeft
Peter Post het oog laten vallen op
Greg Le Mond." Tour de France: zie verder

pagina's 15 en 18.

ZOLDER - De Heerlense motor-
coureur Bob Rekers is gistermiddag
tijdens de Beneluxraces op het cir-
cuit van Zolder aan de dood ont-
snapt. Tijdens de opwarmronde in
de 750cc viertaktklasse werd hij
door Van Gerwen van achteren aan-
gereden. Rekers sloeg tweemaal
met zijn Suzuki over dekop en bleef
bewusteloos op het circuit liggen.
Zijn machine vloog stuurloos tegen
een betonnen muur en was total-
loss. De aanrijding ontstond, toen
een vlak voor Rekers rijdende cou-
reur plotseling vol in de remmen
ging. Rekers reageerde goed, maar
Van Gerwen remde te laat. Rekers:
„Ik was weer vlug bij mijn positie-
ven. Het was wel even benauwd
toen ik al die motoren voorbij zag
flitsten, maar gelukkig konden zij
mij ontwijken." Hij hield aan de
crash alleen kneuzingen over.

Het presidium van de lAAF discus-
sieerde zaterdag over een twaalftal
punten in het programma ter be-
strijding van doping. Over de pun-
ten 3 en 5 werd overeenstemming
bereikt. Die zullen in de vorm van

lAAF-woordvoerder Fava beklem-
toonde in Wenen, dat voor het
Olympisch toernooi de regels wor-
den vastgesteld door het lOC. „Over
de bronzen medaille van Johnson
op de spelen van 1984 in Los Ange-
les moet het lOC beslissen." John-
son zei voor de onderzoekscommis-
sie in Toronto dat hij al vanaf 1981
een bijzonder regelmatig gebruiker
was van verboden spierversterken-
de hormomen.

Van onze verslaggever

ORCIERES MERLETTE - In
het Lyceum Aristide Briand,
aan de Route Napoléon
Gap, liet Steven Rooks zater-
dag zijn rechter rug- en bilpar-
tij zien. Het vlees, ter grootte
van een flinke tournedös,
kleurde blauw, en hier en daar
al aardig geel. „Het begint
steeds meer pijn te doen. Het
is zo stijf als de pest. Ik ga ge-
woon verkeerd op de fiets zit-
ten". De late gevolgen van de
valpartij, donderdag, op weg
naar Montpellier, waaraan
Rooks aanvankelijk alleen een
eierhoofd leek te hebben over-
gehouden.

Limburgs DagbladSport

Le Mond
klaar voor
gevecht in
de Alpen

Gehavend naar beste prestatie in loopbaan

Rooks, supertijdrit op drop en tumtum
Rooks treurde niet. Want suppor-
ters van Gert-Jan Theunisse hadden
drop en een zak turbo-tumtum mee-
gebracht, en het Hollands lekkers
ging van hand tot hand. Coureurs
zijn soms net mensen. In de loop
van de avond werd besloten fystio-
therapeut Ko Maas, uit Hippolytus-
hoef, toch maar te laten overvliegen
vanuit Lille. De 'kraker' had Rooks
al eerder dit seizoen van verschoven
rugwervels afgeholpen, overblijfsel
van een schuiver in de Zes uur van
San Sebastian. En aangezien Rooks
een onvoorwaardelijk vertrouwen
heeft in alles wat Noordhollands is...

Van onze verslaggever " Greg Le Mond, op slag
weer in het brandpunt van
de belangstelling.

Foto: DRIES LINSSEN

bruiken. Vooral ook omdat ik er
in feite alleen voorsta. Mijn
ploeg, nog slechts vijf man, is
niet sterk genoeg".
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Kontakten, Klubs

Stoute poes
zoekt strenge kater. Wij zijn
dag & nacht geopend. Rijks-

weg Zd 131 B, Geleen,
04490-48448. Meisjes gevr.

; HALLO, HALLO, LEKKERE
! SNELLE KANJERS OP DE

MEIDENBOX!!!
OOK VOOR MANNEN

06-320.325.88
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 Sex-
box 06-320.322.22-50 cpm.

Videoclub
vanaf ’ 20,-. Dame aanw.

Tel. 045-718067.

Escort Marli
Vanaf 's morgens 10.00uur.

045-451033
Donna Maria

met haar 7 vriendinnen.
045-227734/229718

Lekkere meid zkt. sexvriend
Sex-contact-lijn
06-320.3203.33 - 50 cpm
Direct snel sex (50 cpm)

L.I.V.E. afspreek lijn!!
06-320.320.55

Meisjes zoeken sex-contact

Tippel-box
(50 cpm) 06-320.326.66

Privéhuis Elle
4 toffe meiden heten u

welkom, sauna, massage
(safe-sex). Kapoenstr. 29
Maastricht. 043-218884.

" fevens leuk meisje welkom.
leren, opgelet. Jong meisje
loeder en dochter, meeste-
res en nog vele andere

mooie meisjes in
Club Exclusief
Trio, lesbisch, escort,

privetaxi mog. Ma-za v.
11-23 u. Zond. 14-21 u.

'ïdustriestr. 13 Kerkrade-W.
Tel. 045-423634.

Escortservice Play-Girl
045-352428
Escort service all-in

I 045-326191.

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814.

Tev. meisje gevraagd.
LIVE LIVE LIVE 50 et. p.m.

Sex Box
I 06-320.325.06

LIVE LIVE LIVE 50 ct.p.m.
SM Box

06-320.330.70
Angela

n haar meisjes, tot 3.00 u.
rivé en escort. Tevens
teisje gevr. 045-228975.

Privéhuis Diana
045-213142-215113

6 mooie meisjes aanwezig
trio en massage ook

mogelijk
tot ziens.

" "DeJachthut"
Haanrade-K'rade. Grensstr.
23. Gerda, Regina, Karin,

Heike, Areane, Rita. ma-zo
v. 20-4 uur. 045-463943.

Tev. meisjes gevr.
ma. vr. 11-24 za. 11-18

Club
Nirwana
Nieuwstr. 147Kerkrade

045-463323
Meisjes gevraagd.

Als geen berg U te hoog is

de meisjes
van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131
04490-42313.

S EXS P E L
Speel het spannende spel
waarbij jij door het kiezen

i/an nummers op je telefoon
litmaakt hoe het verder gaat
Eindeloze variaties

Elke dag opnieuw.

kies dan 1

Door antwoord te geven op
de openhartige vragen van

Dnze sex specialisten verrijk
jejeSEXKENNIS

kies dan 2

06.320.323.66
50c.p.m.

06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28....Le5bi

320.320.68....5tandje 68
320.322.30 ...Heat Line
320.324.00....Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02.. ..Potten

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.

Thai Privé
Voor sport-, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.. Privéhuis
Goed lopend privéhuis

vraagt Ned. meisje,
werktijd in overleg.
Tel. 04950-42966.

Buro Elvira
adr. v. dames en paren,

inschr. gevr. 045-419384.

Anita
privé en escort ook

zaterdag. Tel. 045-352543.

wèndy en jacky
ook zat. en zond.. . .Tel. 045-721759.

Voor een live sexbotsing,
voelbaar lekker de
Crashbox

06-320.325.36 - 50 et p/m
.-WH iedereen op zn beurt
wachten! Ik raak over m'n

toeren en glij van mijn kruk!!
Ja, nu ik!!

06-320.325.33 - 50 Ct p/m

De Beu-tlijn

06-GAYCAFÉ
~

JkëUMBUZGyy In het 06-Gij café leer je nieuwe vrienden
i <&> kennen die niet ver mg kunnen wonen!.\m&^o6-320.327.55

En toen, werk ik aangespro-
ken door zon sexuele glad-

janus!! 06-320.320.23
sexst, sexer, sex! 50 c.p.m.
nombre hombre
Natte plekken! Zit je op een

vochtige stoel, bel de
"Climaxbox"

06.320.325.14-50 et. p/m.
Schaamteloos.

Chinese kuur? Niet verticaal
maar overdwars!! Bel de
rodebillenbox
06-320.325.20 portie

chinees pervers! 50 c.p/m
Sex is... de

"Spetterbox"
voor alle hoeken en gaten

XXXX 06-320.325.16
50 et. p/m. Echt pervers.

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.

Top van gezelligheid. De
eersteDIKKE mensenbox.

Hier vinden ze elkaar om dik
gelukkig te worden. 50 c.p.m
06-320.327.37
Box voor boven de 18. De

kinderen hebben al zoveel.
Mogen wij ouderen het ook

eens leuk hebben.
Echt leuk.

06-320.326.37 (50 ct.p.m.)
Box voor VOLWASSENEN.
Waar liefde nog genoemd
kan worden, en waar je

normaal voor je verlangens
uitkomt. Fijn toch? 50 ct.pm

06-320.326.88

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de kleren I

nou jij nog!!
06-320.325.44 - 50 cpm

Club Doma-SM
Live uit de kelder!

Slavinnendag deel 9
06-320.323.50 / 50 et/pm

Sexschandalen
Hoor Nederland bekennen
06-320.323.55 sexverhaal
inspreken? 010-4297085.

Onderwerping
Jiva's oosterse sexlessen
extra lang lekker ! Les 31
06-320.323.51 / 50 ct.pm :

Op de ronde ,
topsexbox

kan je sexen met puntgave
meiden zonder remmingen

06-320.323.54 -50 cpm

De Sabbelbox
De heetste meiden bellen,

geen bandjes, live sex!
06-320.325.69 - 50 cpm

Kriebels?
Bel naar Karin 06-50 cm

320*327*27
320*327*27
Mensen met hele gekke

sexwensen bellen de
Gruwelsexbox
de meiden huiveren al.
06-320.323.53 50 cpm.

Gay
Meeting Point

Direct Gay-contact
06-320.330.18 (’ 0,50/m)

Soul sex bij
Zoenbabwe

06-320.325.22 met oerwoud
ritme!' 50 et p/m

Bij de
Spelonkbox

vind je ongekende dieptes ;
06-320.325.34 dalen en

klimmen zonder sexhulp-
middelen 50 c.p.m.C |

Een klimrek en een wip
06-320.320.13 <
Calcutta l

speels en jeugdig 50 c.p/m.
Het is waanzinnig,

onverdragelijk
06-320.322.77

Pasop !Sex
50 et p/m Au! Au! Au!

Nieuw! Bel Linda van...
't Flirtcafe

06-320.330.77 (50 cpm)

Meisjes opgelet
vakantie en veel geld

verdienen in sexsauna in
Spanje. 04490-23203.

Contactburo
Yvonne. Alleen bemidd. v.

discrete, huisvr., trio,
en echtp. adressen.
Geen privé in huis.

Nog inschrijvingen gevr.
Vrangendael 154, Sittard,
tegenover Fortuna station.

Tel. 04490-23203.

Alweer die Wip-ln box in I
gesprek... en da's de box
om wat te versieren... Wat
een mazzel, dat er op de

Lijfsex box
ook een paar vrije schatjes
zijn. De Wip-ln op
06-320.324.60. De Lijfsex-
box 06-320.324.90-50cpm.

Porno Box
Voor de heetste gesprekken ]

j Vreemd... vooral dames we-
ten er raad mee. Trouwens,
wat gebeurt er in zon box

apart? 06-320.320.51-50cm
Op de

SexSuperßox
zijn die hete praters diebest
willen, maar de Heetste Box- daar doen ze 't na 't praatje
sexsuperbox 06-320.324.30
Heetste Box 06-320.328.29 :

50 cent p.m. 'Generatiebox
Dames zoeken jongens, en- meisjes willen een fijn
gesprek met ervaren heren.

06-320.326.27
50 cent p.m.

40 plus Box
Het leven begint pas goed -bij 40. Ook het sexlevenü
Ontdek de rijpere partner bij

de 40 plus box.
Strikt voor volwassenen. <■ 06-320.327.28 (50 ct.p.m.)

Hoge hakken nylons en een -3 kwart bontjasje .... meer
niet. Zo gaat Tina op

avontuur
in de nacht

06-320.323.84(50c.p.m.)
Als een leerlinge zo de

leraar onder handen neemt
slaagt ze vast voor
mondeling

examen Frans
06-320.323.85 (50 c.p.m.)

Teleservice
1 SEX'O'FOON AUTOMATIEK "

06-320.320.11 1
1 - hetero, 2 -lesbisch, t
3 - interview, 4 -sado, t
5- homo, 6 - sexquiz.

Draai eerst06-320 en dan "PORNO I1 320.01 Sex'o'Foon ,
321.18 SexClassics -: 321.77 Horrorsex 1
322.00 Sexlijn Nederland t
320.02 Xaviera Hollander
321.50 Diana deKoning i
323.65 .... Mimi Kok6s+Sex i
320.03 Cora& Willem l
321.02 06 Meisjes Privé '321.04 Orgiefoon (
325.51 José & Sandra
325.53 Vakantiesex
330.80. Buurman/Buurvrouw
321.05 Sex ContactClub f
321.06. Live uit de Parenclub [
322.02 Sex-Adresjes v322.90 Escort Gids .
330.63 Chick Contact y
321.61 Chick "321.17 Seventeen £
321.00 Lesbifoon C
321.25 Vrouw belt Vrouw C
328.30 Casanova \
321.01 Bizarre Livesex c
321.14 SM Bizar
325.70 SM Varia J- 323.15 Fotomodel /
323.16 Kamermeisje i
323.17 Lerares
323.18 Sportleidster
323.19 Stewardess
323.20 Verpleegster

SEX'O'FOONBOX
06-320.329.50

Metmeisjes van de
Sex'o'Foonals operators!

HARRY'S GAY BOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste
gayboxenl 7

321.08 Manbelt Man t321.12 Homofoon k330.22 Harry's Gay Line u

06-AMUSEMENT C
320.04 Bananasplit-üjn -
323.03 Dolf Brouwers r

PARTY-LINE
06-320.330.10 ll

Gezellig met zn 10-en!
50 et p.m. Méér info in de
nieuwste GoudenGids! % €

I —I C

Gezellig "fflirten met zn tienen doe je »,
op de Flirtbox: „

06-320.330.01 (50 cpm) |;
Charmante \i vrouw ontv. thuis. Tel. 't

' 04406-41916. g

Vera
" [

P vé. Tel. 04754-65818. 7

(Huis)dieren
TRIMSALON Charèl knipt Jonge DWERG- en toypoe-
en trimt alle rassen bij u deltjes iets aparts goedkoop
thuis. 045-423400. Kerkstr. 33, Übach o Worms
BOEMERHONDJES; 'Te k^ni^^b^??clln
Yorks- en Foxterriërs. Wa- Z"\z° "|KG

nPOEDELS-Iem 11A, Schin op Geul. Tel. 'el. 04750-16590_
04459-1237. In/om de tuin
Te k. YORKSHIRE terriër- "—■ 7rp.Q7nni;.|tjes. Kennel Oos Heim. Iste soort GRASZODEN

’ 375,-. Tel. 04404-1527. /3-50 Pm 2afgehaald bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-

HONDJES te koop en aan- bez., ook gehele tuinaanl.
hanger 2.00x1.00. Spoor- goedkoop, ook voor straat-
dijkstr. 78, Hoensbroek. werk. Tel. 045-323178

Huwelijk/Kennismaking
Nieuw: ALLEENSTAAN- Zoekt U een ser. relatie bel
DENCLUB Eldorado, iedere dan 045-211948 Huw.rel.
woensdagavond dansavond bem.buro "LEVENSGELUK"
va. 20.00 uur met D.J Ge- ALLEENSTAANDEN Opge-lieve bewiis van alleen- |et!! Zaterdag 22 juli organi-staand mee te nemen, zon- seren wlj .n dagtocht naarder legitimatie geen toe- Brussel. Interesse? Bel dangang. Uw clubpas ligt klaar H uw.-Rel.-Buro "Levens-Bongerd 5, Spaubeek. Tel. qe|uk» 045-211948.04493-4193. °, ' \„ ,Als u ons voor 12 uur s mor-
Seneuze partnerbem. voor gens belt, staat uw PICCO-ALLEENSTAANDEN. Bel v. LO de volgende dag al in hetml. Huw.rel. bemm.buro Ge- Limburgs Dagblad. Tel. 045--luk. Tel. 04498-54604. 719966

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
MEW LOOK BV Schaes-
Derg. Gevelreiniging, uit-1oppen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
345-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
Dfferte. Bel 045-453818.
Voor al uw NIEUWBOUW
sn verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
«erkzaamheden, met de
angste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Ms u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-71996 C

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Serv. binnen 24 u.

TV/Video
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-
-213879
KLEUREN TV vanaf ’75,-
-grote sortering, Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Wonen Totaal

Keukens
Sanitair

Onze toonkamers zijn geopend tijdens de
bouwvakvakantie.

Tomzon
keukens, sanitair.

Hofdwarsweg 69, Geleen (Krawinkel Oost)
Nieuwstraat 25, centrum Hoensbroek.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zwaar massief eiken EET-
HOEK als nw., vr.pr. ’975,-
-2-zitsbankje modern/klas-
siek, iets moois, vr,.pr.

’ 975,-; eik. salontafel vr.pr.

’ 275,-. Tel. 045-323830.
Te k. Kantel-GARAGE-
POORT (wit), 2.54 br.x 1.94
h., m. contra gewicht, 4
"dru"-gevelkachels, oude
badgeijser, fonteintje, was-
bak, geijser, afzuigkap, gas-
stel, bakoven, waterkranen,
douche-sproeier, etc. Alles
t.e.a.b. Mozartstr. 5, Bruns-
sum
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

EETHOEK modern ’250,-;
antiek, eik. slaapkmr ’ 850,-
-bankstel eik. ’ 275,-. Kou-
venderstr 208 Hoensbroek
BUREAU te koop, wortel
noten, iets heel aparts
04406-12875
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.
CV KETEL en div. radiato-
ren, ’400,-. Inl. 045-
-711617.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adresvoor: 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!!!
PJ^°'S <« T? A"P" Met,een PICCOLO in hetrecht van ’65,- tot ’ 200 - Ljmburgs Da blad raakt up.m. Gratis transport. Alle uw ou£ spu jfetjes ", sne|S,
merken gebruikte pianos kwjjt Plcc&o-S ' doen vaak’450,- per jaar. Van Urk, wonderen... Probeer maar!Westersingel 42, Rdam jol ndiwiaafifi
010-4363500. ei. U4a-/mabb.

Kunst en Antiek
Te koop aangbeboden

Antieke Friesche Staartklok
met wekker, puntgaaf. Kast eiken Meekrap, pr. ’ 15.000,-.

Tel. 045-256318 van 10.00 tot 16.00 uur
Te koop gevraagd

Te k. gevr. wit gouden ARM-
BAND met briljanten. Br.o.
nr. B-1385, Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Te koop gevr. oud ijzer en
metalen sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 bgg
045-272516 ook 's avonds
Te k. gevr. jonge SCHADE-
AUTO'S, ook loop en sloop.
045-319784.

Diversen
' "' ' "^

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

BARBEQUES gas-lava-
steen en houtskool in alle
prijsklassen, grote sortering
Reker, Kachel-barbeque
speciaalzaak, Kluis 28, Ge-
leen. Tel. 04490-40785.

Door jonge masseuse K
ONTSPANNINGSMASSI
GE met leuk gespre*
(fris) drankje. Eens ge*
U blijft komen. 045-353
GEBIT gebroken? Klaaf'
wijl u wacht. BorsboC
Moers, Streeperstr
Schaesberg. 045-3159Z];
De massage blijft een n

' VERONIQUE, de «1
| echte. 045-228481. 1■ Wat VERKOPEN? A<M

teer via: 045-7199 f;
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VAN DOOREN VAKANTIEAANBIEDINGEI
blijven c-nze prijzer. zaaibaar ||

TEKENTAFELS | TEKENKASTEN KASTEN 1

1 - I I 6 laden A1-formaat 675..- I__oBg__M H*
AO-lormaat 695.- W^^^OJÊW

170X100 cm 180X180
Awormaat Prijzen cxci BTW, franco 295■ ' levering doorheef Nederland. I ...,,l^!„l'" ~.,, M

m mI Van Dooren Kantoormeubelen B.V|
\[^^_\ 6135 XX Slttofd. Handelswas. 23 (handelscentrum Berger-weg), tel. 04490-14867 Utop N§
W%IJ DondeKtefl koopavond tol 20.00 uur, taierdog open v»n 10.00-16.00 «mr Juiste «*|

iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiin

De tussenstand *"-^%_*_
t/m de etappe van

zondag 16 juli or^m W-k- fc^
De ritten, verreden op 1 en 2 juli, 1| I^^^ a^"^^^^^alsmede de ploegentijdritten tellen I// fidk» "^^^niet mee. 1 ' .l!\V^V i^^^^^^k!^^^^

2 IRIKTA JW ffiKVsB* 49 rShSK 1°m°nf o
d«kandida,en v°°r<*" prijs uit de prijzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers diej

3 Loops J HnnSwn PaiS^r- lil de
t l°o;',2ooe"3o°e' e,c' P,aats staan- LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemers^3 Een j j bu°r°gSpTaRp?eSsw6 46 mSele? 269 da'aama'Pumen s,aan' maar we hebben er slechts éen willekeur' 9 u,,9ekozen „

5 ANDRIEUA HOUTSTR 22 MERKELBEEK 267 100 WIJNEN PH RYKSWG N 34 ST JOOST £6 STEFFANIE J H A JULIANALN 67 MAASBRACHT 266 200 CROMBACH H T M OVERST VOERENDAAL 4 VOERENDAAL7 STOFFELS PJ BEEKSTR 18 LIMBRICHT 265 300 CORNELISSEN B WEYENBERGSTR 454 HOENSBROEK8 LESZIJNSKI P ANGELASTR 4 KERKRADE ' 263 400 MERLIES HA G RIMBURGERWG 22 LANDGRAAFSPIEGELS J F G HOOFDSTR 61 KERKRADE 263 500 PAFFEN PJ J PARALLELWG 99 HEERLENSTRIJBOSJ VONDELSTRSS BRUNSSUM 263 t 600 ZUNDERT VAN A KEMPKEN 144 HEERLEN !S11 PAPENBORG L VEEWG 22 LANDGRAAF 262 700 REINDERS J GATESTR 35 LANDGRAAF
RENKENSGJM MERKELBEEKERSTR 79 BRUNSSUM 262 800 DUCHATEAU AT C . MAASTRICHTERLN 115 LANDGRAAF i$

13 BECKERSG KENNEDYLN 16 LIMBRICHT 261 900 SCHAFFRATH J PROVINCIALEWG Z92 OIRSBEEK i$
RADEMAKERS JH KAN V NUYSSTR 54 SCHINVELD 261 10°0 KEIBEK A KREMERSLN 6 LANDGRAAF 1%
SAMSONJEL ZEVERY6 LANDGRAAF 261 1100BOCKRPE VINKENBERGSTR 10 SCHIN OP GEUL l\lTOTAL LEENHOF HEERLENSEWG 200 LANDGRAAF 261 1200 SALZMANN R TASVELD 33 LANDGRAAF £17B0RMANSJMR OUDE AKERWG 72 GULPEN 260 1300 DIRKX J HOOGSTR 36 HERTEN18 ELDERS W SCHAESBERGERWG 185 HEERLEN 259 1400 MARTENS H PAST SOONSSTR 4 OBBICHT ?»

19 BUYSVANDEJWM KLINGBEMDEN 83 BRUNSSUM 258 1500 BLAAUW W AKERSTR 110 KERKRADE ?1
KIKKEN WH M V CALDENBORGHSTR 14 GRONSVELD 258 1600 HEYENRATH P JULIANASTR 24 BOCHOLTZ 5»RUWETTEJGM RAADHUISSTR 8 GELEEN 258 1700 LENDI H G E OP DE WEYENBERG 9 HOENSBROEK i&

22 HENDRIKS M H ELKENRADE 13 ■ ELKENRADE 257 1800 PUTMANS K HEEREVELDJE 92 LANDGRAAF StfKREWINKELF PRICKSTEENWG 53 KERKRADE 257 1900 CRIJNS H J M UNO STR 23 HULSBERG ft
LEMMENS P PAST HAGENSTR 38 BRUNSSUM 257 2000 CRUTS M M PROMENADE 121 HEERLEN ft

25 FUNCKENH ROMEINENPLN 21 LANDGRAAF 256 2100 EVERS P MERGELSWG 64 HEERLEN ft
SLEEN VAN DER K BURG FRANSSENSTR 32 KERKRADE 256 2200 HEYNDIJK R KRUISBERGSTR 74A BRUNSSUM
SOCRATESJH BOSWG 13 EYGELSHOVEN 256 2300 ERENS H W G BRUNSSUMMERWG 32 LANDGRAAF ft

28 AHRENSPF* GROTESTR 3 URMOND 255 2400 GERAETS C VOORTSTR 12 LANDGRAAF ft
BECKERS S M F MOSTARDSTR 32 VOERENDAAL 255 2500 KERSTEN A H HUBERTUSSTR 10 HOENSBROEK ft
DOHMEN F REMIGIUSSTR 20 KLIMMEN 255 2600 MEESSEN H ROZESTR 428 HEERLEN ?rfDOLS A P BERGSTR 18 SWEIKHUIZEN 255 2700 MARTENS L BAENJENSTR 28 SITTARD ]ë
SMEETS J H ZES BUNDERSVELD 30 GULPEN 255 2800 MEER VAN DER H W KOEMPEL 65 LANDGRAAF33 DAEMENW HOUTSTR 20 MERKELBEEK 254 2900 SCHAFT VAN DE G KONINGSTR 18 BRUNSSUM ]c£
EIJDEMS G MOLENWG 19 EYGELSHOVEN 254 3000 ROMKENS J J HOVENSTR 85 LANDGRAAF 2
HEESENFB VD SCHEURSTR 11 HEERLEN 254 3100 SMEETS JA C ROSALIESTR 20 BOCHOLTZ
MUERMANS L HAESSELDERSTR 16 GELEEN 254 3200 SAELMANS CHR BURG WASZINKSTR 126 HEERLEN 3
PELZER R PUNGEL 4 LANDGRAAF 254 3300 RITZEN E PANHUISWG 4 HULSBERGSTEEGMANS P H L BRUNAHILDESTR 62 BRUNSSUM 254 3400 SAMBEEK VAN G J A BOUWERWEISTR 4 KERKRADE «1VLIEGEN J J T O L VROUWESTR 36 KERKRADE 254 3500 SCHMITS H AILBERTUSLN 345 KERKRADE gO

40 DEMANDT J A BURG STRYKERSSTR 29 URMOND 253 3600 SAVELKOUL K J G SCHOOLSTR 21 GREVENBICHT «9GODDERIJH OPDEVAARD3 BRUNSSUM 253 3700 VERMEULEN T O NASSAUSTR 12 LANDGRAAF 80HERBERICHS J LUCHESIUSSTR 12 KERKRADE 253 3800 WACHELDER A H G DORPSTR 60 SPAUBEEK
MURIS J H V VELDEKESTR 80 VOERENDAAL 253 3900 WASSERMAN R J PLATSMOLENERF 1 NUTH «5PELTGMH PASSAGE 3 HEERLEN 253 4000 CORTEN B L P BOULEVARD 13 GREVENBICHT «4
THUIS H PALENBERGSTR 38 HEERLEN 253 4100 FRANSSEN J W RYKSWG N34 GELEEN «346 BOYENSJ SLEYERWG 14 SWEIKHUIZEN 252 4200 ERKENS J BARRIER 90 KLIMMEN &BROUNSJW BOSSTR2 WEERT 252 4300 COUMANS PJ H NUSTERWG 42 SITTARD éJANSSEN J WILHELMINASTRIIS HOENSBROEK 252 4400 TERSTEEG J CLAUSSTR 19 LANDGRAAF «1
KERSTEN J PRINSENSTR 3 HOENSBROEK 252 4500 SUMMEREN VAN JG A PENDERSSTR 20 KLIMMEN #LENDI J W IR BLANKEVOORTSTR 5 HEERLEN 252 4600 SMEETS A M H SCHIFFELERSTR 53 BRUNSSUMPALMEN PR BEATRIXSTR 21 BRUNSSUM 252 4700 QUAEDVLIEG G L " HERKENBROEKERWG 10 VALKENBURG LB \liPAULSSEN MG M J PYLER 8 LANDGRAAF 252 '4800 VAESSEN S H KERKSTR 27 WITTEM éPETERS W A MUNSTERSGOEDSTR 9 BUCHTEN 252 4900 TOONEN M KEMPENWG 51 OBBICHT 7«SLEEN VAN DER A G BARBARASTR 6B KERKRADE 252 5000 SOVARIJ VOORTSTR 46 LANDGRAAF /

LIMBURGS DAGBLAD PRIJZENPOT: j
1e P»is 2e prijs 3e prijs I 4e t/m 10e prijs I 1 11e t/m 25e prijs I |26e t/m 50e prijs
f 500,- || ’ 250,- | | ’ 200,- | | ’lOO,- | | ’ 50,- | ’ 25,-

De prijzen worden aan de eerste vijftig deelnemers, zoals die voorkomen in de EINDSTAND, toegekend.



" Raymond Smeets valt
uit met de knieblessure,
die hem uiteindelijk een
seizoen lang buiten de
basis zou houden. De
23-jarige hoopt bij MVV
weer op eredivisieniveau
te kunnen acteren.
Foto: DRIES LINSSEN

door fred sochacki

„Hij heeft een heel moeilijk
jaar doorgemaakt", aldus Ro-
da-coach Jan Reker, die
Smeets' overstap bevestigde.

HEERLEN Raymond
Smeets zal de komende twee
jaar uitkomen voor MVV. De
23-jarige linkerspits van Roda
JC kwam zaterdag tot over-
eenstemming met de Maas-
trichtse eredivisionist.
Smeets, die reeds veertien sei-
zoenen op Kaalheide vertoeft,
is sinds zijn debuut in dehoofdmacht bij Roda JC, vaakgeblesseerd geweest. Een
knieblessure hield hem afgelo-
pen seizoen buiten de basis.

„Door dieblessure en het feit datwijover nogal wat linksbenige spelersbeschikken werd Raymond Smeetszon beetje twaalfde man in het elf-
tal. MW zocht een linksbuiten.
Vandaar dat de overgang tot stand
kwam. Voor MVV een goede zaaken voor Smeets eveneens. Hij kanbeter in De Geusselt spelen dan bij
ons op de bank zitten".

" HOORN - In het Boekweit- en
Olie-toernooi verloor Pieter
Klinkers in de kwartfinale van
het heren-enkelspel B-I van Eric
Dijkman Dulkes uit Castricum
met 6-2; 3-6; 6-3.

" ZEIST - Rob van Oppen heeft
in het Twee sterren-A-toernooi
van Schot in Zeist de halve finale
bereikt. In de kwart-eindstrijd
kon hij Eric Baan uit Zwijn-
drecht met 3-6; 6-1; 7-5 de baas
blijven. In de halve finale tegen
Henk Burger uit Vinkeveen
moest hij bij de stand 3-6; 7-6;
4-0 wegens kramp opgeven. In

Het damesenkel kende een ver-
rassende finale. Zaterdagmiddag
won Anique Snijders uit Geleen
verrassend van de favoriete Ilse
Leytens uit Puth met 7-6; 6-1.
Arlette Lochtman uit Simpel-
veld de sensatie compleet door
de nummer twee geplaatste Ja-
nou Savelkoul uit St.-Odiliën-
berg met 6-2; 1-6; 6-3 te ver-
slaan. Ook in de finale was
Lochtman die de Limburgse

Wilborts favoriet

" HERKENBOSCH - Deze
week wordt' in het tennispark
van Herkenbosch een begin ge-
maakt met de Limburgse kam-
pioenschappen. Vanaf morgen
16.30 uur komen de acht A-spe-
lers in de baan. Torn Nijssen uit
Sittard zal zijn vorig jaar behaal-
de titel niet kunnen verdedigen.
Hij speelt met het Nederlands
team tegen Indonesië met als in-
zet promotie naar de Davis Cup-
wereldgroep. Zijn plaats wordt
ingenomen door Eric Wilborts.
Wilborts is samen met Armand
Custers uit Hoensbroek de favo-
riet voor de titel. De belangrijk-
ste concurrenten zijn Stefan
Koch uit Herten, Theo Hoek uit
Venlo en Rob van Oppen uit
Heerlen.
Bij de dames zijn Mara Eijken-
boom uit Maasbrachten Pasealle
Druyts uit Maastricht in het bui-
tenland. De strijd zal zich daar-
om toespitsen tussen Evelyne
Dullens uit Sittard en Caroline
Houben uit Beek.

Van onze tennismedewerker
WEERT - De eindzege in het en-
kelspel B-I van het Ray Prickers-
toernooi is in Limburgse handen
terecht gekomen. Tony Bokhorst
uit Bergen mocht de eerste prijs
van 2.000 gulden mee naar huis
nemen. In decompleet Limburg-
se halve finale versloeg Bokhorst
Pascal Hos uit Susteren met 7-5;
6-2 waardoor hij in de finale
Niels de Kok uit Heusden kreeg
te bestrijden. Deze leverde Bok-
horst de minste tegenstand van
al zijn opponenten. Bokhorst
won met twee maal 6-2. de daaropvolgende dubbelspel-

halve finale heeft Van Oppen sa-
men met Stefan Ehritt uit Roer-
mond ook een nederlaag gele-
den. Frans van Grimbergen en
Bart Gerritsma versloegen de
Limburgse combinatie met 6-3;
7-6.

hij moeizaam van Jeroen de
Jong uit Nieuwenhagen en Arjen
Timmers uit Heerlen met 7-6
(7-3); 4-6; 6-4.

kampioenschappen laat lopen
om op vakantie te gaan, de sterk-
ste en won het toernooi met 4-6;
6-2; 6-4.
Bij de dames B 11-finale toonde
Andrea Kriescher zich de sterk-
ste. In de finale versloeg zij San-
dra Arntz uit Grathem met 6-2;
7-6. Arntz had in de halve finale
Ellen de Meulemeester uit Maas-
bree met 6-2; 7-6 verslagen.
In het slotnummer van het he-
ren-dubbel-B ging de eindzege
weer naar Tony Bokhorst. Sa-
men met Leo Westerkamp won

ploegenklassement

Tolhoek (SuperConfex) 54.56; 85. Pierce
(7-Eleven) 55.3; 86. Carlsen (Fagor)
55.44; 87. Barteau (Système U) 56.23; 88.
Pensee (Z-Peugeot) 57.13; 89. Hodge
(Paternia) 57.15; 90. Museeuw (ADR)
57.44; 91. Vermote (RMO) 58.34; «2. Ri-
chard (Café de Colombia) 58.43; 93. Mau-
ri (Reynolds) 59.25; 94. Dahlberg (7-Ele-
ven) 1.00.08; 95. Perini (Carrera) 1.00.11;
96. Lemarchand (Z-Peugeot) 1.00.52; 97.
Pedersen ( RMO) 1.01.10; 98. van Slycke
(Histor) 1.01.44; 99. Sörensen (Histor)
1.02.10; 100. Lavenu (Fagor) 1.02.50; 101.
Pavlic (Carrera) 1.03.08; 102. Cadena
(Café de Colombia) 1.03.11; 103. de Wil-
de :Histor) 1.03.19; 104.Riis (Système U)
1.03.21; 105. Solleveld (SuperConfex)
1.03.44; 106. Maassen (SuperConfex)
1.04.34; 107. Nndam (SuperConfex)
1.05.05.; 108. Passera (Chateau d'Ax)
1.05.23; 109.Wegmulier (Domex) 1.05.50;
110. Van Hooydonck (SuperConfex)
1.07.15; 111.Casado (Z-Peugeot) 1.07.39;
112. Manders (Helvetia) 1.07.49; 113.
Peeters (Histor) 1.08.27; 114. Van Or-
souw (PDM) 1.09.30; 115. Hanegraaf
(TVM) 1.10.27; 116. Le Clerc (Paternia)
1.11.22; 117. Goessens (Domex) 1.11.53:
118.Lammerts (ADR) 1.12.17; 119. Leleu
(Toshiba) 1.12.36; 120. Schurer (TVM)
1.13.05; 121. Tebaldi (Chateau d'Ax)
1.13.15; 122. Worre (Café de Colombia)
1.13.20; 123. Vona (Chateau d'Ax)
1.13.22; 124. Poels (SuperConfex)
1.13.24; 125. Jourdan (RMO) 1.14.08; 126.
Pelier (BH) 1.15.00; 127. Planckaert
(ADR) 1.16.16; 128. Fidanza (Chateau
d'Ax) 1.19.24; 129. Dernies (Domex)
1.19.28; 130. Lubberding (Panasonici
1.20.44; 131. Van Vliet (Panasonic)
1.20.55; 132. Antequera (BH) 1.21.03; 133.
Beuker (Paternia) 1.21.09; 134. De Rooy
(Panasonic) 1.21.21; 135. Gianetti (Hel-
vetia) 1.22.40; 136. Jakobs (SuperCon-
fex) 1.22.47; 137. De Vos (Hitachi)
1.23.22; 138. Kleinsman (TVM) 1.23.52;
139. Siemons(TVM) 1.24.24; 140. Vanottj
(Chateau d'Ax) 1.26.04; 141. Jusdado
(BH) 1.26.33; 142. Magnago (Carrera)
1.27.4; 143.Knickman (7-Eleven) 1.27.L8;
144. Wampers (Panasonic) 1.28.00; 145.
Draaijer (PDM) 1.28.05; 146. Maechler
(Carrera) 1.29.52; 147. Hermans (Pater-
nia) 1.33.22; 148. Badolato (Chateau
d'Ax) 1.37.36; 149. Nijboer (Paternia)
1.40.01; 150.en laatste Bomans (Domex)
1.55.00.

Algemeen ploegenklassement: 1. Rey-
nolds 203.36.54; 2. PDM op 8.36; 3. Sys-
tème U 23.55; 4. BH 30.01; 5. Z/Peugeot
31.25; 6. RMO 32.30; 18. SuperConfex
1.56.03; 19. TVM 2.05.22; 20. Panasonic
2.17.50; 21. en laatste Histor 2.23.05. De
Kelmeploeg is uit koers.

puntenklassement
1. Kelly 223 punten, 2. De Wilde (BeD
174, 3. Fidanza (Ita) 124, 4. Bauer 102, 5.
Rooks 91, 6. Anderson (Aus) 85, 7. Mu-
seeuw (Bel) en Colotti (Fra) 79, 9. Theu-
nisse 78, 10. Indurain 75.

Dagploegenklassement vijftiende
etappe: 1. PDM 3.34.22; 2. Reynolds op
2.20; 3. Paternia 4.51; 4. Helvetia 5.39; 5.
Sustème U 7.14; 16. SuperConfex 15.03,
20. TVM 19.19, 21. en laatste Panasonic
21.28.

Dagploegenklassement veertiende
etappe: 1. SuperConfex 19.23.49; 2.
PDM op 2 sec; 3. Histor; 4. Toshiba; 5.
RMO; 8. TVM; 19. Panasonic, allen z.t.
als PDM.

bergklassement

uitvallers

Vijftiende etappe, klimtijdrit Gap-ür-
cieres Merlette 39 km: 1.Rooks 1.10.42
(33,097 km/uur); 2. Lejarreta 0.24; 3. In-
durain 0.43; 4. Delgado 0.49; 5. Le Mond
0.57; 6.Kelly 1.06; 7. Alcala 1.10;8. Theu-
nisse 1.12; 9. Biondi 1.37; 10. Fignon
1.44; 11. Wechselberger 1.52; 12. Pascal
Simon 1.58; 13. Richard 2.5; 14. Mottet
2.24; 15. Rüttimann 2.37; 16. Hampsten
2.48; 17. Pino 2.50; 18. Breu 2.55; 19. Go-
rospe 3.4; 20. Leclercq 3.13; 21. Bugno
2.14; 22. Philipot 3.16; 23. Herrera 3.17;
24. Bezault 3.17; 25. Cornillet 3.25; 26.
Bauer 3.33; 27. Robeet 3.35; 28. Fuerte
3.39; 29. Maassen 3.44; 30. Palacio 3.46;
31. Worre 3.53; 32. Millar 3.54; 33. Simon
J. 4.0; 34. Dhaenens 4.13; 35. Cerin 4.15;
36. Roosen 4.20; 37. Vona 4.26; 38. Ca-
margo 4.27; 39. Rondon 4.28;40.Louviot
4.33; 41. Wegmuller 4.36; 42. Carlsen
4.37; 43. Hodge 4.51; 44. Stevenhaagen
5.2; 45. Caritoux 5.6; 46. Wilson 5.7; 47.
Richard 5.9; 48. Luquin 5.15; 49. Kvals-
voll 5.17; 50. Zimmermann 5.18; 51. Mu-
gica 5.20; 52. Cabrera 5.20; 53. Nulens
5.27; 54.Poisson 5.28; 55. Muller 5.36; 56.
Gayant 5.38; 57. Mare Madiot 5.38; 58.
Pensee 5.39; 59. Marie 5.48; 60. Lavainne
5.49; 61. Cricquielion 5.52; 62. Ducrot
6.2; 63. Tolhoek 6.6; 64. Forest 6.24; 65.
Yvon Madiot 6.26; 66. Chaubet 6.31; 67
Cadena 6.32; 68. Da Silva 6.35; 69. Rodri-
guez-Magro 6.35; 70. Colotti 6.41; 71. Rue
6.47; 72. Museeuw 6.52; 73. Jacobs 6.52;
74. Skibby 6.55; 75. Anderson 6.58; 76.
Van Orsouw 6.59; 77. Sörensen 7.01; 78.
Sanders 7.05; 79. Garde 7.09; 80. Vichot
7.09; 81. Kappes 7.15; 82. Arnaud 7.17;
83. De Wilde 7.19; 84. Lavenu 7.19; 85.
Dernies 7.22; 86. Zadrobilek 7.22; 87.
Nijdam 7.29; 88. Vanotti 7.29; 89. Earley
7.31; 90. Sergeant 7.33; 91. Vandenbran-
de 7.42; 92. Dahlberg 7.46; 93. Murguial-
day 7.56; 94. Casado 8.06; 95. Yates 8.07;
96. Pavhc 8.08; 97. De Wolf 8.12; 98. Pier-
ce 8.14; 99. De Vos 8.15; 100. Barteau
8.15; 101. Van Hooydonck 8.18; 102. Sol-
leveld 8.19; 103.Chiapucci 8.20; 104.Van
Slycke 8.21; 105. Goessens 8.25; 106. Ja-
kobs 8.25; 107. Jusdado 8.32; 108. Le-
marchand 8.34; 109. Peeters 8.37; 110.
Lubberding 8.37; 111. Pedersen 8.39;
112. Vermote 8.39; 113. Cabrera 8.46;
114. Poels 8.46; 115. Riis 8.54; 116. Pee-
ters 8.56; 117. Martens 8.56; 118. Kiefel
8.59; 119. Lammerts 9.3; 120. Gianetti
9.7; 121. Jourdan 9.15; 122. Penni 9.24;
123. Golz 9.28; 124. Hanegraaf 9.30; 125.
Beuker 9.30; 126. De Rooy 9.40; 127. Le
Clerc 9.40; 128. Fidanza 9.41; 129. Tebal-
di 9.45; 130. Planckaert 9.53; 131. Mauri
9.55; 132. Siemons 9.56; 133. Leleu 9.58;
134. Pineau 10.16; 135. Schurer 10.19;
136. Wampers 10.32; 137. Bomans 10.38;
138. Badolato 10.42; 139. Kleinsman
11.0; 140. Magnago 11.4; 141. Nijboer
11.8; 142. Manders 11.27; 143. Draaijer
11.34; 144. Maechler 11.39; 145. Knick-
man 11.52; 146. Ackermann 12.12; 147.
Antequera 12.25; 148. Van Vliet 12.54;
149. Hermans 13.03; 150. en laatste Pe-
lier 13.06.

Veertiende etappe Marseille-Gap, 238
km: 1. Nijdam 6.27.54 (37,121 km/uur); 2.
Poisson op 2 sec; 3. Planckaert; 4. Fi-
danza; 5. Kelly; 6. De Wilde; 7. Ander-
son; 8. Rooks; 9. Dhaenens; 10. Peder-
sen; 11. Gölz; 12. Chaubet; 13. Wilfried
Peeters; 14. Echave; 15. Vandenbrande;
16. Theunisse; 17. Mare Madiot; 18.
Poels; 19. Marie; 20. Garde; 21. Pierce;
22. Van Slycke; 23. Colotti; 25. Kappes;
26. Gianetti; 27. Kietel; 28. Jerome Si-
mon; 29. Sörensen; 30. Vichot; 39. Fig-
non; 42. Mottet; 43. Van Orsouw; 44.
Manders; 48. Lammerts; 53. Stevenhaa-
gen; 63. Hermans; 65. Le Mond; 74. Du-
crot; 76. Hanegraaf; 78. Delgado; 84.
Lubberding; 86. Beuker; 98. Tolhoek;
104. Draaijer; 105. Siemons; 109. De

Rooy; 118. Schurer; 123. Maassen; 129.
Kleinsman; 138. Solleveld allen z.t. als
Poisson; 146. Van Vliet 1.04; 147. Jakobs
z.t; 150. Nijboer 2.56; 151. Tebaldi 6.46;
152. en laatste Bomans 19.35.

van start tot finish

1. Kelly 91 punten, 2. Tebaldi (Ita) 65, 3.
Arnaud 35, 4. Perini (Ita) 30,5. Solleveld28.

tussensprint

Theunisse 221 punten, 2. Millar 155. 3.
Rooks 147, 4. Delgado 140, 5. Indurain
132, 6. Mottet 113, 7. Herrera 103, 8. Le-
mond 85, 9. Lejarreta 76, 10.Kelly 69.

Zaterdag hebben drie Belgen de strijd
gestaakt: Lippens (Hitachi), Schepers
(Fagor) en Frison (Histor). Zondag in de
vijftiende etappe staakten twee Span-
jaarden:Cubino en Echave (beiden BH).

algemeen klassement

deels kunnen inhalen. En getraind
wordt er hard in Oberlahr. Twee
trainingen dagelijks en aansluitend
een oefenwedstrijd.

Blessure Farrington
" OBERLAHR/HEERLEN - For-
tuna Sittard is de trainingsstage in
Oberlahr (Westerwald) onder een
ongelukkig gesternte begonnen.
Nog voordat de selectie zaterdag in
de bus stapte viel Mark Farrington
geblesseerd af. De Britse stand-invoor Sigi Lens verdraaide tijdens de
laatste training zijn knie dermate,
dat dokter Abs Mey besloot de spe-
ler morgen een kijkoperatie te laten
ondergaan. Mocht de meniscus be-
schadigd zijn zal de chirurg direct
tot verwijdering van de beschadig-de delen overgaan. Naast het uitval-len van René Maessen (gebrokenmiddenvoetsbeentje) is Farringtons
blessure de tweede ernstige tegen-valler in de aanloop naar het nieuwe
seizoen.

Positief is de terugkeer van Marcel
Liesdek en Mario Eleveld. De ver-
dedigers kampen weliswaar nog
met een trainingsachterstand, maar
zullen die tijdens het Westduitse
trainingskamp en het aansluitende
toernooi in Oost-Duitsland groten-

Zaterdag begon de oefensessie te-
gen SV Concordia Saffig. John
Clayton (2x) Jos Mordang (2x), Ri-
chard Custers (2x) en Marcel van
helmond namen de produktie van
Fortuna voor hun rekening in een vandaag

In Marseille starten 155 renners voor de
veertiende etappe over 238 km naarGap. Parkoers licht bergachtig. Zeer
warm. Eerste koershelft gebeurt niets,
behalve korte solo Lemarchand. Met
zicht op Alpen demarreertMare Madiot
op Cote Chateauredon bij km 130. Her-
rera en JeromeSimonvolgen. Cubino in
achtervolging. Maximale voorsprong
trio 6.10 bij km 192. Cubino jaagt tever-
geefs op aansluiting. Ploeg van gele trui
Fignon leidt in finale achtervolging pe-
loton. Vijfkm voor einde is verschil nog
35 sec. Maassen ontsnapt met Poisson.
Na aansluiting demarreertPoisson, Nij-
dam nadert uit achterhoede, passeert
Poisson en wint veertiende etappe voor
Poisson en sprintend peloton. Fignon
behoudt gele trui, overige klassementen
eveneens ongewijzigd. Gisteren, in de
klimtndrit van Gap naar Orcières Mer-
lette, onderging de rangschikking wél
diverse wijzigingen. Na de door Steven
Rooks gewonnen etappe nam de Ameri-
kaan Greg Le Mond het gele leiderstri-
cot weer over van zijn vroegere ploeg-
makker Fignon.

Westerhof
bondscoach Nigeria

HEERLEN - Clemens Westerhof

VVV op schol
VENLO - VVV startte de oefencam-
pagne voortvarend. In de eerste

wedstrijd die een uitslag van 1-7
kende. Het zware programma dat
Han Berger met zijn groep afwerkt
eiste gisteren reeds tol. Tegen
SpVgg Bendorf bleef de produktie
bij vier treffers steken (Clayton,
Mordang, Custers en Duut) terwijl
de Sittardenaren twee doelpunten
incasseerden.

zal de komende twee jaar als bonds-
coach fungeren in Nigeria. De ex-
MVV-trainer neemt ex-Feyen-
oorder Jan van Deinzen mee als as-
sistent. De vacature was, voordat
Westerhof de aanbieding kreeg, in
het vooruitzicht gesteld van Jo Bon-
frère. De huidige trainer van Geel
weigerde echter op het aanbod in tegaan.

twee oefenduels boekten de Venlo-
naren een totale productie van 25
treffers. Jeroen Boere nam liefst
acht doelpunten voor zijn rekening.
In Roggel werd het zaterdagavond
14-0 (rust 6-0). De doelpuntenma-
kers: Jeroen Boere (6x), Reynierse
(3x waarvan twee penalty's), Marcel
Graef (3x) en Stewart en Frans Nijs-
sen elk een maal.
In Herkenbosch werd het doel van
SVH'39 elf maal getroffen na een
0-3 ruststand. Twee maal scoorden
Toine van Mierlo, Boere, Graef en
Stewart (elk 2x). Derix, Pas en Rey-
nierse (strafschop).

radio en tv

Alvorens aan de allesvergende Alpen-
etappes te beginnen, met woensdag aar.
komst op I'Alpe d'Huez, hebben de'lso
overgebleven Tourstrijders vandaag inGap en omgevingeen rustdag.

Romario schiet
Brazilië naar titel

slaagde Oranje er in het veldover-
wicht in doelpunten om te zetten. In
de 70e minuut zorgde Sandel voor
de gelijkmaker, zes minuten voor
het laatste fluitsignaal bezorgde
Meijerman Nederland de winst.

gasten

tour feminin

Radio I: 14.06 uur Interviews en studio-

Televisie. Nederland 3: 19.18-19.48 Re
portages en interviews van de rustdag
BRT 2: 19.30 Interviews.

tievelijk Paraguay (3-0) en Argenti-
nië (2-0). Argentinië eindigde als de
derde. De regerend wereldkam-
pioen speelde gelijk (0-0) tegen Pa-
raguay, maar had een beter doelge-
middelde.

RIO -Romario heeft Brazilië aan de
Zuidamerikaanse titel geholpen. Despits van PSV was de maker van het
winnende doelpunt in de wedstrijd
tegen Uruguay (1-0). De kleine Bra-
ziliaan scoorde vier minuten na de
pauze.

Brazilië en Uruguay kwamen in de
finale door overwinning op respec-

1. Le Mond (ADR) 67.50.54; 2. Fignon
(Système U) 0.40; 3. Mottet (RMO) 2.17;
4. Delgado (Reynolds) 2.48; 5. Lejarreta
(Paternia) 5.11; 6. Rooks (PDM) 6.05; 7.
Hampsten (7-Eleven) 7.02; 8. Alcala
(PDM) 7.02; 9.Theunisse (PDM) 7.14; 10.
Kelly (PDM) 7.15; 11. Indurain (Rey-
nolds) 7.27; 12. Pascal Simon (Système
U) 8.01; 13. Bugno (Chateau d'Ax) 8.13;
14. Millar (Z-Peugeot) 9.32; 15. Pino
(BH) 13.19; 16. Jerome Simon (Z-Peu-
geot) 13.32; 17. Caritoux (RMO) 14.00; 18.
Mare Madiot (Toshiba) 16.18; 19 Fuerte
(BH) 16.33; 20. Muller (PDM) 17.19; 21.
Criquielian (Hitachi) 17.39; 22. Zimmer-
mann (Carrera) 17.59; 23. Philipot (Tos-
hiba) 17.59; 24. Cornillet (Z-Peugeot)
18.10; 25. Rüttimann (Helvetia) 19.0; 26Bauer (Helvetia) 19.37; 27. Camargo (Ca-
fé de Colombia) 21.43; 28. Arnaud (Rey-
nolds) 22.31; 29. .Herrera(Café de Colom-bia) 23.5; 30. Breu (Domex) 23.9; 31 Ri-chard (Helvetia) 254.38; 32. Murquialday
(BH) 29.27; 33. Rue (Système U) 29.36;
34. Wechselberger (Peternia) 29.52; 35
Rondon (Reynolds) 30.41; 36. Palacia(Reynolds) 30.41; 37. Biondi (Fagor)32.04; 38. Rodriguez-Magro (Reynolds)
32.50; 39. Roosen (Histor) 35.1; 40. An-derson (TVM) 35.39; 41. Gayant (Toshi-
ba) 35.57; 42. Dhaenens (PDM) 37.37; 43Garde (Système U) 38.28; 44. Bezault'(Toshiba) 38.49; 45. Sanders (RMO) 39.7;46. Ducrot (Domex) 39.7; 47. Yates (7-
Eleven) 39.22; 48. Gölz (Superconfex)
39.32; 49. Louviot (Z-Peugeot) 40.19; 50Nulens (Panasonic) 40.45; 51. Steeven-haagen (Helvetia) 42.10; 52. Vichot (Hel-
vetia) 42.21; 53. Jacobs (Hitachi) 42.25;54. Da Silva (Carrera) 42.55; 55. Pineau
(RMO) 43.45; 56. Yvon Madiot (Toshiba)
44.20; 57. Wilson (Helvetia) 44.41; 58.
Poisson (Toshiba) 44.47; 59. Earley
(PDM) 45.4; 60. Kvalsvoll (Z-Peugeot)
45.9; 61. Gorospe (Reynolds) 45.27; 62.Skibby (TVM) 45.36; 63. Colotti (RMO)
45.51; 64. Luquin (Reynolds) 46.12; 65.Robeet (Domex) 46.39; 66. Sergeant (Hi-
tachi) 47.18; 67. Cerin (Carrera) 47.23; 68.De Wolf(Hitachi) 47.32; 69. Marie (Systè-
me U) 47.51; 70. Chiapucci (Carrera)
47.52; 71. Ackermann (Domex) 48.28' 72Leclercq (Helvetia) 48.30; 73. Chaubet(Fagor) 49.30; 74. Kappes (Toshiba)
49.43; 75. Forest (Fagor) 50.10; 76. Mugi-ca (Paternia) 50.21; 77. Kiefel (7-Eléven)51.29; 78. Peeters (Paternia) 52.25; 79.
Vandenbrande (TVM) 52.57; 80. Lavain-ne (Système U) 53.22; 81. Zadrobilek (7-
Eleven) 53.29; 82. Martens (ADR) 53.43;83. Cabrera (Café de Colombia) 54.34; 84.

Algemeen klassement: 1. Way (Canada)
8.06.55; 2. Longo (Fr) 0.23; 3. Bankattis
(VS) 0.36; 4. Elias (VS) 0.50; 5. Zack (VS)
0.56; 6. Thompson (VS) 0.57; 7. Canins
(It) 1.00; 8. Bandini (It) 1.00; 9. Neil (Can)
1.01; 10. Hines (VS) 1.01.Klassering Ne-
derlandse dames: 22. Van Moorsel 2.38;
24. Loohuis-Damveld 2.41; 25. Monique
de Bruin 2.42; 38. Westland 7.15; 41.
Knol 8.43; 66. Petra deBruin 30.41; 67 èa
laatste: Garceroni (It) 33.16.

Vierde etappe Dignes-les-Bains - Gap
97 km: 1. Tobin (VS) 2.42.57; 2. Way
(Can) 0.08; 3. Simonnet (Fr) 0.55; 4. Ban-
dini (It); 5. Van Moorsel; 7. Monique de
Bruin; 10. Loohuis-Damveld; 25. Cariins(It); 32. Westland; 36. Longo (Fr)- 54
Knol 7.37; 66. Petra de Bruin 14.19; 67.
en laatste Gori (Austr) 14.24.

Oranje wint
ook finale Snoeck bedankt voor sectiebestuur

" MADRID - De Engelse voetbal-
ler Laurie Cunningham (33) is zater-
dagochtend bij een auto-ongeluk in
de buurt van Madrid om het leven
gekomen. Het door Cunningham
bestuurde voertuig raakte om half
acht om voor de politie nog onbe-
kende redenen van de snelweg Ma-
drid-La Coruna. Zijn Amerikaanse
metgezel Mark Catwell (30) liep bij
het ongeval slechts lichte verwon-
dingen op.

" GLASGOW - Mo Johnston heeft
nog weinig plezier beleefd aan zijn
'historische' contract, dat hij afgelo-
pen week bij Glasgow Rangers te-
kende. De spits van het nationale
Schotse elftal werd de laatste dagen
enkele keren met de dood bedreigd
en staat nu onder permanente be-
waking. In ieder geval tot 28 juli, de
dag dat hij zich voor het eerst bij
zijn nieuwe club moet melden, wor-
den Johnston, zijn vrouw en zijn zus
dag en nacht geschaduwd. Tot ver-
bazingvan vriend en vijand tekende
de katholiek opgevoede Schot een
contract bij landskampioen Glas-
gow Rangers, een protestants bol-
werk. Dat werd hem niet door
iedere fan van zowel Celtic als Glas-
gow Rangers in dank afgenomen.

MADISON - Het Nederlandse hoc-
keyteam heeft in Madison het vier-,
de toernooi om de Intercontinental
Cup gewonnen. In de finale, die tij-
dens voortdurende regenval werd
gespeeld, zegevierde Nederland
met 5-1 over Canada. Bij de rust
stond Nederland nog achter.

" VOETBAL - Het Chinese voet-
balelftal heeft zaterdag in de Aziati-
sche WK-kwalificatiegroep 5 met2-0 gewonnen van Iran. China leidt
nu in de poule met 8 uit 4. Iran heefthetzelfde totaal, met een wedstrijd
meer gespeeld.

" NAPELS - Het Nederlandse
voetbalteam is bij de strijd om de
wereldtitel voor militairen als vijfde
geëindigd. In de laatste wedstrijd
werd Zambia met 2-1 verslagen. Bij
rust stonden de Afrikanen nogvoor,
pas in de laatste twintig minuten

DEN HAAG - Drs. Martin Snoeck heeft zijn kandidatuur voor het nieuw'
te formeren sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB ingetrokken-
Volgens Snoeck ontbreekt het hem aan de tijd om de portefeuille die hem
was toebedacht (marketing- en mediabeleid) naar behoren te vervullen.
Bovendien betwijfelde hij of de mensen die door de informatiecommissie
zijn aangezocht zitting te nemen in het bestuur (Van Rooijen, Bontenbal,
Miehels, Smits) wel de juiste figuren zijn om de betaalde sectie van de
KNVB leidinc te geven. r
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" Wiljan Laarakkers
ontpopte zich

opnieuw als de
Limburgse brekebeen

in de selectie van
Henk Nooren.

Laarakkers vloog
uit het zadel

na een
weigering van

zijn paard
Up To Date.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

blok en taktisch slimme opslagse-
ries van Wiesje Doevendans en Hen-
riette Weersing kreeg de ontmoe-
ting een boeiend slot, waarin Neder-
land zelfs op setpoint kwam bij 14-
-12. Zuid Korea, dat in de rallies min-
der fouten maakte, liet het zover
echter niet komen: 16-17.

Vanavond wordt de serie afgesloten
in Delden. De wedstrijd betekent te-
vens het afscheid van Helena van
Eijkeren, een van de twee overge-
bleven routiniers uit de bronzen EK
formatie van 1985. De middenblok-
keerster (231 caps) beëindigt haar
imposante carrière, omdat die niet
meer te combineren valt met de
laatste fase van haar studie medicij-
nen.

Van onze verslaggever
.-EESTEREN - In het Twentse land is de wereld van bonds-
oach Henk Nooren volslagen veranderd. Zijn kansloze equi-
e voor het Europees kampioenschap inRotterdam lijkt sinds
et CSIO in Geesteren plotsklaps gevechtsklaar. „Met devorm
air de dag behoren we weer tot de kanshebbers op het Euro-
ees kampioenschap", zei Nooren opgewekt. „We rijden niet
leer alleen om te overleven". De man die het optimisme bij de
ondscoach aanwakkerde, heette Jan Tops. Voor het eerst
inds de Olympische Spelen was hij terug op niveau met de
lerrie Doreen, het paard stond net tien dagen op stal. In het
olgepakte stadion reed de ruiter uit Valkenswaard zich met
en grote galopsprong weer bij de besten van Europa.

Nederlandse ruiterequipe behoort tot kanshebbers bij EK

Jan Tops brengt weer
licht in duisternis

Van der Kolk springt eruit
De derde ronde leek aanvankelijk
een rampzalige uitwerking op het
broze laagje opgebouwde wed-
strijdmentaliteit te gaan krijgen:
0-9. De Oranje-equipe had evenwel
genoeg veerkracht om terug te
vechten. Met wederom een sterk

VENRAY- In de vierde krachtme-
ting uit de interlandserie diehet na-
tionale vrouwen-volleybalteam mo-
menteel tegen Zuid Korea afwerkt,
kwam de Oranje equipe opnieuw
niet tbt winst. De reeks ontmoetin-
gen, die na de mislukte EK kwalifi-
catie in Spanje vorige maand een
nieuw startpunt vormt voor de se-
lectie van bondscoach Pang Wu-
qiang, werd zondagmiddag voortge-
zet in Venray met een 0-3 (8-15, 9-15,
16-17) zege voor de kwikzilverige
Aziaatjes.

Het duel voor 500 toeschouwers in
de sporthal Wetteling was overigens
de beste wedstrijd uit de reeks tot
dusver. Nederland lijkt zich lang-
zaam te herstellen van de kater die
de ploeg na uitschakeling voor de
eindronde in West Duitsland te ver-
werken kreeg. In de eerste set ac-
teerde Oranje nog matig tegen het
dynamische Zuid Korea, maar
gaandeweg het tweede bedrijf kreeg
het blok wat meervat op de gehaai-
de, uit de pols aangezette, aanvallen
van met name Sun-Jin Hu en Sun-
Hee Moon. De achtervolging, be-
gonnen bij 4-12, werd echter te laat
ingezet: 9-15. Coach Pang over die
fase: „Aanvankelijk liet iedereen
het hoofd hangen na een gemaakte
fout. Was men daar minuten later
nog mee bezig. Pas toen die trekjes
achterwege bleven, kwam de ploeg
beter in de wedstrijd."

het zestal dat boven de zes meter
(6.10) bleef.

Achtste plaats
Gonnelien Gordijn

sport kort

" NIJMEGEN-Marco Wiering is in
Nijmegen met 15 punten uit elf par-
tijen Nederlands damkampioen bij
de junioren geworden. Samen met
Tjalling Goedemoed (14 punten), de
nummer twee, vertegenwoordigt hij
Nederland bij de wereldtitelstrijd in
Moskou. De Heer uit Geleen eindig-
de op een gedeelde zevende plaats
met tien punten.

" WEST-BERLIJN - De Joegosla-
vische waterpoloërs hebben de FI-
NA-beker met succes verdedigd. In
de finale had de Olympische - en
wereldkampioen weinig moeite met
Italië, dat enigszins verrassend tot
deeindstrijd doordrong: 10-6. Pas in
devierde periode, toen de Joegosla-
vische coach zijn reservespelers het
water in stuurde, waren de Italianen
mans genoeg iets van de royale ach-
terstand af te knabbelen. Het brons
was voor Hongarije, dat in een span-
nend duel Spanje net de baas bleef:
8-7.

" WARMOND - Onder straffe
windcondities werd zaterdag tij-
dens de 69e Kaagweek de eerste
race in de Regenboog-klasse ge-
zeild. De dagprijs ging naar Peter
Hoogendam. Harry Amsterdam
werd tweede, Jappie Hettinga der-
de. Het Friese team (27 punten)
heeft een lichte voorsprong op de
ploeg uit Holland (27,75).

" DENVER - De Hongaarse vrou-
wen equipe heeft bij de strijd om de
wereldtitels schermen in de Ameri-
kaanse stad Denver het goud op de-
gen veroverd.

SALBURG - Dressuuramazone
Gonnelien Gordijn is bij de Europe-
se dressuurkampioenschappen
voor young riders als achtste geëin-
digd. Met het NOP-paard Olympic
Ambush behaalde ze 1016 punten.
Winnares werd de Westduitse Pia
Laus met Andrett (1093) voor haar
landgenoten Michael Klimke en
Antje Fricke. De Nederlandse equi-
pe werd vierde achter de Bondsre-
publiek, Finland en Oostenrijk.

hij in Hengelo met overmacht de
nationaletitel veroverd. Die ging
vorige week naar Jeroenvan der
Meer met 73 meter 62. Van der
Meer wierp in Tingvoll 73.40 en
werd daarmee derde achter de
Brit Bevan (78.60) en Van Lies-
hout. Paul Lucassen werd derde
bij het hinkstapspringen met 15
meter 52, een fractie verder dan
zijn winnende afstand (15.30) in
Hengelo.

TINGVOLL - De kleine Neder-
landse afvaardiging naar de drie-
landenwedstrijd technische atle-
tieknummers heeft relatief aardi-
ge prestaties geleverd, al eindig-
de Oranje in het Noorse Tingvoll
door een onvolledige bezetting
als hekkesluiter. Vooral de vrou-
wen gaven de winnende jeugd-
ploeg van Groot-Brittannië rede-
lijk weerwerk.

Jacqueline Goormachtigh werd
met de discus tweede. Haar worp
van 53 meter 72 was exact een
meter verder dan die waarmee ze
de Nederlandse titel veroverde.
Met de kogel werd de negentien-
jarigeatlete uit Rotterdam derde.
Haar stoot van 15 meter 31 was 23
centimeter verder dan in Henge-
lo. Deborah Dunant werd tweede
met de kogel (16.20).

Eindstand mannen: 1. Groot-Brittannië
66, 2. Noorwegen 62, 3. Nederland 25.
Eindstand vrouwen: 1. Groot-Brittan-
nië 46, 2. Nederland 37,3. Noorwegen 25.
Eindstand totaal: 1. Groot-Brittannië
112, 2. Noorwegen 87, 3. Nederland 62.

Bij de mannen kwam de relatief
beste verrichting op naam van
Johan van Lieshout. Met zijn
speerworp van 74 meter 72 had

De enige overwinning kwam op
naam van Mieke van der Kolk.
De atlete van DEM bereikte bij
het verspringen niet de afstand
(6.57) waarmee ze vorige week in
Hengelo nationaal kampioene
werd, maar was wel deenigevan

glimlachen, wat 'zijn' andere ruiters
op of rond het CSIO in Geesteren
ook deden. Met Albert Voorn
'moest-ie' uit eten, Wout-Jan van
der Schans vertelde leugentjes over
hem, Marcel Dufour bleef maar ver-
velende dingen roepen en Wiljan
Laarakkers was voor de zoveelste
keer de brekebeen van de Neder-
landse ploeg. Maar Henk Nooren
stapte haast zorgeloos over Erve
Mensman.

„Met Lansink, Tops en Raymakers
hebben we drie combinaties die
twee foutloze manches af kunnen
leveren", stelde hij. „En ik herinner
me Wenen in 1977, waar we met drie
mensen Europees kampioen wer-
den. Toen telde de vierde man niet
mee. Een keer geluk in Rotterdam
en....".

Resteert het verhaal van Wiljan
Laarakkers. De ruiter uit Ottersurn
zorgde een week na zijn opvallende
verlies van de Nederlandse titel op-
nieuwvoor opschudding. Al op hin-
dernis drie van de eerste manche
weigerde Up To Date resoluut.
Laarakkers vloog uit het zadel en
belandde - pijnlijk - op de balken. In
de tweede manche gooide hij er
twee balken af en vergat hij in de
haast de ring te verlaten door de fi-
nish te gaan. Dat leverde nog eens
vier tijdfouten op. „Hij is een feno-
meen, ja", beaamde Nooren. „Maar
op het optreden van Wiljan wil ik nu
geen commentaar geven. Ik heb zelf
te weinig invloed op zijn rijden. Het
is meer een psychische kwestie. Na
de teleurstelling van het NK klikt
het even niet".

Tienkampers onverwacht
naar Europese topklasse

Zevenkampsters handhaven zich ondanks uitvallen Tineke Hidding

Ia Seoel vertrok Doreen la Silla
aar haar Mexicaanse bezitter. Van
an Tops werd sindsdien weinig
teer vernomen. „Ik rij alleen inter-
ationaal als ik een goed paard
eb", verklaarde de trotse nummer
.vee- gistermiddag. „Een beetje opon 'concours rondhangen als je er
ïks te zoeken hebt, nee, daarvoor is
lijn handelsstal te belangrijk". Dat
ondhangen' in burgerkledij over-
wam wel zijn landgenoten Dufour
de Nederlands kampioen -, Laar-

kkers, Voorn en Ehrens. Maar
zij de balken afwierpen, daar

aaide Tops zich met Doreen in ze-
en parcoursen slechts één spring-
>ut op de hals. „Er zijn er weinig
ie met een goed paard zo vaak
oorin rijden als ik", zei Tops zelf-
ewust. En bestempelde zich daar-
ïee meteen tot een van de (vele)
anshebbers op een Europese me-
aille, half augustus.

)e hoofdprijs van twintigduizend
uiden was voor de 28-jarige Bra-
ander echter niet weggelegd. Die
ing, zo meenden allevan bieren jo-
jt overlopende Tukkers, naar favo-
iet nummer één Jos Lansink. Als
latste starter in de barrage moest
e nuchtere Twentenaar de kroon
p hét feesteüjke concours zetten.
)e tijd van de Zwitser Thomas
'uchs was bekend, net als de capa-
iteiten van de titelverdedigers Óp-
iebeursFelix en Lansink. Maar een
nnozelfoutje dompelde de vijftien-
uizend toeschouwers in mineur.

Je'ruiter uit Rossum, een Grote
'rijs',armer, verwerkte de tegenslag
»p zijn onnavolgbare wijze. „Nee,
lit heeft niks met een teleurstelling
e maken, dit is gewoon sport". En
uj lachte hartelijk mee toen hij si-
las besteldewaar hij vorig jaarrond
lic thd champagne dronk.

let optreden van de tandem Lan-
link/Tops en de derde plaats op za-
erdagavond in de landenwedstrijd,
naakten duidelijk dat het vader-
and niet over de hippische toe-
komst hoeft te wanhopen. De chef
.'equipe bleef dan ook monter

Van onze verslaggever
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Rouge, werd na Jeroen van der
Meer (78.92 m) zelfs de tweede va-
derlandse speerwerper aller tijden.

Duitse zevenkampsters heroverden
in Toensberg het verloren terrein.

De DDR-vrouwen wonnen de
B-groep en promoveerden naar de
hoogste afdeling. Anke Behmer
werd met 6663 punten winnares in
het persoonlijke klassement.

Voor een ander, meer letterlijk
hoogtepunt, zorgde de Zweed Tho-
mas Eriksson. Hij sprong 2.22 meter
hoog, en dat was sinds de Sovjetrus
Nikolai Avilov (hij werd in 1972
Olympisch kampioen tienkamp)
niet meer voorgekomen in een
meerkamp.

Eindhovenaar Robert de Wit miste
op vier punten na de 8000-punten-
grens, die hij exact twee jaar gele-
den voor het eerst in zijn loopbaan
overschreed.De Fin Petri Keskitalo
en de Zweed Henrik Dagard over-
meesterden die „barrière" wel.

STIPHOUT -Voor deKNAU was er
gisteravond eindelijk eens feest. De
Nederlandse zevenkampsters wis-
ten zich in de hoogste Europese di-
visie te handhaven met een fraaie
vijfde plaats, ondanks het uitvallen
van steunpilaar Tineke Hidding.
Maar minstens zo verrassend was
de promotie van de heren naar het
hoogste Europese platform.

Sovjetatleten
superieur in

duel met DDR
3RJANSK - De Oostduitse atleten
lebben in de traditionele interland
egen de Sovjetunie een fikse neder-
aag geleden (173-229), maar wel de
jesté seizoenprestatie begroet van
ïordensprintster Cornelia Oschke-
tat, die de 100 meteraflegde in 12,64
.econden. Ze versloeg Elisabeta
rsjernisjova, die finishte in 12,69.

\ndere opvallende prestaties wer-
den geleverd door Alma Ivanova en
[gjpr Astapkovitsj. Ivanova verbe-
;erde het Europese record op de
)OJ)0 meter snelwandelen tot 20 mi-
luteri en 50,60 seconden. Het oude
record stond met 21.08,65 op naam
>tond van haar landgenote Jelena
Nikolajeva. De Oostduitse Beate
Anders kwam met 21.09,05 ook
iicht in de buurt van de oude Euro-
pese toptijd.

Astapkovitsj bewees nog eens, dat
hij de beste kogelslingeraar is van
tiet na-Olympische seizoen. Met
82,52 meterkwam de 26-jarigeatleet
weer vier centimeter verder dan af-
gelopen maand in Volgograd. De
Sóvjetvrouwen wonnen overigens
slechtsmet één punt verschil: 90-89.
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■*G^\ m*itom*frim*l " Onder aanvoering van Robert de Wit werd Nederland naar een ongekende hoogte^getild tijdens de Europacup meerkamp.

BILABO - Bij internationale wed-
strijden in de Spaanse stad Bilbao
heeft Elly van Hulst de 800 meter
gewonnen in 2.02,12, de beste sei-
zoentijd voor een Nederlandse atle-
te. De veelvoudige nationaal kam-
pioene bleef in de eindsprint de
Amerikaanse Tayler en de Britse
Middle net voor. Laetitia Vriesde,
wonend in Nederland en uitko-
mend voor Suriname, werd vijfde
op ruim een seconde van Van Hulst.

Zege Van HulstDe beslissing viel op het laatste on-
derdeel van de slopende tienkamp,
de 1500 meter. Nederland moest in
totaal 48 seconden goedmaken op
de Tsjechen en dat lukte wonder-
wel. Eerst bepaalde Enno Tjepkema
het tempo voor de Nederlanders, in
de slotfase wees de rustig gestarte
Robert de Wit het Oranjetrio de
weg. Uiteindelijk werd de derde
Tsjech Roman Hraban zelfs bijna
gedubbeld als gevolg van het Ne-
derlandse geweld, hij werd op niet
minder dan 55 seconden gezet. De
scepsis die er voor de 1500 meter
nog heerste ('Je kunt beter in de top
van de B-groep meedraaien') sloeg
om in feestvreugde.

Edine van Heezik heeft bij in Genè-
ve het verspringen gewonnen. De
atlete, die lang geblesseerd was en
pas vorige week bij de nationale ti-
telstrijd weer aan wedstrijden deel-
nam, had voldoendeaan een sprong
van 6 meter en 34 centimeter. Van
Heezik eindigde op de 100 meter als
tweede in 11,92 seconden.

Kort voor de dramatische ontkno-
ping op de 1500 meter had Tjepke-
ma al opzien gebaard door het
speerwerpen te winnen met 75.84
meter. De Amsterdammer, die met
Robin van Helden studeert aan de
universiteit van Louisiana in Baton

Vijfde plaats
schutter Swinkels

Wereldrecord
De Sovjetdames hebben in Hel-
mond de Europese titel zevenkamp
geprolongeerd. Het trio Nikitina,
Nazarovene en Sjoebenkova verza-
melde 19.820 punten. De Bulgaarse
Svetlana Dimitrova verbeterde het'
wereldrecord junioren tot 6534 pun-
ten. Het oude record was met 6465
punten in handenvan de Oostduitse
Sybilla Thiele. De Nederlandse da-
mes bleven met hun vijfde plaats in
de hoogste klasse ondanks het uit-
vallen van Tineke Hidding. De
Noordhollandse kreeg tijdens het
verspringen last van enkele pijnlij-
ke ribben, opgelopen door een ver-
keerde beweging tijdens het kogel-
stoten. Zij kon het verspringen
slechts voortzetten met een plaatse-
lijke verdoving, maar die was daar-
na al spoedig uitgewerkt. Hidding
kon niets anders doen dan de strijd
te staken. Marjon Wijnsma was de
beste Nederlandse. Zij werd tiende
met 6010 punten.

ZAGREB - Kleiduivenschutter
Erik Swinkels is er bij de Europese
titelstrijd in Zagreb in de finale van
het onderdeel skeet niet in geslaagd
nog een medaille toe te voegen aan
de gouden, diehij behaalde in team-
verband. De schutter uit Best haal-
de wel de finaleronde van 25 extra
schoten, maar bleef steken op 219
treffers, goed voor de vijfde plaats.

Meerkampers
naar Talenee

HELMOND - Tineke Hidding,
Marjon Wijnsma en Robert de
Wit doen op 18 en 19 september
mee aan een meerkamp in Talen-
ee (Fra). Voor Hidding vormt dat
de mogelijkheid totrevanche. De
atlete van Hera viel op detweede
dag van de zevenkamp om de
Europa Cup in Helmond gebles-
seerd uit. Hidding zal zich
woensdag op het nationaal sport-
centrum Papendal laten behan-
delen. Na vijf onderdelen verliet
de Noordhollandse het strijd-
perk. Een onwillige tussenrib-
spier maakte het voltooien van
de zevenkamp (speerwerpen en
de 800 meter restten nog) onmo-
gelijk. *

Kiek van leperen en Hennie Dom-
peling haalden de finale net niet en
werden met 195 van de mogelijke
200 punten respectievelijk zevende
en achtste. De Europese titel ging
naar de Italiaan Bruno Rossetti, die
in de reguliere ronden het wereldre-
cord verbeterde tot 199 punten en
het met de finale mee evenaarde:
223.

De tienkampers van de DDR heb-
ben de Europa Cup voor A-landen
in bezit gehouden. De Oostduitse
ploeg verzamelde in het Noorse
Toensberg 24.081 punten. De
Bondsrepubliek werd verrassend
tweede (23.693) voor de Sovjetunie
(23.572). In het individuele klasse-
ment verwees de Fransman Plaziat
(8290) de Oostduitse Olympisch
kampioen Schenk (8250) naar de
tweede plaats. Noorwegen en
Groot-Brittannië, zonder Daley
Thompson, degradeerden. De Oost-
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„Heijnen leunde tegen mij aan toen

ik hem in de bocht eruit wilde rem-
men. Daarbij schoven wij beide in
de 'zandbak. Hij kwam ten val; ik
kon gelukkig verder", reageerde hij
na afloop. Vanaf een tiende positie
reed hij uiteindelijk toch nog naar
een vijfde plaats. Dit keer had er
voor hem meer ingezeten.

ZOLDER- De Limburgse motorra-
cers leverden met een tweede plaats
(Rico Mertens uit Weert) en een vijf-
de klassering (Henk Twikler uit
Heerlen) goede prestaties tijdens de
Beneluxraces formule 1. Ben Mat-
they uit Geleen eindigde in Zolder
in de klasse 250cc bovendien op een
verdienstelijke negende plaats.

De 'race in de formule 1 categorie
bleef spannend en interessant tot de
laatste ronde. De Belg Michel Si-
mul, bijna zeker van de zege, zag
zijn kansen in rook opgaan toen hij
met pech aan de kant moest. De
overwinning kwam nu terecht bij
de Hagenaar Mile Pajic.

Rico Mertens was uiterst tevreden
met zijn tweede plaats. „De start
was dit keer goed en ik kon vrij ge-
makkelijk mijn verworven positie
consolideren en kort voor het einde
zelfs nog ietsverbeteren".
Ben Matthey voldeed in de kwartli-
terklasse aan de verwachtingen.
Matthey, die een elfde trainingstijd
had, 'smokkelde' bij de start enkele
plaatsen en dat leverde hem na de
eerste ronde een zesde positie op.
Daarna moest hij toch weer terrein
prijsgeven om uiteindelijk als ne-
gende te eindingde.

Weertenaar Rico Mertens kwam ze-
gevierend uit de tweekamp met de
Vlaming Dieter Heijnen om de
tweede stek. Henk Twikler had in
de derderonde alle gelukvan dewe-
reld. De Heerlenaar, na een snelle
start weggezakt naar een zevende
plaats, ging bij het ingaan van de ka-
naalbocht recht uit en kwam daarbij
net niet ten val.

Polen spelen
hun sterkste

troef uit

Timmermans
blijft leider

Eindstand: 1. Polen 455, 2. Frankrijk 441, 3.
Zweden 439, 4. Griekenland 430, 5. Oosten-
rijk 428, 6. Denemarken 423, 7. Nederland
422, 8. West-Duitsland 421.

- Alain Prost
j wereldtitel in de formu-, Sloren. Op het supersnelle
fvan Silverstone behaal-

*nd oansman in de Britse
ir ? x zyn derde zege in
ors aces en vergrootte zijn

Prong op wereldkam-
*in 6n eamgenoot Ayrton
a2-a. tot twintig punten. Dei !laan maakte zijn faam"^okkenpiloot opnieuw " Alain Prost was op Silverstone ongenaakbaar.

waar, door na twaalf ronden
uit te vallen. Daardoor bleef
hij voor de vierde opeenvol-
gendekeer van punten voor de
wereldtitelstrijd verstoken.
De positie van Senna bij McLaren
wordt na zijn nieuwe opgave on-
houdbaar. De Braziliaan bedwong
in hetbegin van het seizoen alsrege-
rend wereldkampioen de kopposi-
tie in het McLaren-team en onder-
schreef die eis met overwinningen
in San Marino, Monaco en Mexico.
Na de laatste zege, op 28 mei, ging
het fout. In zijn pogingen de regel-
matig scorende Prost van zich af te
houden hield hij de bolide niet meer
heel, waardoor hij zichzelf buiten-
spel heeft gezet.

Spaan raakt leidende positie kwijt op Le Mans TURKU - De Poolse bridgers zijn
zaterdag in Turku Europees kam-
pioen geworden. In de tumultueuze
slotfase consolideerden de Polen,
hun voorsprong bekwaam. Achter
hun ontbrandde evenwel nog een
felle strijd om de tweede plaats tus-
sen Frankrijk, vijf wedstrijden voor
het einde nog volstrekt kansloos, en
Zweden.Verbeten Lawson gooit strijd open

LE MANS - Eddie Lawson heeft
weer uitzicht op prolongatie van
zijn wereldtitel in de 500cc-klasse.
De Amerikaan verkleinde op het
circuit van Le Mans door een over-
winning de achterstand op zijn lei-
dendelandgenoot WayneRainey tot
8,5 punten. Rainey moest zich tevre-
den stellen met de derde plaats.

AllStars weer
inde race

ter^ENlE - Het negental van
l^ak Stars blijft aanspra-
tre eu?n °P derunner-uppositie -Ie jj|. °P promotiewedstrijden -
'°1al ln de tweede klasse van de
"Hen s°ftbalcompetitie. De
irri e ?e equipe schoof weer op

'r in veede stek van de ranglijst
i Cvft ommenie de dubbel te-
■at- ">

Jagers om te zetten in' *-*0 en 6-13.

De daaruit voortvloeidende proble-
men binnen het McLaren-team wa-
ren voor Prost de reden zijn vertrek
aan te kondigen. Zijn afscheid moet
wel met de wereldtitel worden ge-
vierd. Alleen op die manier kan hij
het ongelijk van zijn bazen aanto-
nen. Via een opmerkelijke tussen-
sprint, met overwinningen in Phoe-
nix, Frankrijk en Groot-Brittannië,
heeft hij een duidelijk gat geslagen
met zijn stalgenoot.

De Fransen waren door enkele forse
overwinningen Zweden tot op drie.
punten genaderd. De Nederlandse
ploeg, die zijn geringe kans al had
verspeeld door lerland maar met 18-
-12 te verslaan, moest het laatste
slachtoffer worden in de jacht op
het zilver. Het was voor deFransen
geen gemakkelijke opgave. De aan-
vankelijke achterstand op 'Oranje
werd nog wel weggewerkt, maar de
twee punten verschil aan het einde
overschreed maar net de gelijkspel
marge: 14-16.

temperatuur in het koelsysteem
bleef stijgen, waardoor Spaan in de
negenderonde de pits moest opzoe-
ken.

Voor Wilco Zeelenberg verliep de
250cc-klasse ook zonder succes. De
Bleiswijker kwam na de eerste ron-
de als tiende door. In detweede ron-
de begaf de ontsteking het. Drie
ronde later was zijnrace opLe Mans
voorbij.

Inleveren
De zijspanracers Egbert Streuer en
Geral de Haas hebben in de strijd

om de wereldtitel twee punten moe-
ten inleveren op de Britse titelver-
dedigers Steve Websteren Tony He-
witt. Het Nederlandse duo kon een
moeizaam begin in de loop van de
wedstrijd niet meer goed maken en
bleef op de derde plaats steken.
Webster en Hewitt finishten als
tweede achter de Zwitsers Biland
en Waltisperg. In de resterende
twee Grote Prijzen moet Streuer ne-
gen punten goedmaken op Webster.

Zweden had daardoor aan een ge-
lijkspel tegenBulgarije genoeg voor
de tweede plaats, die ook nog recht
geeft op deelnemning aan de we-
reldtitelstrijd. Het leek geen pro-
bleem, tot het voorlaatste spel. Toen
werden deZweden de dupevan hun
zeer kunstmatige systeem, dat hen
verplicht ook kwetsbaar met nul
punten te openen. De Bulgaren gre.-
pen de kans en speelden Zweden
1400 down in een klein contract. Het
betekende het einde van de Zweed-
se WK-illusies: 11-19.

Rainey, derde in de training, pakte
de kopstart. Vier ronden later zag
hij Lawson vorbij komen. De titel-
houder, twee weken in Francor-
champs de omstreden winnaar,
nam opvallend veel risico's om zijn
landgenoot voorbij te steken. Rai-
ney kwam nog een keer op kop,
maar moest door slecht werkende
remmen na vijftien ronden gas te-
rugnemen

Schwantz profiteerde en kreeg
Lawson in zijn wiel mee. De wissel-
vallige Suzuki-rijder mocht drie
ronden van de zege dromen. Law-
son maakte echter slim gebruik van
een kleine mogelijkheid om te pas-
seren. Rainey reed op dat moment
al op ruime afstand op de derde
plaats.

In allerijl werd de radiateur bijge-
vuld. „Ik heb het gas daarna hele-
maal opengedraaid, maar de achter-
stand was inmiddels erg groot ge-
worden". Zes ronden voor het einde
moest hij ontgoocheld de strijd sta-
ken. De machine viel stil.

Op Silverstone profiteerde de
Fransman na twaalf ronden van de
pech van zijn teamgenoot. Senna
belandde dooreen slecht functione-
rende versnellingsbak in de berm.
„Vlak voor de Becketts-bochtkreeg
ik de wagen niet in de derde ver-
snelling.Bij het afremmen kon ik de
bolide niet op het circuit houden",
verklaarde de Brazliaan zijn flinke
schuiver.

Met nog vier races op het program-
ma is de strijd in de 500 ce-klasse
weer helemaal open.

Prost nam de leiding over en stond
die niet meer af. De Fransman kon
zich zelfs een tussenstop van 25 se-
conden veroorloven zonder zijn
38ste overwinning in een Grote
Prijs in gevaar te brengen. Achter
hem volgde Nigel Mansell op ruime
afstand. De Brit stuurde de Ferrari
zonder risico's over het circuit en in-
casseerde daarvoor zes punten. De
winnaar van de Braziliaanse Grand
Prix maakte een vroege pitsstop en
kreeg de tweede plaats in handen,
toen zijn stalgenootGerhard Berger
na vijftien ronden de strijd moest
opgeven.

dee]^v°udige winst kwam gro-
essjef ot stand door stevig en
*h islagwerk. De pupillen van'

'bl^is Grzelska beheersten
*rin y, os de eerste ontmoeting,
'ngs h°ral in de derde en vierde

' k de goed voor vier pun-
*WinJ°asis voor de ruime 2-10
Vo

'n'në gelegd werd. Met Ger-
■h(Catgd<Pitch) en Jackie Hers-
fde etc

t in de verdedigingsas
tej^ lweede ontmoeting moest
'^Urt^ Stars in de openings-
"^ari rf^r runs voor Cromtigers
'"Slat tussenstand was een
ler ral gecorrigeerd: 4-4. Met

6? een aantal spectaculaire
n werden verdere sco-

lden les van de thuisploeg aan
■flens|e

f
legd. Via 6-8 nam de

Jty „t formatie Cromtigers op-
Nm g aan de teu6el 6"13-
-eS H M°nique Grzelska liet
aantfi e slagbeurt een slo home-
u le«enen.teSn!rwKennemerland 6-5,4-3

»^^
Stars-Cromtigers 2-10,6-13

Hard einde
Aan de euforie rond de prestaties
van Hans Spaan in de strijd om de
wereldtitel in de 125cc-klasse is op
het circuit van Le Mans een hard
einde gekomen. De winnaar van de
Grote Prijzen van Oostenrijk, Ne-
derlandenBelgië werd in de Franse
Grand Prix getroffen door het pech-'
duiveltje. Een gescheurde cilinder-
kop betekende voor de Castricum-
mer afstand doen van de leidende
positie in het wereldkampioen-
schap. Zijn stalgenoot Ezio Gianola
nam doorzijn derde plaats de eerste
plaats over. Spaan volgt op vijftien
punten als derde.

Uitslagen: eerste manche: 1. Janssen-
/Geurts Van Kessel (Schayk); 2. Timmer
mans/Verhagen (Schijndel); 3. Bakens
/Janssen (Someren).
Tweede manche: 1. Timmermans, 2. Jans-
sen, 3. De Vries/De Bresser (Roelofarends
veen). Stand NK: 1. Timmermans 139 pun
ten, 2. Janssen 116, 3. De Vries 114.

ARKEL - Eimbert Timmermans en
Eric Verhagen hebben in Arkel de
koppositie in de strijd om de natio-
nale titel (zijspannen) met succes
verdedigd. Het Brabantse koppel
behaalde in twee manches 37 pun-
ten. De rivalen Benny Janssen-
/Frans Geurts-Van Kessel kwamen
op hetzelfde aantal uit, maar wer-
den tweede.

Molenaar negende
in wearace Riieka

!egraïrV~ Tijdens wedstrijden voor het Europees kampioenschap
[s n6p m Rijeka (Joegoslavië) is Arie Molenaar in de 125cc klasse
'%r\;ger>de geëindigd.De overwinningwas voor deWestduitse Dirk
H rfJes-
v*t d[ arthter-klasse ging de Italiaan Marcellino Lucchi als eerste
*stp >^ streep. Leon van der Heijden was met de achtste positie de

' <*e plederlander. Henri Sala moest doormechanischeproblemen al
*che) \Ste ronde uitvallen.
'f°ote cotte uit Frankrijk won de race in de 500cc klasse. Jim
L^" moest met de dertiende plaats genoegen nemen.

Spaan begon, na zijn tweede trai-
ningstijd, zelfverzekerd aan de race.
De Noordhollander behoefde
slechts 0,03 seconden op de Span-
jaard Martinez toe te geven. Spaan
bleef op Le Mans enkele ronden aan
het achterwiel van Martinez en Gia-
nola hangen voor hij doorstootte
naar de eerste positie. „De machine
liep voortreffelijk. Eenmaal aan de
kop merkte ik, dat de temperatuur
van decilinder te hoog opliep. Toen
moest ik het rustiger aan doen." De " Eddie Lawson op zijn 'steigerende' Honda tijdens de GP van Frankrijk,

Internationaal springparcours tabel A.
1.50 m: 1.Van derVleuten met Grafin 0 -57,44, 2. Romp met Wagenaar 0 - 58,58,3.
Hendrix met Decision 0 - 58,80, 4. Voorn
met Nugget 0 - 59,20, 5. Lansink met Li-
bero 0 - 59,52.

ler; 9. G. Bhnen; 10. R. Görtzen; 11. J.
Kerkhof; 12. P. Bogman; 13. P. Jansen;
14. R. Diepstraten; 15. A. Biddle. Lei-
dersprijs: P. van Seggelen. Nieuwelin-gen: 1. E. van Gorp 48 km 1.07.09; 2. E.
Pasquino; 3. P. Verbroeken; 4. F. Pas-
quino op 16 sec; 5. P. Jongenelen; 6. M.
Engels; 7. E. Gijsbers; 8. M. van Gnns-
ven; 9. W. v.d.Locht; 10. K. Nooyen; 11.
J. van Pelt; 12. A. van Bavel; 13. K.
Driessen; 14. Van Heeswijk; 15. P. JiliS-
sen. Leidersprhs: E. Pasquino.

25,92 - 5,79 - 38,38 - 2.16,68 - 5576. 26.
Schouten 14,09-1,69 -12,17 - 26,12 - 5,76 -35,16 - 2,14,25 - 5522. Eindstand: 1. Sov-
jetunie 19.820; 2. Bondsrepubliek
18.532; 3. Bulgarije 18.033; 4. Finland
17.849; 5. Nederland 17.115; 6. Groot-
Brittanie 17.004; 7. Frankrijk 16.620; 8.
Tsjechoslowakije 16.560.

Vleck, Schiedam. 750cc viertakt: 1. Pa-
jic, Den Haag; 2. Heijndijk, Oss; 3.
Smeets, Amsterdam. Sportklasse: 1.
Stuurman, Son; 2. Spierings, Oss; 3. Van
der Molen, Haarlem. 250cc: 1. Van de
Goorbergh, Ned.; 2. Boerman, Ned.; 3.
Bisschoff, Wdl. Formule 1:1.Pajic, Den
Haag; 2. Rico Mertens, Weert; 3. Hen-
nen, België; 5. Henk Twikler, Heerlen.
AUTOSPORT

Ronde van Luik: Amateurs. Eerste
etappe Seraing-Warsage 150 km: 1. Ray-
mond Meijs 3.19.50; 2. Declerq op21 sec;
3. Glockner 0.26; 4. In 't Ven; 5. Deroeck;
6. Chris Maas; 7. Daniels; 8. Thomas; 9.
V.d.Bossche; 10. Lange; 13. Enthoven;
15. Baltus; 22. Grootjan; 31. Poels; 32.
Meeuwissen; 41. Rademakers; 55. Fey;
56. Ron Smeets; 57. Cuypers; 60. Self;
64. Dahmen; 72. Farenhout; 73. Herbro;
80. Speetjens; 82. Thoolen, allen z.t. als
de Westduitser Glockner; 99. Huysmans
op 3.06; 104. Haenen 4.04; 108.
Brentjens; 112. Noordermeer, beiden
z.t; 114. Zelissen op 6.20; 120. Driessen
6.55; 123. Nolle; 125. Linssen; 126.
Theuns; 127. Verschueren; 128.Gilissen,
allen z.t. als Driessen; 130. Hilkens 7.09;
131. Geujen z.t; 141. en laatste deLuike-
naar Fellet op 22.10. Tot de vijf opgevers
behoorde Rob Coumans.

mengd-dubbel-H: Karin Kornelius/Leo
Westerkamp-Marinka Jacobs/Bob van
Berg: 6-3; 3-6; 6-2. Heren-enkel C-I: Da-
vid Hofman (Brunssum)-Roy van Vlij-
men (Wessem): 6-1; 6-3. Dames-enkel
C-I: Simone Cartigny (Venlo)-Chantal
Leenen (Melick): 6-2; 6-3. Heren-dub-
bel-C: Matthijs Houtappels/Jeroen
Reijnders (Weert)-Michel Neefs/Kees
van Tol (Herten): 6-3; 6-1.
Tussenstand Janssen Techniek Cir-
cuit: Heren-enkel-B-1:1. Tony Bokhorst
(Bergen) 31 pnt.; 2. Maurice van de
Donk (Venlo) 23; 3. Pascal Hos (Suste-
ren) 22; 4. Niels de Kok (Heusden) 18;5.
Jeroen de Jong (Nieuwenhagen) 17. Da-
mes-enkel-B-I: 1. Janou Savelkoul (St-
Odiliënberg) 22 pnt.; 2. Ilse Leytens
(Puth) 16; 3. Anique Snijders (Geleen)
16; 4. Arlette Lochtman (Simpelveld) 15;
5. Gabi Greven (W-Dld) 10. Heren-enkel-
B-II: 1. Dik Kouw (Gennep) 21 pnt.; 2.
Martijn John Voorbraak (Susteren) 20;
3. Andy Pas (Venlo) 18. Dames-enkel-
B-II: 1. Sandra Arntz (Grathem) 22 pnt.;
2. Andrea Kriescher (Kerkrade) 20; 3.
Lili Mostard (Beek) 6. Heren-enkel C-I:
1. David Hofman (Brunssum) 61 pnt.; 2.

Roy van Vlijmen (Wessem) 30; 3. Jeroen
Meijer (Sittard) 23. Dames-enkel-C-I: 1.
Lili Mostard (Beek) 25 pnt.; 2. Simone
Cartigny (Venlo) 20; 3. Chantal Leenen
(Melick) 12.

WIELRENNEN

Springen: Klasse C beginners: 1. K.
Hendriks met Daisy; 2. R. Thomassen
met Prins; 3. C. Janssen met Cynthia.
Klasse D beginners: 1. N. Heunen met
Gladstone; 2. G. Steinbusch met Ele-
xander; 3. M. Radermacher met Anoes-
ka. Klasse A- plus B licht: 1. P. van de
Heyden met Devi. Klasse C licht: 1. M.
Bohnen met Bel A Mie; 2. K. Wiegers
met Tonky. Klasse D licht: 1.R. DeUss
met Ninascho; 2. D. Franssen met Apol-
lo; 3. Tonnaer met Roza. Klasse mid-
den: 1. A. Cuypers met Ritta. Klasse C
midden: 1. N. Maes metTiffany. Klasse
D midden: 1.S. Kurvers met Amora van
Esro; 2. S. Kurvers met Linda; 3. I. van
de Bosch met Surprise. Klasse C zwaar:
1.R. Janssen met Prim. Klasse Dzwaar:
1. Yves Houtackers met Brown Sugar

ATLETIEK

Europacup Meerkamp, zevenkamp
vrouwen (100 m horden, hoog, kogel,
200 m, ver, speer, 800 m en totaal) zijn: 1.
Nikitina (Sov) 13,55 - 1,84 - 15,99 - 24,29 -6,75 - 56,78 - 2.18,67 - 6875. 2. Nazarovene
(Sov) 13,18 - 1,81 - 14,77 - 23,96 - 6,29 -
45,18- 2.09,26- 6600. 3. Svetla Dimitrova
(Bul) 13,30 - 1,84 - 14,35 - 23,33 - 6,47 -39,20- 2.13,56- 6534 (wereldrecord junio-
ren). 4. Sjoebenkova (Sov) 13,45 - 1,72 -
14,48 - 24,58- 6,15 - 45,14 - 2.08,01 - 6345.
5. Heinrich (BRD) 14,06 - 1,84 - 15,74 -25,12 - 6,37 - 41,14- 2.20,55 - 6256. 10.
Wijnsma 14,04 -1,84 - 12,84 - 25,30 - 6,32 -36,00 - 2.15,05 - 6010. 16. Daans 14,22 -1,72 - 12,21 - 25,45 - 5,68 - 39,22 - 2.19,44-5583. 17.Ratty (Fin) 14,15 - 1,72 - 11,75-

Rock. Ring IX: 1. J. Urooten met Peggy.
Ring IX klasse C: 1. M. Cox met Mister
Blackstreet. Ring IXklasse D licht I: 1.
N. Heunen met Nashkok; 2. M. Vaessen
met Caja; 3. M. Reinders metDon Guan.
Ring X klasse A,B,C,D: 1. A. Schurman
met Polly. Ring X klasse C licht II: 1.R.
Janssen met Prim. Ring X klasse D
licht II: 1. M. Westerhof met Casimir; 2.
M. Gielen met Fury. Ring X-A klasse D
midden I: 1. A. Lammers met Prins; 2.
A. van de Kamp met Farag; 3. A. van de
Kamp met Nekom. Ring X-A klasse D
midden II: 1.B. Westerhof met Fuego; 2.
M. Goldstëin met Mayke. Klasse zwaar
I: 1. S. Merx metKayal.

Europacup-B meerkamp mannen:
(achtereenvolgens 100 m, ver, kogel,
hoog, 400 m, 110m horden, discus, pols-
hoog. speer, 1500m en totaal) is: 1. Kes-
kitalo (Fin) 10,98 - 7,59 - 13,02 - 2,01 -49,77 - 14,35 -45,66 - 4,80 - 66,92 - 4.46,40-8170. 2. Dagard (Zwe) 10,84- 7,22 -13,21 -2,07 - 48,54 - 14,75 - 40,22 - 4,60 - 63,88 -4.36,67 - 8030. 3. De Wit (Ned) 11,29- 6,81
- 14,82 - 1,98- 49,18 - 14,48 - 44,10 - 4,60 -63,58- 4.35,10- 7996.4. Szabo (Hon) 11,27- 7,22 - 12,84 - 2,01 - 48,67 - 15,32 - 39,42 -5,00 - 58,60 - 4.15,86 - 7945. 5. Zmelik(Tsj)
10,96 - 7,43 - 12,84 - 2,04 - 50,73 - 14,52 -39,94 - 4,80- 54,04 - 4.48,86 - 7761. 6. Tjep-
kema (Ned) 11,18 - 6,53 - 14,05 - 1,89 -
49,59 - 15,00- 41,60 - 4,10 - 75,84 - 4.35,05 -7678. 22 - 1,95 - 51,62 -14,95 - 48,58- 4,60-55,36 - 4.52,57 - 7547.16. Dost (Ned) 11,49
- 6,68 - 12,08 - 1,95 - 51,33 - 15,50 - 40,44 -
4,20 - 49,64 - 4.35,58 - 7045. Eindstand
Groep B: 1. Zweden 22.915; 2. Neder-
land 22.719; 3. Tsjechoslowakije 22.517;
4. Hongarije 22.487; 5. Finland 21.899; 6.
Bulgarije 21.506; 7. lerland 20.695; 8. Ita-
lië 20.324.

Profs Assenede: 201 km: 1.Johnny Dau'
we 5.00.01; 2. Willems; 3. Patry; 4. Dürst;
5. Sprangers; 11. Ad Wijnands; 17. Peter
Hanngs; 25. Van den Akker; 27. Jacq
van der Poel. In Vrasene won Dirk Cla-
rysse een profkoers over 160 km. Twee-
de Janssens, derde Bafcop, zevende
Veenstra.

WK junioren Moskou: 1. Patrick Vetsch
(Zwitserland) 122 km in 3.01.33; 2.
Sleeckx (B); 3. Wesemann (Dld); 4. Zi-
berg (Zwits); 5. Carbajal (Mexico); 7.
Marcel Vegt; 49. Jeroen Hermes; 54. Ri-
chard Groenendaal. Bij de dames won
de Amerikaanse Demet, 54 km in
1.35.00. Vierde werd Danielle Overgaar.

Ronde van Eikenderveld (Heerlen):
Amateurs: 1. Danny Nelissen (Sittard)
96 km in 2.09.09; 2. M. van Moorsel; 3. J.
de Hey op 8 sec; 4. M. Teunissen; 5. R.
van Kappel; 6. J. Jennissen; 7. L. Boel-
houwers; 8. F. Knarren; 9. J. Krist; 10. G.
Bus; 11. J. Levels; 12. H.v.d.Munckhof;
13. M. Nuy; 14. Wim Jennen; 15. Van de
Voort; 16. N.v.d.Leij; 17. M. Coumans;
18. M. Peters; 19. Huub Jansen;' 20. P.
Jansen. Leidersprijs: Noël van der Leij.
Junioren: 1. P. Kila 64 km in 1.27.55; 2.
P. van Seggelen; 3. C. Vink; 4.
M.v.d.Hulst; 5. M. Verwijmeren; 6. J.
Verhagen; 7. R. Vrancken; 8. K. Schül-

Amateurs Gutshoven: 1. Johnny Giar-
dima 123 km in 2.55.00; 13. Jo Meijers.
AS: 1. Henk Mutsaars 119km in 2 58.00;
2. De Bic; 3. Vermeiren; 4. Baeten; 5. L.
Mutsaars; 6. Jean Habets. Beek/Übber-
gen, bergcriterium: 1. Nagengast 90 km
in 2.37.12; 2. Van der Heide; 3. Van de
Meulenhof. Olen: 1. Patrick Rasch 120
km in 2.40.00. Libramont: 1. Herinne
122km in 2.58.00; 2. Rycklewick; 3. Bru-
nebarbe; 4. Schroen; 9. Duin; 10. Stof-
fels; 11. Claes.Kersbeek: 1. Geukens 118
km in 2.48.00; 14. Verspeek; 20. De Hey.
Itegem: 1. Wim van Calster 117 km in*.
2.55.00; 2. Van de Toren; 3. Van Eyndt; »^ >
Koeken; 12. Van Teylingen

OTORSPORT
Pt

*2?' 97*?^ 125 cc: l- Martinez (Spa)
fo/ se,,*7meter in 42 minuten en£>r 9 nden. gem. snelheid 137,163
sN'a' féCnvillé (Spa) Cobas 0,89, 3.»VHon P̂a) Honda 16.56, 4. TakadaM8.?6 «? 28-38. 5. Gresini (Ita) Apri-
C'llé maand WK: !" Gianola 113, 2.
a?'es qn'£ SPaan (Ned) Honda 98, 4.
Cj»Uine a)' 5- Unemoto 82 (JaP>-
„^(lv'i^Occ: 25. Van den Goor-
L a)' Zeelenberg (Ned) uitgeval-
I CC: ]jSu'£ardus(Spa) Honda 106 km inr%d ui en 2L12 seconden, gem.
Oh a 0 \tV49 km/uur, 2. Cornu (Zwi)
l>ia ~ " * Pons (Spa) Honda 0,99, 4.
ö? ïamah^,Yamaha 239- 5- Ruëg>a
fa Sht2? 267' 6-Roth (fiRD) Honda
«l S»ai v 'zu (JaP) Honda 7,49,8. Gar-
>&Vïli maha 21,03, 9. De Radiquesp,3ü s,a 22,49, 10. Bradl (BRD) Hon-
!e' ?' Co?;and WK na elfraces: 1. Pons
«iv- Hub U 137' 3-Cardus 130, 4. Rothk\ 6|g'a HO, 6. Cadalora (Ita) 86, 7.
V mD^himizu 67-9- Bra<H 60,10.

:Nt> (vV 29 ronden. I38'54 km): 1.
h? sec Jjt) Honda 50 minuten en
C.V) ,n«en (gem. snelheid: 153,298
&%n*" (VSt) Suzuki 0,77
S- 4. ch f Rainey (VSt) Yamaha
%' 5- lwlnstlan Sarron (Fra) Yamaha;fi> 'Ita/1§cc (Aus) Yamaha 24,21, 6.til VaLuooo3 37.00, 7. Mackenzie
«59 ,aha 53,54, 8. Doohan (Aus)
»h 9' 10 »« 9- McElnea (GBr) Honda:^<t WK "ïorillas (Fra) Honda 1.31,46.
Ta '65 5 na 10 van de 15 races: 1.Rai
i?lian Punten, 2. Lawson 157, 3.

{&5 M=,arr°n 116,5, 4. Schwantzkt? 8- to 985. 6. Chili 95, 7. Dooh-t]S(2packenzie6o.
1 sNeri, r,°"den, 97,46km): 1. Biland-
-1 126 s<L wi) Krauser 40 minutenrüi, XiT^°nden (Ber- snelheid: 142,
-bTr 8 «vi* 2' Webster/Hewitt (GBr)

arn'°l. 3. Streuer/De Haas (Ned)
C&au. 28-49' 4- Michel/FrescC, v 44-10' 5- Kumano/Fahrni
fa'oßrivmana 50-H. 6- Jones/Br-(L% B'ïamaha 57,37. Stand WK na
Vï'/Dp ï?s: l- Webster/Hewitt 95, 2.
Co, 4 ."aas 86, 3. Biland/Waltis-

>»i se' RMlcheVFresc 66, 5. Kumao-
lH»i ' Stölzle/Stölzle 47.
tl 'U)tfkl^at^f^1 Formule 2: 1. Van Gaa-
!>,. mgen; 2. Debart, België; 3.

Heren4x 800 meter: 1.Nijmegen 7.33.24;
2. AV 34 (A'doorn) 7.33.27; 3. De Bataven
(Leiden) 7.37.06; 7. Unitas 7.44.21;
4x1500 m: 1. Hellas Utrecht 15.37.07; 2.
AATTr5.37.67; 3. PSV 15.39.54. Limiet-
poging 4xloo m meisjes EJK (limiet =
45.00): le poging: 1. Nederland (Karin
Verploeg, Annique Goudemond, Jac-
queline Poelman, Monique Boogaards)
45.53; 2. Nederland B 46.45; 2epoging: 1.
Nederland 46.14; 2. Nederland B 46.54.

TENNIS

Ray Prickerstoernooi finales: Ge-

Uitslagen NK Estafette: 4xBoo m da-
mes: 1.ADA (Adam) 9.12.55; 2. Olympia
48 (Den Haag) 9.24.75; 3. GAC (Gemert)
9.49.83.

Uitslagen van het concours hippiquete
Voerendaal: dressuur:Klasse B-H Ring
I: 1. C. Nelissen met Condor; 2. A. Kic-
ken met Esperanto; 3. H. Vaessen met
Brit en J. Wita met Jetse. Beginners II
Ring II: 1. M. Snijders met Daimyo; 2. A.
Burgers met Deborah; 3. W. Goessens
met Carasco. Klasse licht I Ring III: 1.
R. Kremer met Wichita; 2. J. Lonissen
met Baldica; 3. A. Lemans met Daniel.Klasse licht IRing IV: 1.S. Linssen met
Venus; 2. H. Pook met Palatin; 3.A. Ne-
lissen met Cartier. Klasse licht II Ring
V: 1. J.Drummen met Bianca; 2.D. Hop-
pener met Capri; 3. I. Boves met Ra-
trichta. Klasse midden I Ring VI IA: 1.
H. Nelissen met Ewing; 2. W. Houben
met Acrobaat; 3. B. Kampkes met Mic-
ky. Klasse midden II Ring VIII-A: 1.R.
Roeks met Blacky; 2. B. Gelissen met
Aswin. Klasse zwaar I Ring KI-A: 1. W.
Lucassen met Banier; 2. J. Haazen met
Barichta. Klasse zwaar IIRing KI-A: 1.
W. Lucassen met Titel; 2. G. Fouarge
met Boudewijn.
Springen: Klasse beginners: 1. H. Drjk-
stra met Piontie; 2. S. Keulen met Bid-jard; 3. T. van Wersch met Champion.
Klasse licht: 1. P. Kleuters met Aswin-
tha; 2. P. Schmeitz met Avenir; 3. J. Jo-
rissen met Balanda. Progressief klasse
beginners en licht: 1. J. Ligtvoet met
Baccardi; 2. B. Wijers met Doerak; 3. M.
Mannens met San Carlo. Klasse mid-
den: 1. P. Simons met Wodan; 2. P.
Houtvast met Boy; 3. A. Houben met
Balou.Klasse zwaar: 1. P. Kleuters met
Black Roy; 2. M. Joosten met Nixtwan;
3. T. Holtus met Usnach. Kies uw lijn:
N. Nelissen met Eurotax Ryan; 2. A. van
Cleef met Ricas.
Pony's: dressuur:Ring VI-A: 1.Tonnaer
met Sinton. Ring VI-8: 1. K. Fransen
met Bleu Star; 2. N. Paffen met Smokey;
3. M. Schanen met Jacky en R. van de
Heyden metRapid. Ring VI-8klasse be-
ginners: 1. R. Nijsten met Power; 2. J.
Vossen met Tinus; 3. Tonnaer met

Uitslag GP formule 1 Groot-Brittan-
nië: 1. Prost (Fra) McLaren 305,92 km in
1.19.22,131, gemiddelde snelheid
231,264 km/u, 2. Mansell (GBr) Ferrari
op 19,369, 3. Nannini (Ita) Benetton
48,019, 4. Piquet (Bra) Lotus 1.06,735, 5.
Martini (Ita) Minardi op 1 ronde, 6. Pe-
rez-Sala (Spa) Minardi, 7. Grouillard
(Fra) Ligier, 8. Nakajima (Jap) Lotus, 9.
Warwick (Gbr) Arrows op 2 ronden, 10.
Boutsen (Bel) Williams, 11. Pirro (Ita)
Benetton, 12. Gachot (Fra) Onyx. Ande-
re deelnemers niet geklasseerd.
Stand WK: 1. Prost47,2. Senna (Bra) 27,
3. Patrese (Ita) 22, 4. Mansell 21, 5. Bout-
sen 13. 6. Nannini 12, 7. Alboreto (Ita) en
Piquet beiden 6.
Merkenkampioenschap: 1. McLaren 74,
2. Williams 35, 3. Ferrari 17, 4. Benetton
17, 5. Tyrrell 10, 6. Arrows en BMS Dal-
lara 8, 8. Lotus 6.
PAARDESPORT
Uitslagen CSIO Twente: Grote Prijs: 1.
Thomas Fuchs (Zwi) Dollar Girl 0 -38,46, 2. Tops (Ned) Doreen 0 - 40,34, 3.
Gabathuler (Zwi) The Swan 0 - 41,75, 4.
Michael Whitaker (GBr) Mon Santa 4 -33,16, 5. Lansink (Ned) Felix 4 - 35,72, 6.
Scharffenberger (VSt) Victor 4 - 36,93, 7.
Heffer (GBr) Vieuwpoint 4 - 36,95, 8. De-
laveau (Fra) Polydore 4-41,97, 9. Rayma-
kers (Ned) Olympic Zamira 4-45,27, 10.
Nicolas (Fra) Midway St. Paer 4-46,27,
13.Taken met Voila 4-48,43,15. Hendrix
met Zargo 4-49,18, 22. Van der Schans
met Valeur, 23. Nijhof met Treffer 4,25.
Landenwedstrijd: 1. Zwitserland (Ga-
bathuler met The Swan, Markus Fuchs
met Shandor, Mellinger met Corso, Tho-
mas Fuchs met Dollar Girl) 4,5 strafpun-
ten, 2. Verenigde Staten 8, 3. Nederland
(Tops met Doreen, Laarakkers met Up
to Date, Raymakers metOlympic Zami-
ra, Lansink met Felix) 8,75, 4. Bondsre-
publiek Duitsland 9,5, 5. Groot-Brittan-
nië 20. Stand Nations Cup: 1.Verenigde
Staten 24, 2. Groot-Brittannië 20, 3.
Zwitserland 19,5, 4. Frankrijk 18,5, 5.
Bondsrepubliek 8,5, 7. Nederland 5,5.
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Van onze medewerker

Alain Prost stap dichter bij wereldtitel Formule I

Senna zet zichtzelf buitenspel

sport in cijfers



Leiding

Van onze sportredactie

door harry muré

aangingen. Maar ik reed lek. Vijftig
kilometer voor het eind, zaterdag,
kreeg ik ineens eenram van de hon-
ger. Ik heb me helemaal volgepropt
met cake, broodjes, taartjes en toen
vond ik m'n benen terug."

TOUnOtFnrlilCf

3AP - Soms hoeven vluchters in de Toui
liet eens meer achterom te kijken. Jelle Nij-
iam tuurde recht voor zich uit, zaterdag, op
ieAvenue d'Embrun in Gap en wist precies
hoe het er bij zijn achtervolgers voor stond
Het grote tv-scherm van Antenne 2, pal ach-
hor ris finish was naast 7Ün hpnpn hpt hp.

langrijkste hulpstuk in de jump naar een tweede ritsucces.

" Steven Rooks: „Water en een beetje cola voor de smaak, daar voelde ik me lekker bij."
Foto: DRIES LINSSEN

zondag tijdens de klimtijdrit in
de Tour de dood in de ogen geke-
ken. Hij raakte in de afdaling van
de berg van de weg af en zou in
een diep ravijn gestort zijn als de
wagen niet recht op een lantaarn-
paal was gebotst. De paal hield
het busje tegen, Vermeule kon er
uit kruipen, waarna een takelwa-
gen het busje wegsleepte.

Opofferen
Nijdam is ervan overtuigd, dat hij al
op meer Tourritten had kunnen bo-
gen, als hij zich niet twee jaar had
moeten opofferen voor supersprin-
ter Van Poppel. Hij deed 'de laatste
kilometer', omdat die hem door
Raas zo was opgedragen, maar hij
had er wel eens de pest in, zichzelf
zo te moeten wegcijferen. „Dit
schept natuurlijk veel meer per-
soonlijke bevrediging. Ik bewijs nu,
dat ik het voor mezelf ook kan."

door wiel verheesen

WARSAGE - Raymond Mfitijj
heeft de prima vorm waarin V»
al geruime tijd steekt w#
eens onderstreept. Dat F
beurde in de openingsetapP*
van de Ronde van Luik v<#
amateurs, waarin hij met deP
nish in zicht zijn laatste ovejj
gebleven concurrenten uit h
wiel reed. „Ik voelde mijn W
dalen nauwelijks", zei de r*»j
ncr uit Valkenburg na de 1'
km lange rit Seraing-Warsagc'

ietAls overtuigend bewijs kon hij &■

alleen op zijn voorsprong van ru"
twintig seconden wijzen, maar ojV
op de bergrangschikking waarin
bijna de helft van alle te verdien
punten bij elkaar sprokkelde.
„Op iedere helling hadden mijn%
devluchters het nakijken", v°e*Lg
hij er aan toe. „Het is uiteraard "^vroeg om al over de eindzege teP^ten, maar zoals ik het nu }°^\
vrees ik eigenlijk alleen de 0
duitsers. Zij zijn met een ijzerste
ploeg naar Luik gekomen".
Hoensbroekenaar Jan Hugens,
oud-prof die alsraadgever van M
optreedt, wees eveneens op hets
vaar uit de DDR. „Verlies ze g*
moment uit het oog", voegde hl)^
aan toe. „Je hebt de kans om een (

langrijke etappekoers te winnen-
Meijs knikte. Hij had de raad beg

(£
pen. „Ik heb aan Hugens een ê"t
steun", zei hij. „Als ik in deput z' „
ik bij hem om raad. Zijn aclvlfLy-
neem ik ter harte". Overigens, *%
mond Meijs koerst in deRonde .
Luik niet in het shirt van de P'^
waartoe hij normaliter behoj^j
Koga Miyata, maar in een c'u jei
van De Ster. Chef d'equipe »s%
Molling, eveneens een routing
het begeleidingswerk. Hij heeft-^slechts één naam te noemen, o»
meer Peter Winnen in diens a
teurtijd onder hoede gehad.

Thomas Liese, een paar weken e p
den nog eindwinnaar van OlytnP.^l
Ronde van Nederland, maakt f
uit van de niet alleen door MeijS,)
vreesde DDR-selectie. Tot het te,,
behoren ondermeer ook Caf
Wolf en Dirk Meier.

In de tot vrijdag durende Ronde
Luik zorgen de Oostduitsers en^Nederlandse clubformaties
voor de enige buitenlandse inW
West-Duitsland, Noorwegen
Guadeloupe hebben eveneens
ploeg afgevaardigd. In Seraing s „|
den gisteren vijfentwintig eJ^
niet complete) teams aan de s
Welgeteld 146 amateurs. Jr
Raymond Meijs had in zijn vl xj
op de Waalse wegen aanvank j

vijf man aan zijn zijde. Het te
lag hoog en de moeilijkheidsi3^
van het parcours loog er evePJfom. Geen wonder, dat bij hetJ?af^ken van de aankomstplaats v»*fj
ge, na 124 kilometer, de leiy
groep gehalveerd was. In de W■ Jvan de drie plaatselijke v 0 jf
maakte Meijs ook een eindea^illusies van de twee andere &e\J
trijders. De hoofdmacht was jl

echter weer in razendsnelle Jf
dichterbij gekomen. Bij het oPy
ken van de balans bleek zel's'^
behalve Meijs alleen de Vlajjjjf
Declercq uit de greep van het oy^
tende peloton had kunnen blijv

Vandaag tweede etappe Warsage-SP
126 km met de beklimming van ""y
Michel (53 km, 13.51 uur), Haute LeV /
km, 14.24), Le Rosier (93 km, 14-43)£t «slotte in de laatste 23 kilometer l'el^l{
keer de Cóte Annette etLubin. allern'j/
stakels die ook tot de knelpunten ""Bastenaken-Luik behoren. 1

Maar, wie volhardt en talent heeft
komt ook nog wel eens iets moois
tegen. Nijdam: „Op weg naar Mar-
seille ging het al beter. Ik zat in de
groep van Rooks, Le Mond en Del-
gado, die achter Fignon en Mottet

Nijdam had een paar slechte dagen
achter de rug. De Pyreneeën zijn
hem slecht bekomen. „Je begint
met een enorme stress: de eerste
week moet het gebeuren, dat weet
je, daarna zijn de kansen veel klei-
ner. Dan lukt het je in Wasquehal,
maar in de Pyreneeën balanceer je
op het koord. Je wordt geduwd, als
iedereen, maar je hebt geluk, dat de
commissarissen minder op jou let-
ten dan op een ander. Je voelt jezo
rot, dat je er soms aan denkt naar
huis te gaan."

ongenaakbaar als deze Tour in Was-
quehal en devorigeronde in Liévin.
Met de tijdrit op de Kurfürsten-
damm mee reeds zijn vierde Tour-
etappe. Hij begint historie te wor-
den.

Hoe dat dan volgend jaar moet, met
Eric Vanderaerden als (nieuwe?)
snelle man in de gelederen? Nij-
dam: „Dat hoeft geen probleem te
zijn. Vanderaerden kan ritten pak-
ken, maar hij geeft geen negentig
procent zoals Van Poppel dat in de
jaren bij ons was. Aan Vanderaer-
den moet je geen hele ploeg opoffe-
ren. Ik sta er trouwens op, dat ik
deze positie blijf houden. Vander-
aerden zal zich ook aan ons moeten
aanpassen. En niet omgekeerd. Ik
zie hem trouwens meer als kracht
voor de klassiekers dan voor de
Touretappes."

Nijdam speelde het finalespel op
een manier, zoals hij dat alleen maar
kan. „Ik zag die drie (Mare Madiot,
Jerome Simon en Luco Herrera,
red.) op een paar honderd meter rij-
den, daar tussen zat er eentje van
Toshiba en een ander. Ik ben gaan
versnellen en er zó naartoe gereden.
Toen zag ik pas dat die ene Frans
Maassen was, mijn ploegmakker. Er
was maar een manier om het af te
maken: erop en erover". Jelle Nij-
dam, de machtsmachine, was even

Fransen hebben het graag over 'fï-
nisheurs', als ze types als Nijdam
zien exploderen in de laatste kilo-
meters. Hardrijders pur sang, die
een gaatje van een meter of zo, on-
danks de branding van het peloton,
kunnen handhaven, en in solo naar
de overwinning snellen. Maar Nij-
dam is in deze Tour eigenlijk de eni-
ge, die dat predikaat echt verdient.
Alle anderen hebben een versnel-
ling minder, zijn figuranten, verge-
leken bij hem.

" De geruchten worden steeds

ORCIERES-MERLETTE - Hoe-
wel hij zaterdag in Gap weer niet
in zijn opzet slaagde geeft Frans
Maassen de hoop op een per-
soonlijk succes in de Tour de
France nog niet op. „Ik heb nog
twee kansjes: vrijdag en zater-
dag", aldus derenner uit Haelen.
Afgelopen zaterdag reed hij zich
weer in de kijker. In de slotkilo-
meters snelde de Nederlandse
wegkampioen met Pascal Pois-
son aan het wiel in één ruk naar
het leiderstrio Lucho Herrera,
Mare Madiot, en Regis Simon
toe. Maassen zag echter bij het
ingaan van de laatste kilometer
zijn kansen op een ritzege inrook
opgaan toen zijn ploegmakker
Nijdam op de koplopers neer-
streek.

ORCIERES-MERLETTE - Do-
mex-ploegleider Walter Godef-
root is voor 99 procent verzekerd
van een nieuwe hoofdsponsor
voor volgend jaar. Adrie van der
Poel blijftkopman van het team.
Godefroot heeft reeds de con-
tracten van een tiental renners
van zijn huidigde formatie ver-
lengd. Voor Ad Wijnands, die
voor de Tour werd gepasseerd, is
geen plaats meer. Hij zal voor
volgend seizoen moeten uitkij-
ken naar een nieuwe ploeg.

AdWijnands: weg

" Patrick Vermeule, mecaniciën
bij de ploeg van Peter Post, heeft

" Federico Echave, zaterdag nog
18e in het algemeen klassement,
is zondag niet meer gestart voor
de tijdrit naar Orcières Merlette.
De Spanjaard uit de BH-ploeg
kreeg zondag het bericht, datzijn
vader was overleden. Een meca-
nicien uit de BH-ploeg bereikte
een dag eerder dezelfde droeve
boodschap.

sterker, dat de samenstellingvan
de Colombiaanse profploegen
volgend jaar nogal zal afwijken
van die van dit jaar. Stephen Ro-
che zou kopman worden van
Postobon, Fabio Parra zou Lu-
cho Herrera gaan vervangen bij
Café de Colombia, en Herrera
wordt op zijn beurt genoemd bij
Kelme.

de fietsende apotheker
" Wim Jennen, links met
zonnebril. Wielrennen als
zelfkastijding.

Foto: DRIES LINSSEN

De enige juiste manier: 'erop en erover'

Explosie Nijdam
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Rooks had vanaf het begin van het
parcours de leiding. Hij gaf vol gas
tegen de eerste heuvel op, hield zich
strak in het tempo op het vlakke
deel naar Merlette, en danste als in
zijn beste dagen van vorig jaarnaar
de finish in Orcieres. Hij kende geen
enkel moment van verzwakking.

Delgado
„Onvoorstelbaar", sprakRooks zelf,
toen de tijdrittijd van Delgado be-
kend werd: 49 seconden slechter
dan de Westfries. „Onvoorstelbaar",
zei hij nog een keer, toen bleek, dat
hij door niemand meer zou worden
overtroffen. Maar waarom toch zon
slechte tijdrit in Bretagne, naar
Rennes, waarin Rooks zowel als
Theunisse de zes minuten verloren,
die ze nu achter staan? Rooks:
„Daar kreeg ik een geweldige wap-
per van de honger. Ik had een isoto-
ne drank in mijn bidon, Champ, en
daar werd ik eigenlijk alleen maar
slechter van. Nu heeft Bertus (de
verzorger Fok, red.) het gewoon op
water, met een beetje cola voor de
smaak, gehouden. Daar voelde ik
meveel beter bij."

HEERLEN - Hijgend en transpirerend werkt hij zich langs de
druk bevolkte tapkast in café Eikenhof. Wim Jennen is op defiets
van Grevenbicht naar Heerlen gekomen, 'binnendoor', een pitti-
ge warming-up voor de Ronde van het Eikenderveld. Dat crite-
rium ligt hem 'na aan het hart. Hij heeft er vaak gewonnen en hij
eindigde er altijd 'kort. De meeste renners komen per auto naar
dewedstrijd.Drs. Wim Jennenheeft altijd 'dat uurtje extra' nodig
om op temperatuur te komen. „Ikkoers hetbest als ik warm ben."
Een uur voor de start veegt hij met derug van zijn hand het zweet
van zijn voorhoofd. Wielrennen is 'zelfkastijding' zegt hij zestig
rondjes later.

Normaal kun je zegggen: het
aantal deelnemende renners
maal twee. ledere renner brengt
twee mensen mee." Wim Jennen
heeft alleen gezelschap van zijn
vrouw Richi. Zij is per auto geko-
men. Achter in de bak ligt een
stel reservewielen. De auto doet
na afloop ook dienst als kleedka-
mer en massageruimte.

In café Eikenhof is het startbu-
reau gevestigd, een houten tafel
met daarop kartonnen doos met
de rugnummers. 'Permanence'
heet dat sjiek in de grote wieler-
wedstrijden, de Tour de France
en de profklassiekers, maar daar
is Wim Jennen nooit geweest.
Rugnummer 29 krijgt hij toebe-
deeld. Hij wist al vroeg dat hij
nooit de Tour zou rijden en hij
heeft die illusie ook nooit gemas-
seerd. „De Tour de I'Avenir en de
Vredeskoers waren mijn hoogte-
punten." In 1980 schopte hij het
tot een derdeplaats in het Neder-
lands amateurkampioenschap
op deweg. Hij was, watje noemt,
een beloftevol amateur. „Rond
de zestigste plaats in de Tour de
I'Avenir. Ik had niet de aanleg
om prof te worden."

„Ik heb veel ervaring opgedaan
in de sport." De tijdens zijn stu-
die verworven kennis verwerkte
hij in een 'compleet basispakket
voor de duursporter, voeding in-
cluis verzorging.'

sportvoeding. Daarom geniet hij
groot aanzien in de pelotons van
het Eikenderveld tot en met de
karavaan van de Tour de France.
Zowat de hele Superconfex-
ploeg van Jan Raas rijdt op de
'supplementen' van Wim Jen-
nen. „Sportdokters kijken alleen
naar het ijzergehalte. Dat is een
heel eenzijdige benadering." Als
Frans Maassen of Jelle Nijdam
een slechte dag hebben, belt Jan
Raas met Wim Jennen, het brein
van 'Laboratorium Born'. Eiwit-
en energiepoeders, sportdran-
ken, vitaminetabletten, spier-
warmers met dieptewerking, je
kunt het zo gek niet bedenken.

Daardoor hebben wij een foto-fi-
nishapparaat kunnen aanschaf-
fen." Voor dopingcontrole heeft
de wielrenunie al helemaal geen
geld. „Toch zou een regelmatige
controle ook in de plaatselijke
criteria niet zinloos zijn," zegt
Wim Jennen. „Want," vroegt hij
er aan toe, „wat in het profpelo-
ton in het groot speelt, speelt hier
in het klein." Dat slaat blijkbaar
niet alleen op de taktiek en het
ploegenspel. „Maar ik heb tij-
dens een criterium nog nooit een
controle meegemaakt." Of er
veel 'gebruikt' wordt in die rond-
jes? Wim Jennen: „Als je er als
sporter alles voor doet, bereik je
op natuurlijke wijze evenveel, ze-
ker over een langere periode."

het 'duurzame type. Drie^derd kilometer trainen per W^jj
„Met in de zomer gemiddeld"^koersen kom ik elke week op V
a zevenhonderd kilomet j
Wielrennen is, herhaalt hij alg. j(i
na de finish neerploft bij Ric^sde auto, eenkwestie van 'zelt*^
tijding'. Hij zou het niet kun"^lmissen. „Je krijgt er heel
voor terug." Vorige week in J
ken werd hij zevende. Dat
elfhonderd Belgische ft__\
Gisteren in het EikendefV
eindigde hij als veertiende V
weleen prijsjevan dertig gujV
„Maar voor het geld fiets &A
niet meer." Hij gaat die dO
gulden ook niet afhalen. Dat y
Richi. Zelf stapt de apoth^
meteen weer op de fiets, 'bir"1

door' richting Grevenbicht. J

Zestig keer flitst het 'pak' van
honderd amateurs langs als een
horizontale guillotine van de
Franse Revolutie. Na twintig
ronden hebben Noël van derLeij
en John de Hey het peloton ont-
hoofd. Die twee fietsen er veertig
seconden voorsprong uit. Omdat
Noël van derLey een ploegmaat
is - van De Bergklimmers uit
Stem - houdt Wim Jennen zich
gedeisd in het peloton. Pas als
die twee, vijftienronden voor het
einde, worden ingerekend, laat
hij zich wat vaker in de kop zien.
Op het moment dat Steven
Rooks in Orcières-Merlette de
tijdrit wint, zet Wim Jennen in

„De laatste twee jaar is het meer
een compromis tussen mijn
werk en de sport geworden.
Wielrennen op niveau doe je niet
tussen de soep en de aardap-
pels." Vanmiddag staat hij niet
'op scherp. Alleen in de eerste
rondjes rijdt hij zich even 'in de
kijker. Drie uur later, nadatDan-
ny Nelissen gehuldigd is als win-
naar, wrijft hij over zijn buik.
„Pijnlijk gevoel, er zit hier een
harde plek."

Wielrennen is een levensbe-
schouwing." Zelf won hij zestig
wedstrijden, criteria, ama-
teurklassiekers. „In het begin
hield ik er veel geld aan over. Tot
voor drie jaarleverde ik nog top-
prestaties, Java, Costa Rica, Ca-
nada, ik heb wat van de wereld
gezien, ik deed er alles voor. Nu
is het puur voor de sport." Toch
roffelt de doctorandus nog tach-
tig wedstrijden per seizoen af.

Sjeng Duykers uit Vilt is de
'baas' in de jurywagen. Hij is
KNWU-consul en daarmee de
'patron' van de Limburgse wiel-
rennerij. „De ronde loopt goed,
gelukkig." De gijzeling in de Ko-
ningstraat - die ligt midden in
het parcours - heeft geen organi-
satorische spaak in de wielen ge-
stoken. Zeshonderd toeschou-
wers, verspreid over het straten-
parcours. Je kunt ze bijna tellen.
Wim Jennen: „Onze koersen
trekken weinig belangstelling.

het Eikenderveld zijn zonnebril
af. Dat is vijf rondjes voor het
einde. Danny Nelissenen de Bra-
bander Martijn van Moorsel zijn
er 'van tussen', maar wat de nu
voluit rijdende Jennen en zijn
companen ook ondernemen, die
twee blijvenweg. „Het ging hard,
en ik was er niet helemaal van-
daag."
Hij rijdt op een fiets van 3.500
gulden. „Vroeger werd ik ge-
sponsord door Amstel en Gazel-
le. Toen had ik alle materiaal gra-
tis. Nu moet ik hard fietsen om
quitte te spelen. Ik mag blij zijn
als ik er een zakcentje aan over-
houd."Toch koersen ze, de ama-
teurs, allang niet meer voor 'een
sok en een vla', zegt Sjeng Duy-
kers. In het Eikenderveld geldt
het hoogste prijzenschema. Dat
wil zeggen 107 gulden en 50 cent
voor de winnaar, 95 gulden voor
nummer twee, 75 voor nummer
drie. Noël van der Leij gaat aan
de haal met de leidersprijs, 75
gulden, omdat hij het vaakst als
eerste is 'doorgekomen.

De wielrennerij zit hem diep in
het bloed. „Want zelfs met de
beste produkten kom je niet ver. Hij is met zijn 32 jaar iemandvan

De organisatie van een plaatse-
lijk criterium kost achtduizend
gulden. Dat budget is vóór de
start rond, dankzij de 'begunsti-
gers' die het programmaboekje
met advertenties vullen. Sjeng
Duykers: „We voeren een heel
zuinig beleid. We zijn van negen
juryleden teruggegaan naar ze-
ven. Dat leverde een besparing
op van tweemaal dertig gulden.

Wim Jennen had andere talen-
ten. Hij is apotheker met het bre-
vet 'doctorandus. Op die 'bul'
studeerde hij negen jaar. Hij
weet alles van vitamines en

Meijs vreest
alleen de

Oostduitsers
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ORCIERES-MERLETTE - Het is
een raadsel hoeweinig van het bles-
sureleed van PDM is terug te vinden
in het presteren op de fiets. Alcala,
Earley en Rooks wonnen ritten,
Scan Kelly heeft drie truien, Theu-
nisse draagt de bolletjes, de ploeg
heeft de gele petten en Rooks is de
grote uitdager geworden van het
trio, nog steeds als favoriet getipten,
Le Mond-Fignon-Delgado.

Rooks: 'Onvoorstelbaar...'

tourclips
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