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Succesvol elfde WMC ten einde

Philharmonie
wereldkampioen

Van onze verslaggever
KERKRADE - Op de
slotdag van een succes-
vol verlopen elfde We-
reld Muziek Concours
werd de Koninklijke
Philharmonie uit Bo-
choltz evenals vier jaar
geleden wereldkam-
pioen. De muzikanten
onder leiding van Heinz
Friesen behaalden liefst
354 van de maximaal te
behalen 360 punten en
bleven daarmee het top-
korps uit Buiïol vijf
punten voor.

In de afdeling fanfare
sleepte het Frysk Fanfa-
re Orkest van dirigent
Jouke Hoekstra met
340,5 punt de wereld-
titel in de wacht.

Ook bij de mars- en

showwedstrijden kraai-
de Nederland victorie.
Het Pasveerkorps uit
Leeuwarden kreeg met
een uiterst riskante,
maar perfect uitgevoer-
de show de bijna 20.000
toeschouwers volledig

'plat', terwijl Kunst en
Genoegen uit Leiden de
marswedstrijden over-
heerste.

Een duidelijk tevreden
voorzitter Bert van de
Weyer maakte gister-
avond in deRodahal be-
kend dat het twaalfde
WMC van 2 tot en met
25 juli 1993 wordt ge-
houden.

Voor het overige WMC-
nieuws zie de pagina's
11 en 12.

Corruptie en seksschandaal premier Uno eisen tol

Dramatische nederlaag
regeringspartij Japan

Van onze correspondent

TOKIO -De regerende Liberaal Democratische partij (LDP) in
Japan, die de afgelopen tijd het middelpunt was van een reeks
schandalen, heeft gisteren een zware nederlaag geleden bij ver-
kiezingen voor het Hogerhuis (252 zetels). De LDP verloor voor
het eerst in 34 jaar haar meerderheid in het Hogerhuis en on-
middellijk riepen hoge partijleden op tot het aftreden van de
anderhalf maand geleden in functie getreden premier Sosuke
Uno. De grote winnaar van de verkiezingen is de Socialistische
Partij.

Hoewel de einduitslag pas in de
loop van vandaag bekend wordt,
voorspelt de Japanse televisie dat
de LDP slechts 36 van de 126 zetels

die op het spel stonden, zal winnen,
De Socialistische Partij van me-
vrouw Tanaka Doi zal naar wordt
verwacht zestig tot zeventig zetels

behalen, een verdubbeling van haar
huidige aantal vertegenwoordigers
in het Hogerhuis.
De SocialistischePartij en de ande-
re oppositiepartijen kunnen nu alle
wetsvoorstellen van het Lagerhuis
blokkeren en daarmee vervroegde
algemene verkiezingen afdwingen.
De Socialistische partij profiteerde
tijdens de verkiezingscampagne
van de woede van het publiek over
de betrokkenheid van de LDP-top
bij het Recruit-beursschandaal en
van de buitenechtelijke avon-
tuurtjes van premier Sosuke Uno
met geisha's. Onvrede was er ook
over de invoering van verbruikers-
belasting van drie procent en de li-
beralisatie van de rijstimporten.
De LDP verloor veel stemmen op
het platteland, waar doorgaans haar
trouwe kiezers zijn te vinden. Het
hele noordelijke deel van Japan
koos voor de Socialistische Partij.
Politieke waarnemers geloven ech-
ter niet dat LDP met haar nederlaag
in het Hogerhuis definitief haar
machtsmonopolie is kwijtgeraakt.
De winst van de oppositie wordt ge-
zien als een proteststem van de kie-
zers tegen de corruptie in de LDP-
top en sex-schandalen.
Wanneer het aankomt op de verkie-
zingen voor het meer invloedrijke
Lagerhuis, zal het volk mogelijk
toch kiezen voor de partij die het al
langkent en die verantwoordelijk is
voor het economisch succes van het
land. Het probleem is echter dat de
LDP geen alternatief heeft voor de
leiders die nu in discrediet zijn ge-
raakt bij het volk.

Man beslecht
ruzie mei bijl

Van onze verslaggever
p^RKRADE - De Kerkraadse
O'itie heeft zaterdagavond een, -Jarige Kerkradenaar aange-
°Uden die een ruzie met de■ ?n van zijn ex-vrouw met een

fei had beslecht. Het slachtof-r werd verschillende keren
2Ün hoofd geraakten moest

r het ziekenhuis acuut geope-
v i

fd worden. Zijn toestand is
~o'gens de politie inmiddels
-ohVrecligen_r. De 43-jarige is
Cflter slot en grendel gezet. Piloot voorkomt ramp

BRUSSEL - Een Belgische
luchtmachtpiloot heeft vorige
'week met gevaar voor eigen le-
ven verhinderd dat zijn ge-
vechtsvliegtuig neerstortte op
een woongebied en zo een ramp
voorkomen. Het persbureau Bel-
ga meldde gisteren dat devliege-
nier zijn Mirage-5 toestel, waar-
over hij de controle had verloren,
niet met de schietstoel verliet
hoewel hij daartoe opdracht
kreeg van de verkeerstoren.

De piloot bleef in zijn machine
en zette die bij de basis Bierset
bij Luik met een buiklanding op
de grond. Daar kon de vlieger

licht gewond, maar nog juist
voor het toestel in brand vloog,
worden gered. Het incidentvond
dins..^g plaats.
De straaljager was praktisch on-
bestuurbaar geworden nadat een
duif in een motor was gevlogen.
Het toestel dreigde neer te stor-
ten op het dorp Horion-Hoze-
mont op 10km van Luik. Met de
laatste krachten van de motor
wist de piloot de basis te berei-
ken. Drie weken geleden stortte
nabijKortrijk een Russisch MiG-
gevechtsvliegtuig neer, nadat de
piloot het toestel boven Polen
had verlaten. Een 19-jarige jon-
gen werd daarbij gedood.
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Drie mensen
gewond bij

explosie
TILBURG - Een explosie gisteren
in een drive-in-woning in Tilburg
heeft voor miljoenen guldens scha-
de veroorzaakt. Drie mensen raak-
ten gewond, 33 personen zijn dak-
loos. Tenminste tien woningen zijn
onbewoonbaar geworden, voor de
bewoners wordt vervangende
woonruimte gezocht. Ook twee na-
bijgelegen woonblokken liepen
aanzienlijke schade op. Om plunde-
ring te voorkomen, heeft de politie
de hele omgeving voor minstens
twee dagen afgesloten.

De precieze oorzaak van de explo-
sie, gistermorgen om half elf aan de
Coebergstraat in Tilburg-Noord, is
nog niet bekend. Vermoedelijk is er
een gaslek geweest. Door de kracht
van de ontploffing werden de wan-
den van het huis aan voor- en ach-
terzijde weggeblazen. Het interieur
werd tientallen meters weggeslin-
gerd. De twee bewoners, een echt-
paar, kwamen aan de achterzijde
van hun huis in het gazon terecht.
Het echtpaar raakte slechts lichtge-
wond door rondvliegende glas-
scherven.

Direct na de explosie werd onder
leiding van burgemeester Brox in
het naburig wijkcentrum een op-

vangcentrum ingericht. Mensen die
niet meer in hun woning konden,
hebben daar denacht doorgebracht.

"Beeld van de ravage in Tilburg. De schade bedraagt twee
miljoen gulden.

Eerste minister Polen
wellicht geen partijlid
WARSCHAU - Het is niet uitgeslo-
ten dat Polen een niet-communisti-
sche premier krijgt. Dit heeft Ma-
rian Orzechowski, secretaris van het
Centraal Comité van de communis-
tische partij, gisteren gezegd. In de
loop van de week overlegt de pas ge-
kozen president Jaruzelski met de
vertegenwoordigers van alle frac-
ties in het parlement over de moge-
lijkheden van coalitievorming.
Solidariteit heeft zich nog niet vast-
gelegd of zijn leden aan de regering

willen meedoen. In kringen van het
vakverbond houdt men rekening
met de mogelijkheid dat Solidariteit
de eerste-minister levert.
Voor de radio zei Orzechowski dat
ingrijpende wijzigingen ophanden
zijn in de leiding van de communis-
tische partij.

Bij tussentijdse verkiezingen in vier
Hongaarse steden heeft de opposi-
tie drie maal de regerende commu-
nistische partij een nederlaag toege-

bracht. Het waren de eerste verkie-
zingen sinds 1947 waar oppositie-
partijen aan konden deelnemen.
Met de 35-jarige protestantse
geestelijke Gabor Roszik treedt
voor het eerst sinds 1947 een verte-
genwoordiger van de onafhankelij-
ke oppositie toe tot het Hongaarse
parlement. Medio 1990 worden vol-
gens plan algemene verkiezingen
gehouden waaraan verschillende
oppositiepartijen deelnemen.
In twee andere steden moet de
stembusgang wegens te lage op-
komst op 4 augustus worden her-
haald. De oppositie-kandidatenkre-
gen er de meeste stemmen. In de
vierde kieskring behaalde geen van
de kandidaten de absolute meerder-
heid. Ook daar wordt op 4 augustus
opnieuw gestemd.

LeMond maakt 'onmogelijke' waar

PARIJS - Een Amerikaan, die een
Parijzenaar in eigen stad verslaat!
Greg LeMond maakte zondag tus-
sen 16.12 en 16.39 uur het 'onmo-
gelijke' waar, en reed de slottijd-
rit van de 76e Tour 58 seconden
sneller dan een verkrampte, vol-
ledig geblokkeerde Laurent Fig-
non.

De Tour gewonnen/verloren met
acht seconden... Het kleinste ver-
schil in de geschiedenis. Janssen
en Van Springel hielden elkaar 21
jaar geleden tenminste nog op 38
seconden afstand. De tweede
Tourzege voor de 28-jarige Ame-
rikaan, een zo mogelijk nóg
mooiere dan in 1986, toen hij ein-
delijk onder het juk van Hinault

vandaan kon rijden. Maar deze
definitieve 'maillot jaune' is vóór-
al een overwinning op zichzelf.
Na het jachtongeluk, april 1987,
leek een definitief einde aan zijn
carrière te zijn gekomen. Maar
LeMond vocht succesvol terug uit
een ogenschijnlijk hopeloze po-
sitie.

Naast Le Mond stond Laurent Fig-
non op het erepodium verdwaasd
in de volle leegte te staren. In zijn
hand een handdoek, het symbool
van de onwaarschijnlijk geachte
nederlaag.

Voor Nederland was' het weer
een succesvolle Ronde van
Frankrijk. In de spannendste

Tour van de laatste jaren waren
het onder andere Jelle Nijdam en
Gert-Jan Theunisse die voor Hol-
land de successen binnenhaal-
den. In tegenstelling tot de ploeg
van Post, die niet eerder zon ma-
gerresultaat binnenhaalde en zijn
kopman Eric Breukink al voortij-
dig naar huis zag gaan, behaalde
PDM een groot aantal successen.
De ploeg van Jan Gisbers werd
winnaar van het ploegenklasse-
ment, Kelly veroverde de rode en
de groene trui, terwijl Steven
Rooks beslag legde op de 'lap-
jes-trui voor de winnaar van het
combinatieklassement. Gert-Jan
Theunisse tenslotte was de beste
klimmer en verdiende daarmee
de bolletjes-trui.

# Het Toweinde ten voeten uit. Een lachende Greg LeMond op de hoogste trede en een Fignon
die zijn teleurstelling nietkan verbergen.

Aanhanger
dr Moerman

geschorst

DEN HAAG - Het Medisch Tucht-
college in Eindhoven heeft de voor-
zitter van de Dokter Moerman
Stichting, de huisarts Schram, voor
vier maanden geschorst. De arts
bleef tegen alle medische voor-
schriften in een kankerpatiënte met
de omstreden Moerman-therapie
behandelen, ook toen bleek dat al-
leen bestraling of een operatie haar
nog kon redden.

De klacht tegen de arts werd inge-
diend door de echtgenoot van de
kankerpatiënte, die stelde dat hij

verantwoordelijk was voor de dood
van zijn vrouw in 1987. Ze werd van-
af 1983 door Schram behandeld
voor een knobbeltje in haar linker-
borst. De arts meende dat het knob-

beltje niet kwaadaardig was. Hij
schreef haar vervolgens een streng
dieet volgens de Moerman-therapie
voor. Ze kreeg daarna haaruitval,
maar daar hoefde ze zich volgens de
arts geen zorgen over te maken.
Toenkwamen er echter knobbeltjes
in de linker oksel en hals van de
vrouw. De arts bleefechter haar be-
zorgdheid wegwuiven. Zij ging
daarop in behandeling bij vier ande-
re artsen, maar daarvoor was het al
te laat.
Schram gaat in beroep tegen de uit-
spraak.
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IJsberg
op drift



Verantwoord
Elke selectie heeft zo zijn voor-
en nadelen. De procedure zoals
die door de samenstellers van de
Brabant Biënnale is gehanteerd
is even goed (of even slecht) als
alle andere. Je kunt er van uit
gaan dat door de vijfter zake des-
kundigen zeer wel een goede en
verantwoorde keuze kan worden
gemaakt. Omdat men graag nieu-
we ontwikkelingen wil tonen is
"het bijna logisch dat er zo veel
jonge kunstenaars werk expose-
ren. Het merendeel van de deel-
nemers is dertig jaar of iets
ouder. Aan de andere kant: ook
wat oudere kunstenaars plegen
zo nu en dan nieuwe wegen in te
slaan. Nieuwe wegen, die vervol-
gens - al dan niet via een docent-
schap - worden overgedragen op
jongerekunstenaars.
Ik heb het gevoel dat die wat
oudere groep bij de samenstel-
ling van de Brabant Biënnale
nogal eens wordt vergeten. Al te
gauw wordt 'nieuw' verward met
'jong. Met als gevolg dat men op
deze presentaties wel een goed
beeld krijgt van wat jonge kun-
stenaars vandaag de dag zoal
produceren, maar dat men geen
idee krijgt van het zo nu en dan
zeer vernieuwend werk dat de
wat oudere schilders of beeld-
houwers binnen hun discipline
leveren. Het noemen van namen

is nu heel verleidelijk maar even
zinloos als het noemen van jonge
kunstenaars die in Eindhoven
niet hadden misstaan.

De werkgroep noemt in haar ver-
antwoording in de catalogus
deze editie van de tentoonstel-
ling 'opmerkelijk divers, interna-
tionaal georiënteerd en vitaal.
Als met 'divers' wordt bedoeld
de diversiteit in beeldtaal en ma-
teriaalgebruik, dan klopt dat he-
lemaal. Er is vrijwel niet een ma-
teriaal dat op dit moment niet er-
gens in het Van Abbemuseum te-
rug te vinden is en wat de beeld-
taal betreft wordt er eveneens
driftig gebruik gemaakt van al-
lerhande stijlen en uitdrukkings-
mogelijkheden.

Wat dat 'internationale' betreft
wordt - naar ik aanneem - vooral
West-Europa bedoeld. Verder
wordt met die stelling of mening
uiteraard een open deur inge-
trapt. Sinds pakweg 1900 hebben
we, zeker in West-Europa, reso-
luut afgedaan met nationale stro-
mingen of richtingen. Om over
regionale (Brabantse, bijvoor-
beeld) ontwikkelingen maar te
zwijgen.
De meeste moeite heb ik met het
begrip 'vitaal. Zeker Wordt er
hard gewerkt in Brabant. Nie-
mand die regelmatig kunste-
naars en exposities bezoekt zal of
kan dat ontkennen. Ondanks, of
juist wel juist dankzij de afschaf-
fing van de BKR wordt er zeer
hard en intensief gepenseeld, ge-
tekend en/of gehakt. Maar 'vi-
taal'? Neen, dat is deze Brabant
Biënnale zeker niet.

Vitaal wil zoveel zeggen dat er op
de een of andere wijze levens-
kracht of: voor het leven ken-
merkende eigenschappen terug
te vinden moeten zijn en daaraan
ontbreekt het nu juist op deze
presentatie. En dat is opzich heel
merkwaardig. Zeker wanneer je
de begeleidende teksten (van Ad
van Rosmalen) in de catalogus
leest, kun je jeniet aan de indruk
onttrekken dat er door de deel-
nemende kunstenaars zorgvul-
dig en met veel diepgang wordt
nagedacht over 'het' leven en
daaraan gerelateerde aspecten.
De natuur, de cultuur, de dood
en zo verder: het is in letterlijk
alle 'monologen' terug te vinden.
Maar waar het niet of nauwelijks
is terug te vinden: in de geëxpo-
seerde objecten. En dat lijkt me
toch een voorwaarde voor een
beeldend kunstenaar... Verbaal
mag een beeldend kunstenaar de
ene intellectuele volzin na de an-
dere produceren, als hij of zij dat
niet in beelden kan omzeten, dan
lijkt het tijd om van discipline te
veranderen. Het is wat dat be-
treft niet toevallig dat nogal wat
kunstenaars tegenwoordig tek-
sten in hun beelden verwerken.
Maar, ik schreef 'lijkt', want een
aantal deelnemers slaagt er wèl
in hun 'verhaal' te vertellen.
Zo is daar bij voorbeeld Stijn
Peeters, die als het ware land-
schapsschilderijen tracht te ver-
smelten met egale, opvallende
kleurvlakken. Dat levert werken
op die herinneren aan Ruysdael
en J.C.J. van der Heyden. Een
bijzondere combinatie. Daarmee
stelt Peeters het aloude, maar
nog steeds spannende probleem
van de autonomie van het beeld
aan de orde. De ogenschijnlijk
simpele vraag 'wat neem ik nu
eigenlijk waar?' weet hij in ieder
geval op een gedegen en actuele
wijze te vertolken.
Intrigerend zijn ook de werken
van Rian van Seeters. Mogelijk
iets te decoratief stelt zij met
haar beelden in ieder geval vra-
gen aan de beschouwer. Op een

foto van een steen in een flinke
laag sneeuw staat bijvoorbeeld
de titel 'Heart and Soul' weerge-
geven. Die tekst geeft, in combi-
natie met de foto veel ruimte
voor interpretatie. Dat kunnen
heel eenvoudige, maar (vooral)
ook knap ingewikkelde proces-
sen worden. Als een object dat
kan bewerkstelligen, dan is er
sprake van een goed beeld.

Andere kunstenaars tonen in
Eindhoven echter vooral werk
dat bijna lijkt te vervliegen. In
eerste instantie misschien over-
donderend (Beijers, Mulders,
Maters), subtiel (Van den Heu-
vel, Van Campenhout) of fraai
(Kantelberg, Kernper), blijkt bij
een nadere beschouwing het be-
doelde 'verhaal' geen stand te
houden. Redenen daarvoor zijn
moeilijk aan te geven. Het heeft
mogelijk iets te maken met epi-
gonisme, heeft iets te maken met
de commercialisering die hoe
dan ook steeds meer doordringt
en heeft mogelijk iets te maken
met het proces als zodanig. Want
als de Brabant Biënnale 1989 iets
duidelijk maakt dan is het dat
wel. Veel, heelveel jongekunste-
naars zijn nu werkelijk op zich-
zelf aangewezen; van een alles
beïnvloedende stroming of per-
soon is absoluut geen sprake en
dus volgt er een speurtocht. Een
speurtocht die - wat deze kunste-
naars betreft - enkele jaren gele-
den is begonnen en die tot dit
moment heeft geleid tot veel
overpeinzingen, gedachten,
ideëen en studies. Het wachten is
nu op de waarlijk goede verbeel-
ding van dat alles. Op dat mo-
ment is er pas werkelijk sprake
van een 'vitale' presentatie.

Tentoonstelling: 'Brabant Biën-
nale 1989. Twintig kunstenaars
tonen schilderijen, foto's, teke-
ningen en beelden. Van Abbe-
museum, Bilderdijklaan 10,
Eindhoven. Open: dinsdag t/m
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Tot 4 september.

rob schoonen

Orgelconcert Vaals
VAALS - De organist Fons Pieters, assistent-organist van de St. Ser-
vaasbasiliek te Maastricht, geeft samen-met Inez Pieters-Freij (blok-
fluit) aanstaande woensdag een concert in de Hervormde Kerk, Kerk-
straat 47 te Vaals. Op het programma staan werken van Pierre Attain-
gent, Michel Richard de la Lande, JeanPhilip Rameau, JosephBodin
de Boismortier, Cesar Franck en Déodat de Séverac.
Het concert begint woensdag om 20.00 uur en is gratis toegankelijk

kunst

'Brabant Biënnale 1989' in van Abbernuseum

Aan het einde
van de speurtocht

EINDHOVEN - Zelfs al
maak je kunst omdat je het
aan jezelf verplicht bent,
zelfs al maak jekunst omdat
je jezelf - of anderen - iets
moet bewijzen, of maak je
kunst om de buurman te
treiteren, dan nog mag het
plezier in het werk(en) niet
ontbreken. En dat is veelal
wel het geval bij de tiental-
lenfoto's, schilderijen, teke-
ningen en beelden die in
Eindhoven worden geëxpo-
seerd in het kader van de
'Brabant Biënnale 1989.

De tweejaarlijkse tentoonstel-
ling wil een beeld geven van
nieuwe ontwikkelingen in de
beeldende kunst uit Noord-Bra-
bant. Een selectiecommissie, die
bestaat uit vertegenwoordigers
van verschillende instellingen
als het Van Abbemuseum in
Eindhoven, Het Kruithuis in
Den Bosch en De Beyerd in Bre-
da heeft dit keer wederom het
moeilijke, maar in dit geval enige
juiste criterium 'kwaliteit' als
maatstaf gehanteerd. Buiten dat
heeft men nu ook heel bewust
naar minder bekende kunste-
naars gezocht. Dat resulteerde in
een totaal van twintig beeldende
kunstenaars uit alle delen van de
provincie. Traditiegetrouw is er
ook nu extra aandacht besteed
aan een bepaalde discipline. Was
dat tijdens eerder edities van
deze presentatie onder meer ke-
ramiek en design, nu is - vanwe-
ge het 150-jarig bestaan - geko-
zen voor fotografie.

# Tekeningen
van Ad van
Campenhout en
schilderijen van
Mare Mulders op
de Brabant
Biënnale.

MAANDAG
JAWS(I97S-USA)
20.00-22.00 uur - 120 min - BRT 2

Het Amerikaanse kuststadje Amity
wordt onveilig gemaakt door een reu-
zenhaai. Maar de burgemeester wil het
strand niet sluiten om het toerisme niet
af te schrikken. De sheriff neemt daarop
het besluit de haai te doden.

PIRATENSENDER POWERPLAY
(1981-D)
20.00-21.30 uur - 90 min - Duitsland 2

Twee vrienden hebben samen een pira-
tenzender in München en zijn met hun
rijdende zender vrijwel altijd op de
vlucht voor de politie. Intussen worden
hun programma's steeds populairder.

COUNT OF MONTE CHRISTO
(1975-USA)
20.28-22.10 uur - 102 min - Nederland 2

Film over de gevangenschap en de
wraak van Edmund Dantes, die als de
Graaf van Monte Christo vele jaren on-
schuldig in kerkers doorbracht.

ASHANTI (1979-USA)
22.40-00.35 uur - 115 min - Nederland 1

Dr. Davis werkt, samen met zijn beeld-
schone vrouw, voor de Wereld Gezond-
heidsorganisatie in West-Afrika. Op een
dag wordt zijn vrouw gekidnapt door sla-
venhandelaren. Dr. Davis probeert zijn
vrouw te redden.

DINSDAG
WILL SUCCESS SPOIL ROCK HUNTER?
(1957-USA)
i0.35-12.05 uur - 90 min - Duitsland 1/2

Film met Jayne Mansfield, Tony Rand-
all, Betsy Drake, Groucho Marx en an-
deren. Regie: Frank Tashlin.

THE BOY WHO STOLE THE ELEPHANT
(USA)
19.48-21.07 uur - 79 min - Nederland 1

Als Rufus Ryder uit geldnood het suc-
cesnummer van zijn circus, de olifant
Queenie, wil verkopen, gaat de jonge
trainer van Queenie er met de olifant
vandoor.

THE DEVIL'S PLAYGROUND
(1976-AUSTR)
20.00-21.35 uur - 95 min - BRT 2

Het leven is hard op het katholieke se-
minarie in Victoria, anno 1953. In het bij-
zonder de 13-jarige Torn lijdt eronder,
maar ook de broeders zelf hebben last
met hun eigen tucht...

WOENSDAG

Z/w THAT UNCERTAIN FEELING
(1941-USA)
17.10-18.35 uur - 85 min - Nederland 2

Film met Merle Oberon, Melvyn
Douglas, Burgess Meredith en anderen.
Regie: Ernst Lubitsch.

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

Parodie over de figuur van 'Beau Geste'
en de daarbij behorende romantische
aktiefilms over het Vreemdelingenle-
gioen. Ook de absurditeit van de oorlog-
voering wordt hier aan de orde gesteld.

DéSIREE (ANTILLEN)
20.28-21.50 uur - 82 min - Nederland 3

'Desiree' is het verhaal van een zwarte
vrouw die psychisch in de knel komt te
zitten. In de religieuze gemeenschap
waar ze zich bij heeft aangesloten,
wordt haar verteld dat haar kind slecht
is, omdat de vader geen lid van de kerk-
gemeenschap is.

ORIANA (1985-FR/VENEZUELA)
23.15-00.40 uur - 85 min - Duitsland 2

Twintig jaar nadat ze als jong meisje
haar tante Oriana bezocht heeft keert
Maria naar Venezuela terug. Ze is van
plan de hacienda, dieze van haar tante
geërfd heeft, te verkopen.

DONDERDAG
DÉCLIN DE L'EMPIRE AMéRICAIN
(1986-CAN)
20.00-21.40 uur - 100 min -BRT 2

Een mooie herfstdag in de buurt van
een meer: vier mannen maken een di-
ner klaar en praten ondertussen over

_
hun vrouwen. Op hun beurt praten zij in
hun fitnessclub over hun mannen...

VRIJDAG
DAY OF THE EVIL GUN (1968-USA)
17.15-18.55 uur - 100 min - Duitsland 2

Film met Glenn Ford, Arthur Kennedy
en anderen. Regie: Jerry Thorpe.

CRACKERS (1984-USA)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

Vijf vrienden willen de brandkast kraken
die ze eigenlijk moeten bewaken. De
kraak wordt voorbereid als een militaire
operatie, maar als het op de uitvoering
aankomt loopt alles vreselijk uit de
hand.

CAPRICORN ONE (1978-USA)
20.25-22.25 uur - 120 min - BRT 1

Op Cape Canaveral staat de eerste be-
mande raket naar Mars op haar lance-
ring te wachten. Enkele ogenblikken
voor de start worden de drie astronau-
ten verzocht in het geheim de ruimte-
capsule te verlaten, omdat technici heb-
ben vastgesteld dat de overlevingsuit-
rusting beschadigd is. Om politiek-fi-
nanciële redenen moet de lancering
toch doorgaan en een landing op Mars
moet zodoende gesimuleerd worden.

PICKING UP THE PIECES (1985-USA)
22.20-00.05 uur - 105 min - Nederland 1

Linette Harding wordt geconfronteerd
met een mislukt huwelijk en een echtge-
noot die onder geen enkele voorwaarde
wil scheiden. Het komt zelfs zo ver dat
hij haar bankrekening blokkeert en het
huis leeghaalt.

LITTLE MURDERS (1971-USA)
22.45-00.30 uur - 105 min - Duitsland 2

Binnenhuisarchitecte Patsy meent in de
fotograaf Alfred het ideale slachtoffer te
hebben gevonden om haar ideeën om
te vormen.

DOUBLÉ FACE (1986-FR)
23.30-01.00 uur - 90 min - Nederland 1

Als een gevaarlijke crimineel erin slaagt
uit de gevangenis te'ontsnappen kan hij
dank zij een auto-ongeluk een andere
identiteit aannemen en doen voorko-
men dat hij verongelukt is.

ZATERDAG
TRIP TO BOUNTIFUL (1985-USA)
19.51-21.38 uur - 107min - Nederland 1

De oude mevrouw Watts woont bij haar
kinderen. Ze voelt zich er echter niet
thuis en wil terug naar haar geboorte-
plaats op het platteland. Op eèn dag be-
sluit ze te vluchten en te proberen terug
te gaan naar Bountiful.

Z/w A WOMAN'S FACE (1941-USA)
20.29-22.17 uur - 108 min - Nederl

Joan Crawford speelt in deze film *van Anna Holm, een vrouw die te"
moet staan voor moord.
■

RUCKFAHRT IN DEN TOD (D)
20.55-22.30 uur - 95 min -BRT 1

Paul Kranz krijgt op een avond hd
richt dat zijn vrouw Ruth het slachK
is geworden van een zwaar auto-C
luk en nu in coma ligt. Als hij hals"
kop naar huis komt, ontdekt hij dat'
vrouw er op zijn zachtst gezegd' ]
raadselachtig dubbelleven op na I*
gehouden. t
j
DIAL M FOR MURDER (1954-USA) ,
22.05-23.45 uur - 100 min - Duitse 'Ex-tenniskampioen Tony Mendice'

van plan zijn rijke vrouw Margot of'
leven te brengen, omdat hij bang 6

ze hem voor een ander zal verlate"
hij zonder geld achter zal blijven.

IL BUONO, IL BRUTTO, IL CAT^
(1966-1)
23.25-01.55 uur - 150 min - Duitsla^

Film met Clint Eastwood, Lee van -Ijj

" Eli Wallach, Mario Brega en andei"
Regie: Sergio Leone.

TRACKDOWN (1975-USA)
23.45-01.20 uur - 95 min - Duitsland 1

Betsy Calhoun is weggelopen van I*
fram in Montana en komt in Los And6"
terecht, waar ze gddwongen word'
call-girl te gaan werken. Haar broe' *
gaat echter naar haar op zoek...

recept
Koude kruidensoep
Benodigdheden voor 4 personen: 1
krop sla, 2 el waterkers, een takje
peterselie, een takje munt, een takje
dragon, 1 takje majoraan, 4 lente-
uitjes, 7 dl groentebouillon, l'/_ dl
slagroom, 2 eierdooiers, zout en
snufje cayennepeper, 1 el citroen-
sap, verse kruidenblaadjes.

Was de sla goed, verwijder de harde
delen en snijd ze grof. Snijd ook de

waterkers grof, hak de peterselie,
'munt, dragon en majoraan niet al te
fijn. Verwijder van de lente-uitjes
de buitenste droge blaadjes en hak
ze.
Doe de eerste acht ingrediënten in
een pan en breng het geheel aan de
kook en laat het 15 minuten zachtjes
koken. Laat het mengsel iets afkoe-
len, pureer het in een foodprocessor
of met de staafmixer.
Klop de room en de eierdooiers
glad. Doe er dan de soep bij en ver-

warm het mengsel zachtjes tot het
gebonden is. Laat het vooral niet
koken om schiften te voorkomen en
blijf roeren.
Breng de soep op smaak met zout
en cayennepeper. Voeg het citroen-
sap toe en laat afkoelen.
Plaats de soep tot het serveren in de
koelkast. Gameer voor opdienen
met de kruidenblaadjes.

hub meijer

videospoorMaandag 24 tot en met zondag 30
juli 1989
(Z/w: alleen in zwart/wit)

ZONDAG
Z/w THE SEA HAWK (1940-USA)
15.15-16.55 uur - 100 min - Duitse

Film met Errol Flynn, Brenda Mars!1
Alan Hale, Donald Crisp en ande'"
Regie: Michael Curtiz.

Oplossing van zaterdag
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puzzel van de dag

Horizontaal: 1 toestel tot het verzamelen
van elektrische stroom; 4 muziekstuk; 8
oude lap; 10 manier van zingen v.e. kana-
rie; 11 rekenkundig teken; 14 etage (afk.);
15 stevige vogelveer; 16 lidwoord; 17
boom; 19 tovergodin; 20 rivier in Oosten-
rijk; 22 zeer hard gesteente; 25 titel (afk.);
27 bijbelse naam; 28 voorzetsel; 29 wens;
32 lofdicht; 33 vlaktemaat; 34 les der erva-
ring; 35 ringvormig koraaleiland.

Verticaal: 1 Europees gebergte; 2 soo^i
volver; 3 onbeschaamd, scherp (van ,a

|o|.0|.5 aarden vaas; 6 edelmetaal; 7 plant; 9%
woord van gebeden; 12 vlak deel bove^j
achtersteven van schepen; 13roodhuio-jj
bijbelse naam; 18 boomloot; 21 ove^.*vol; 23 wisselborgtocht; 24 voeringstoh
denkvermogen; 28 wreedaard (fig-);
dier met een kort gewei; 31 opening
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sagarmatha panda en de vakantievoerder



Weer ontslagen
in Sovjetunie

Partij, 9U ~ n de Sovjetunie is de
Wk er van Kiev' Konstantin, &erSk' vervangen. Het officiële:. dat MUreau Tass meldde zaterdag
I °P eigen verzoek van zijn
>erule is ontheven en elders te

c_mfï. 1S gesteld. De leider van de
i .ta d Unistische partij in de hoofd-■ stonj Van de republiek Oekraïne!'ti^ al enige tijd onder hevige kri-
'(kijij egens zijn slechte resultaten
! -ovjetVerkiezingen voor het nieuweJetParlement in maart.

ir. i ge.leden overkwam zijn collega

' .e.f^mgrad, Joeri Solovjov, het-
chan n resident en Partijleider Mi-
-1 orbatsjov kondigde vorige
I. ary; aan dat er 'nieuw bloed' in de

Ito-tiM eren moet worden ge-
_ns w^ de partij van haarervatieve leden ontdoen.

Sovj verder dat ook in de
liotl

e ,republiek Georgië partijfunc-
Wvplssen van nun posten zijn ont-
ofgi|n- Het Centraal Comité van Ge-
v^fg besloot tijdens een plenaire
-ij^. dering de premier en vice-pre-
°°k *an Abchazië te vervangen als-
van,?e secretaris en vice-secretaris
I-ki■ Partij in deautonome deelre-
t.plek-
%wJ.dorp bij de hoofdstad Soe-
v_n van Abchazië zijn drie leden

11.Patrouille van de speciale
.e v^beidstroepen van het ministe-

nnenlandse Zaken dood-
Sls noten. Het totale aantal doden
C'ha°f.volgvan etnisch geweld in Ab-<le steeg hiermee tot 21.

Beraden
In het Politburo, de Opperste Sovjet
en de Raad van Ministers zal men
zich op de toestand moeten bera-
den, aldus Gorbatsjov.
Vakbondsvoorman Stepan Sjalajev
heeft verklaard dat het officiële vak-
bondswezen in deSovjetunie mede-
verantwoordelijk is voor de arbeids-
onrust. In een vraaggesprek met de
vakbondskrant Troed zegt hij dat
zijn vakcentrale „de gerechtvaar-
digde verlangens van de werkers
niet te rechter tijd heeft onderkend
en daar geen oplossing voor heeft
geboden".

Sovjetdeskundigen becijferen de
.verliezen als gevolg van de stakin-
gen in de kolenmijnen op ruim 200
miljoen gulden. In het Donetsbek-
ken in de Oekraïne werd zondag,
volgens het persbureau TASS, nog
gestaakt in 74 van de 121 kolenmij-
nen.Partij van

Bouterse
tegenakkoord

"^AMaribo - De Nationale De-
Hp scne Partij (NDP), de poli-
§_rl .Partij van de Surinaamse le-
tijcjg'der Bouterse, heeft zaterdag
■b 0 j^een partijcongres in Parama-,.rsg e "et vredesakkoord tussen de

I v .i}gn g en het Junglecommando
l °v _ru,runswyk verworpen. De partij
1v°lks 6gt naar re zetels mdc, vetl vertegenwoordiging op te ge-
!Vï N S>gen°emde akkoord van Kou-: '0gS y

ordt door de partij 'een oor-
V(Hlferklaring aan het Surinaamsevfij(j Senoemd. Het akkoord werd
8_tj e

g ondertekend door een dele-

' vVan de Surinaamse regering
ItHP, ertegenwoordigers van het

-V *'ecommando.,ffacJi Playfair, leider van de NDP-
*.j e m de Nationale Assemblee,
?fon?terdag dat de Surinaamse

opzij is gezet met de on-
SvTening van het akkoord. De
fy)9 r̂einiteit van een deel van Su-
i '_ 2a

6 's v°lgens bern opgegeven.
6n

B °-e hand van Nederlands par-
\ in de overeenkomst
?P te van net Junglecommano

e i"rr_ nemen in bet politiekorps,
e Wulen de Nederlanders de

a'_tu „^van het leger ontwrichten,K_:s playfair.

Moskou erkent
bestaan geheim

Polen-protocol
Cft BVRG " De Sovjetunie

officieel toegegeven dat er
hej Protocol bestaat dat een ge-
liet aanhangsel vormt bij hetsen''aanvalsverdrag uit 1939 tus-
ietü Hitler-Duitsland en de Sov-
Ün sle:5le: Iri deze zin heeft Valen-
irite n> hoofd van de afdeling
Cer,jnationale zaken van het
Sich Comité van de CPSU,
Üsc gisteren uitgelaten in een
VVe__?sieprogran-ma voor de
Cblduitse televisie.

'hH_>tpg vatuat protocol wordt Oost-Euro-
geh°Pfedeeld in twee 'belangen-
[ oieden': West- en Midden-Po-
Q0 Vlelen toe aan het Derde Rijk,ten l"polen en de Baltische sta-aan de Sovjetunie. Falin, die

ambassadeur van Moskou in
Bonn geweest is: „Ik sta kritisch
tegenover de bronnen, maar het
bestaan van het geheime aan-
hangsel staat buiten kijf.

In de tot 1940 onafhankelijke
Oostzeestaten Estland, Letland
en Litouwen doet sinds enige
tijd het verlangen opgeld dat het
Hitler-Stalinpact wordt geannu-
leerd. Dat een hoge functionaris
bevestigt dat Moskou de repu-
blieken langs de Oostzee weder-
rechtelijk heeft geannexeerd,
kan de drang naar zelfstandig-
heid in deze Sovjetrepublieken
nieuwe impulsen geven.

Het geheime aanhangsel ligtvast
op een microfilm die zich op het
ministerie van Buitenlandse Za-
ken in Bonn bevindt. Voorzover
bekend heeft men in Bonn noch
in Moskou de beschikking over
originele documenten.

Een miljoen mensen de deur uit

Nederland houdt
massaal vakantie

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Nederland is het
afgelopen weekeinde massaal
met vakantie gegaan. Naar schat-
ting een miljoen mensen stapten
in de auto om naar het vakantiea-
dres in binnen- of buitenland te
rijden. De provincie Zeeland
kreeg de grootste drukste te ver-
werken; de campings stroomden
snel vol en sommige camping-
houders moesten zelfs nood-
standplaatsen inrichten.

Ook Schiphol beleefde zaterdag
een van de drukste dagen van het

jaar doordat tienduizenden men-
sen met het vliegtuig naar hun
vakantiebestemming vertrok-
ken. Zaterdagochtend liepen de
vertragingen op tot gemiddeld
een uur, terwijl 's middags drie
maal zo lang geduld moest wor-
den geoefend. Vooral reizigers
naar Italië, Griekenland en Joe-
goslavië werden de dupe.

" Duizenden mensen zochten afgelopen zaterdag tijdens de grote hitte verkoeling aan het
Zandvoortse strand. Tijdens het afgelopen weekeinde kwam de grote vakantiegolf in Ne-
derland pas echt goed op gang.

Files
In eigen land viel het mee met de
lengte van de files. Op de aan-
voerwegen naar Zeeland en de

kust kwamen weliswaar files
voor, grote problemen deden
zich echter niet voor. Lange files
ontstonden wel in de Bondsre-
publiek, bij de grensovergang
Salzburg. Daarontstond een file
van maar liefst vijftig kilometer.

In totaal brengen dit jaar5,5 mil-
joen Nederlanders de vakantie
door in eigen land, 3,5 miljoen
trekken naar het buitenland. De
vertragingen bij het vliegverkeer
moet volgens Martinair-direc-
teur Schröder op Europees ni-
veau worden opgelost. Meer des-
kundigheid en meer personeel
zijn volgens hem de enige oplos-
sing.

De ANWB kreeg het afgelopen
weekeinde veel vragen te ver-
werken over debosbrandenrond
Bordeaux. Hoewel de situatie
onder controle lijkt, is het risico
van opnieuw oplaaiende bos-
branden niet verdwenen. De
ANWB adviseert reizigers dan
ook het gebied ten westen van
Bordeaux te mijden.

Opperste Sovjet bijeen over acties mijnwerkers

Spoedberaad over stakingen
I. Van de redactie buitenland

tis Va ~KOU -De Opperste Sovjet, het parlement-nieuwe-stijl
lij ge re Sovjetunie, voert vandaag spoedberaad over de stakin-
'jj pr^ !n de kolenmijnen in diverse delen van het land. Dit heeft

6e Sldent en partijleider Michail Gorbatsjov gisteren gezegd in
te.] n*et tevoren aangekondigd vraaggesprek met de nationale

4 cievisie.
n___

Gorbatsjov verklaarde blij te zijn
dat de stakingen, die op 10 juli be-
gonnen, over hun hoogtepunt heen
lijken te raken. Hij riep alle mijn-
werkers op weer aan de slag te gaan.
„Er zijn stakingen van mijnwerkers
in veel gebieden en ik zeg dat deze
toestand verontrustend is als zij
haar gespannen karakter behoudt".
Gorbatsjov veroordeelde het door
de mijnwerkers gehanteerde sta-
kingswapen „dat de economie en
het land koorts bezorgt", en meende
dat de mijnwerkers „het probleem
niet op de juiste manier hebben ge-
formuleerd". Maar hij liet hier op
volgen dat „zij hun redenen had-
den" en dat zij „een impuls hebben
gegeven" aan het werk dat te doen
staat, met name het „vernieuwen
van de kaders".

binnen/buitenland

VS-diplomaat van
spionage verdacht

p
Van onze correspondent

h ASHINGTON - Felix Bloch, een

'Wo^ Amerikaanse diplomaat die
de c verdacht van spionage voor

»sj b°vjetunie, heeft wellicht al
4 ü"as de jaren '70 geheime informa-

Hh n de Sovjets doorgegeven.Dat
s_n Amerikaanse functionaris-
L, ,gezegd sinds vrijdagavond be-
X w

f
erd dat Bloch, hoofd van de

«"tch ling Europese Gemeen-
st ap op het ministerie van Buiten-en ~Zaken in Washington, op
Thehk is gesteld omdat hij zou

it DDen gespioneerd.
y

** iVerHßloch wel»cht een spion is,
toe enkele maanden geleden bij
4 m a' ontdekt toen agenten van de'e"kaanse geheime dienst CIA

een agent van de Russische gehei-
me dienst KGB volgden.De KGB-
man had in Wenen een ontmoeting
met een man, die hem een aktentas
overhandigde, het bleek Bloch te
zijn.

De 54-jarige Bloch werkt al zon 30
jaarvoor het ministerie van Buiten-
landse Zaken. Van 1980 tot 1987

werkte Bloch in Wenen, laatstelijk
als tweede man op de ambassade.
De Amerikaanse ambassade in We-
nen is sinds de jaren '50 een post
waar een groot aantal CIA-activitei-
ten wordt gecoördineerd. Bloch
moet hebben geweten wie op de
ambassade in dienst was van de
CIA. Hij moet ook op de hoogte zijn
geweest van CIA-activiteiten achter

het IJzeren Gordijn. Omdat in We-
nen tussen de supermogendheden
wordt onderhandeld over beper-
king van conventionele (niet-nu-
cleaire) wapens, moet Bloch ook
over Amerikaanse onderhande-
lingsposities informatie tot zijn be-
schikking hebben gehad.

Bloch is niet gearresteerd, omdat er
nog geen officiële aanklachten te-
gen hem zijn ingediend. Volgens re-
geringsfunctionarissen zal het ook
moeilijkzijn de bewijsvoering tegen
Bloch rond te krijgen.Bloch zou ge-
spioneerd hebben uit rancune over
het feit dat hij niet tot ambassadeur
werd benoemd.

9 Zie ook pagina 4

Afvalverbrandersbetwijfelenhaalbaarheid

Normen voor uitstoot
van dioxine scherper

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Minister Nijpels (Mi-
lieu) wil de normen voor de uitstoot
door afvalverbrandingsinstallaties
aanzienlijk verscherpen. De zoge-
noemde 'stofnorm' moet volgens
Nijpels met negentig procent om-
laag, van 50 milligram tot 5 milli-
gram per kubieke meter. Nijpels
probeert met die maatregel de uit-
stoot van het uiterst giftige dioxine
terug te dringen.

De oude 'stofnorm' dateert uit 1985,
maar de minister vindt een nieuwe
verscherping noodzakelijk. Het gaat
hem vooral om stofdeeltjes, waar-
aan dioxine zich kan hechten. De
minister geeft de afvalver-
werkingsbedrijven tot 1 januari
1992 de tijd de uitstoot binnen de
gestelde grenzen te brengen. Lukt
dat niet, dan worden zij gesloten. Op
het moment staan er al vijfop de no-
minatie te worden gesloten of ver-
vangen (Alkmaar, Amsterdam-
Noord, Den Haag, Leiden en Zaan-
stad). Twee worden gemoderni-
seerd (Dordrecht en Duiven).

Woordvoerders van de afvalverwer-
kingsbedrijven betwijfelen of het
technisch mogelijk is de uitstoot zo
ver te beperken als de minister wil.
De bedrijven reageren nogal scep-
tisch op Nijpels' verlangen de norm
voor het verbranden van huishou-
delijk en gelijksoortig afval tien
maal zo streng te stellen als die van
1985.

Arafat:
PLO praal
met Israël

ROME - Er bestaan directe contac-
ten tussen de Israëlische regering
en de leiding van de Palestijnse Be-
vrijdingsorganisatie (PLO). Dit zegt
PLO-leider Yasir Arafat vandaag in
een vraaggesprek met de Romeinse
krant II Messagero.Premier Yitzhak
Shamir wil die contacten, aldus
Arafat die verder zegt dat „kort ge-
leden gesprekken hebben plaatsge-
had in Wenen en niet in Parijs of
Frankrijk". Eerder zijn er contacten
geweest tussen de Israëlische mi-
nister-president en vertegenwoordi-
gers van de PLO in de door Israël
bezette gebieden, aldus Arafat.

De PLO-voorzitter zegt dat hij niet
tegen verkiezingen in de bezette ge-
bieden is, maar wel tegen de voor-
waarden die Israël daaraan gesteld
heeft. De intifadah heeft de Pales-
tijnen veel mensenlevens en meer
dan 2,1 miljard dollar gekost, maar
zij zijn vastbesloten met de intifa-
dah door te gaan tot er een eind
komt aan de (Israëlische) bezetting,
zegt Arafat.

Vredesphm Shainir toch ongenijzigd aanvaard

Kabinet Israël
overleeft crisis

JERUZALEM- Met een duidelijke
meerderheid van stemmen heeft het
Israëlische kabinet zich gisteren ge-
bonden aan de oorspronkelijke ver-
sie van het vredesplan van premier
Yitzhak Shamir, waarmee de rege-
ring en het parlement al eerder had-
den ingestemd. De regering van na-
tionale eenheid, een coalitie van het
Likoedblok onder premier Shamir
en de Arbeiderspartij van minister
van Financiën Shimon Peres, heeft
met dit besluit een diepgaande cri-
sis overleefd.

Deze crisis ontstond toen de achter-
ban van premier Shamir twee we-
ken geleden nadere condities stelde
aan het vredesplan van hun eigen
premier. Zo zouden de Palestijnse
inwoners van Oost-Jeruzalem niet
aan de verkiezingen mee mogen
doen. Deze verkiezingen wilden de
rechtse partijgenoten van Shamir
verder pas houden als de Pales-
tijnen de 'intifadah', de al ruim an-
derhalfjaar oude opstand in de be-
zette gebieden, eerst beëindigden.
De stemverhouding binnen de Is
raëlische regering tijdens de weke

lijke kabinetsvergadering was 21
voor en 4 tegen. Het Israëlische ka-
binet stemde gisteren voor een door
Shamir en Peres geformuleerde re-
solutie die onder meer bepaalt dat
„het vredesinitiatief, zoals dat in
mei door de regering opgesteld en
door de knesset is bevestigd, zonder
wijzigingen of aanvullingen geldig
en van kracht blijft" en dat „alle le-
den van de regering er aan gehou-
den zijn".
Vice-premier Peres zei te geloven
dat binnen een jaar verkiezingen in
de door Israël bezette gebieden ge-
houden kunnen worden als de Pa-
lestijnen over het plan willen onder-
handelen.
Op de door Israël bezette westelijke
Jordaanoever zijn zaterdag rond
200.000 Palestijnse kinderen voor
het eerst sinds zes maanden weer
naar school gegaan. Hun ongeveer
1.000 scholenwaren op 20januariop
last van de Israëlische autoriteiten
gesloten omdat ze een broedplaats
zouden zijn van gewelddadige ac-
ties tegen de Israëlische bezettings-
macht. Israël is bezweken voor de
internationale druk.

punt uit
Stealth

De subcommissie Defensie van
de commissie voor de bestedin-
gen in het Amerikaanse Huis
van Afgevaardigden heeft ach-
ter gesloten deuren besloten
500 miljoen dollar (ruim 1 mil-
jard gulden) te bezuinigen op
de begroting voor de B-2 bom-
menwerper, bijgenaamd de
'stealth' of 'stiekemerd'. De
subcommissie wil ook 1,1 mil-
jard dollar (ruim 2,2 miljard
gulden) besparen op het strate-
gische defensie-initiatief, beter
bekend als 'Star Wars.

Kahinet
De Italiaanse christendemo-
craat Giulio Andreotti heeft za-
terdag zijn nieuweregering ge-
presenteerd aan de Italiaanse
president, Francesco Cossiga.
De 70-jarigeAndreotti bekleedt
daarin voor de zesde keer de
post van minister-president.De
nieuwe regering is weer een
coalitie van christendemocra-
ten, socialisten, sociaal-demo-
craten, republikeinen en libera-
len.

Gratie
De regering van Myanmar,
eerst Burma geheten, heeft de
doodstraf voor 155 mensen ge-
wijzigd in levenslange gevan-
genisstraf, 110 anderen vrijge-
laten en de straf van levenslan-
ge opsluiting voor tien anderen
verlaagd tot 10 jaar.

Raketten
In de Afghaanse hoofdstad Ka-
boel zijn zaterdag zeker 35 do-
den gevallen door zes raketten
van het verzet die op het cen-
trum van de stad werden afge-
vuurd.

Stral
De voor het merendeel vrouwe- i
lijke demonstraten die woens-
dag de 'groene lijn' tussen het
Griekse en het Turkse deel van
Cyprus overschreden, zijn door
een Turkscyprische rechtbank
tot drie dagen cel veroordeeld
wegens het illegaal oversteken
van de grens. De 91 vrouwen
protesteerden tegen de herden-
king van de 15de verjaardag
van de Turkse inval op het
eiland.

Protest
Zeker 100 leden van de opposi-
tie in het Indische parlement
hebben gisteren aangekondigd,
dat zij vandaag hun zetels in het
parlement zullen opgeven uit
protest tegen de vermeende
corruptie van de regering.De
parlementsleden dringen aan
op het aftreden van de regering
van premier Rajiv Gandhi naar
aanleiding van een rapport van
de regeringsboekhouder over
de aankoop van wapens van de
Zweedse wapenfabriek Bofors.
Volgens de oppositie zijn mil-
joenen dollars aan steekpenin-
gen betaald aan Indische func-
tionarissen. De regeringsae-
countant bevestigde dat onre-
gelmatigheden zijn gepleegd.

Zoekactie
Het zoeken naar de 19-jarige
Steven van Waas uit Hulst in de
Pyreneeën ten zuidwesten van
Pau gaat in elk geval door tot
morgen. Twintig speciaal over-
gekomen alpinisten van de
gendarmerie zoeken maandag
aan koorden alle steilerotswan-
den in de buurt af om te zien of
de Nederlander wellicht in een
ravijn is gevallen, dan wel on-
derweg ergens is blijven han-
gen.

Bom
Twee mannen zijn omgekomen
bij een bomontploffing diezich ,
gisteren heeft voorgedaan bij
een gerechtsgebouw in Kaap-
stad. In de blanke wijk Bellville
maakte de politie te rechter tijd
een bom onschadelijk bij een
gerechtsgebouw.

Branden
Duizenden Canadezen hebben
in het weekeinde hals over kop
hun woningen moeten verlaten
omdat deze ten prooi dreigden
te vallen aan bosbranden die
worden aangewakkerd door
zeer droge wind.

Moord
in het westen van de Noordier-
se hoofdstad Belfast is een 37-
-jarige katholieke man gister-
middag vermoord door een
commando dat in zijn woning
was binnengedrongen. De aan-
slag is waarschijnlijk het werk
van een para-militaire protes-
tantse groepering.

Staking
Een miljoen Israëlische arbei-

_
ders hebben gisteren twee uur
gestaakt uit protest tegen de
groeiendewerkloosheid. Zij ga-
ven daarmee gevolg aan de op-
roep van de vakcentrale Hista-.
drut. Het economische leven in
Israël lag door de staking een
halve dag stil.
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Van spionage verdachte diplomaat in interview:

'Vette brokken alleen
voor politieke vrienden'

Waardevol contact, schreef hoofdredacteur Paul
Hollaarvan de GemeenschappelijkePers Dienst,
een organisatie waarbij dezekrant ook is aange-
sloten, op 11 april van dit jaar achter de naam
van Felix Bloch. Bloch was hoofd van de afde-ling Europese Gemeenschap op het Amerikaanse
ministerievan Buitenlandse Zaken.
Hollaar had op initiatief van de Amerikaanse
regeringsvoorlichtingsdienst een gesprek met
Bloch gevoerd. Eerdere gesprekken met ambte-

DEN HAAG- Op dinsdag 11 april maaktFelix Bloch een onverholen geïr-
riteerde indruk. De kranten staan bol van de kritiek op de nieuwe Ameri-
kaanse regering. Terwijl deRussen het ene goede idee na het andere in de
publiciteit brengen, beperkt Washington zich tot diep nadenken. Felix
Bloch zegt: „Dat moet ook wel, want op alle strategische posten in dit mi-
nisterie zitten nieuwe mensen".

Je hoort aan zijn stem dat die nieu
we gunstelingen van minister Ja
mes Baker waarschijnlijk van toe
ten noch blazen weten. Bloch zegt
dat niet, zo blijkt na drie maanden,
bij het nalezen van de aantekenin-
gen die tijdens het gesprek zijn ge-
maakt. Uit het verslag dat na het ge-
sprek werd gemaakt, blijkt dat
Bloch de indruk vestigde zeer kri-
tisch te staan tegenover het reilen
en zeilen van hej State Department.

Voor journalisten zijn mensen als
Bloch, oostenrijker van geboorte,
aantrekkelijke kennissen. Hij komt
hoog op het lijstje van nieuwe con-
tacten te staan. Als typering staat
achter zijn naam: „-gemakkelijke
prater, -spreekt vloeiend en accent-
loos Duits, -is kritisch ten aanzien
van State Departement, -heeft gede-
tailleerde kennis van Europa en Ne-
derland, -goede onofficiële bron".

naren op het StateDepartment waren teleurstel-
lend verlopen.

Dat liet de Amerikaansevoorlichtingsdienst niet
op zich zitten. Ze hadden wel degelijk iemand
die zijn zaakjes kende. Dat klopte. Felix Bloch
was zijn naam, geboren Oostenrijker, sedert vele
tientallen jaren Amerikaans ambtenaar. Hij is
intussen op non-actief gesteld, op verdenking
van spionage, uit rancune, naar men vreest.

Geel
Europese eenheid, doceert Bloch, is
een ontwikkeling van Amerikaanse
makelij. Dat die eenheid op heel
lange duur tot het eind van de
NAVO kan leiden, wuift hij weg
naar het geelgeverfde plafond van
het kamertje. Dat ligt dan aan twee
zaken, zegt hij. „Aan het Ameri-
kaanse vermogen om het proces te
leiden en aan de dreiging van de
Sovjetunie. Onthoud dat Amerika-
nen het moeilijk vinden om snel te
reageren als er geen crisis is". Hij
lijkt te zeggen: als er een crisis is,
worden de zaken overgenomen
door professionals.

Het gesprek gaat over handel, over
Nederlandse investeringen in Ame-
rika, over het leven van een diplo-
maat in Europa en het wisselvallige
bestaan van een diplomaat in Was-
hington. Felix Bloch biedt zijn gast
zelfskoffie aan, wat de meeste Ame-
rikanen nooit zouden doen. Bij het
verlaten van zijn kantoortje in ka-
mer 6519, op de afdeling regionale
en economische zaken, onderafde-
ling Europese Gemeenschap, no-
digt hij zijn gast uit om gauw eens
terug te komen. „Eindelijk een
ambtenaar gevonden dieweet waar-
over hij praat", staat onderaan de
aantekeningen over het bezoek.
Drie maanden later zien we zijn ge-
zicht opnieuw, nu op de televisie,
als verdachte van spionage voor de
Russen.

Paul hollaar

" De van spionage verdachte diplomaat Felix Bloch.

Slooprijp
Felix Bloch werkt na dertig jaar
trouwe dienstals diplomaatvan zijn

i nieuwe vaderland op de vijfde ver-
dieping van het ministerie van Bui-

I tenlandse Zaken aan 2201 Straat in, het regeringshart van Washington.
De vijfde verdieping van het State
Department is zon afdeling die je in
televisieverslagen nooit te zien
krijgt. Lange gangen met opbollend
linoleum geven toegang tot zalen
met secretaressen, bureaus van
tientallen verschillende fabrikaten,
een onvoorstelbaar ratjetoe aan ove-
rig meubilair en links allemaal deu-
ren waarachter diolomaten werken.

Bloch lijkt het zelf niet meerte zien.
Zijn gast wordt hartelijk binnenge-
loodst, op een zesdehands bank ge-
plaatst, terwijl de diplomaat de eni-
ge, maar slooprijpe fauteuil bezet.
Het kamertje is ronduit sjofel, het
meubilair zou in Nederland tot een
opstand leiden, het raam biedt uit-
zicht op een blinde muur.
Twee verdiepingen hoger zitten de
nieuwe minister en zijn knechten in
een omgeving die het daglicht heel
goed verdraagt, tussen glanzend
mahonie en hedendaagse meesters.

Dat is de entourage van de politieke
gunstelingen van de dag, diep ge-
wantrouwd door de beroepsdiplo-
maten die na lang werken niet be-
reiken wat voor hun neus is wegge-
kaapt door vriendjes van een nieu-
we minister of een nieuwe presi-
dent, „De vette brokken op dit mi-
nisterie zijn altijd voor politieke
gunstelingen", zegt Felix op die be-
wuste morgen van 11 april 1989.
„Daar moet je hier in Amerika mee
leren leven", zegt hij. Aan zijn ge-
zicht te zien heeft Bloch het er nog
altijd moeilijk mee.
Dat is een van de oorzaken dat het
in april niet naar Felix Blochs zin
gaat. „In Europa zitten op alle sleu-
telposten in de Commissie onder-
handelaars, geen politici of diplo-
maten. Daar worden ze op het mi-
nisterievan Landbouw ofhet minis-
terie van Handel, maar ook hier op
BZ, gek van. Voordat je er erg in
hebt, breekt dan weer een rund-
vleesoorlog, ofeen tomaten- ofwijn-
oorlog met Europa uit. In die om-

standigheden spreken Amerikaan-
se senatoren over Europa '92, als
over een onomkeerbaar proces. Dat
ergert me. Dat klinkt alsof je het
over een ziekte hebt".

Oproep
De Klerk
aan ANC

JOHANNESBURG - De toe-
komstige president van Zuid-
Afrika, F.W. de Klerk heeft de
zwarte bevrijdingsbeweging
ANC opgeroepen kleur te beken-
nen. Als zij zich, net als ANC-lei-
der Nelson Mandela, uitspreekt
voor een 'vreedzame oplossing'
in Zuid-Afrika, kan zij aanschui-
ven aan de onderhandelingstafel.
Zweert zij geweld niet af, dan
plaatst zij zich „buiten het proces
voor vreedzame ontwikkeling".
De Klerk reageerde zaterdag op

een congres van de regerende
Nationale Partij voor het eerst in
het openbaar op de historische
ontmoeting tussen president
P.W. Botha en Mandela op 5 juli.
Tijdens deze ontmoeting be-
klemtoonden beide bejaarde ri-
valen hun steun voor een 'vreed-
zame ontwikkeling' in Zuid-Afri-
ka.

Door deze uitspraken lijkthij het
oordeel van de zwarte oppositie
te bevestigen dat de regering een'
wig wil drijven tussen Mandela
die al 27 jaar gevangen zit en de
ANC-leiding in balligschap, die
de gewapende strijd tegen het
apartheidsregiem niet wil afzwe-
ren. In zijn toelichting op de ont-
moeting met Botha heeft Mande-
la echter tussen de regels door la-
ten weten.dat hij niet van stand-
punt is veranderd sinds hij in
1961 de gewapende vleugel van
het ANC oprichtte.

Amerikaansekrant over niéuwe strategie:

'VS willen eerst top
Moskou uitschakelen

WASHINGTON - De Amerikaanse
regering denkt na over de ontwik-
keling van een nieuwe generatie wa-
pens die zo vernietigend zijn dat ze
tot in de diepst gelegen onderaardse
bunkers de hele Sovjet-top zouden
kunnen treffen. Volgens de Los An-
geles Times van gisteren, die zich
baseert op anonieme regeringsfunc-
tionarissen, maken de plannen over
dewapens deeluit van nieuw strate-
gisch denken in het Witte Huis over
een kernoorlog.

Dat nieuwe denken gaat ervan uit
dat, als het tot een confrontatie tus-
sen de supermachten zou komen,
het eerste doel zal zijn om direct de
mogelijkheid van de Sovjets om
oorlog te voeren te verlammen.
Dat zou dan niet alleen moeten ge-
beuren door zoveel mogelijk com-
mandoposten te vernietigen en Sov-
jet-leiders te treffen, maar ook de
Russische mobiele raketten-macht
uit te schakelen.

Om dat doel uit te voeren, den^j
Amerikaanse regering de volgoj
wapensystemen nodig te heb'y
clandestien- op Sovjet-gebied fyplaatste, uiterst gevoelige senso^die mobiele raketten en comnl^posten kunnen ontdekken; 0*
gesatellieten die zo krachtig
dat zij voorwerpen met een _J
snee van niet meer dan vijfcen''J
ter kunnen identificeren; kern^a
pen die het vermogen hebben *J;
in de grond te graven voor z'J .J
ploffen, en'die bovendien krac .f
genoegzijn om het uitgebreidey
kernetwerk onder bijvoor^
Moskou te treffen; de B-2 borni"
werper.

_\êIn de Los Angeles Times XJ
overigens ook bronnen aangeh3 f
die de wijsheid van de nieuwe P f
nen betwijfelen. Volgens deze b* j
nen neemt dekans dat deSovje^
een tijd van crisis, als eerste y
kernwapens gebruiken erdoor t 0

Lid Comité: Wij vormen politieke beweping
Mijnwerkers spiegelei

zich aan Solidariteit
KEMEROVO - „Solidariteit is ook
met economische eisen begonnen
en pas later kwamen daar politieke
eisen bij", zegt Gennadi Michajlets.
„En nu zitten er leden van Solidari-
teit in het parlement". Michajlets is
een van de 26 leden van het sta-
kingscomité dat de mijnwerkerssta-
king in het Koeznetsk-bekken in Si-
berië coördineerde. De stakers gin-
gen vrijdag weer aan het werk nadat
de regering hun voornaamste eisen
-meer loon, betere voedselvoorzie-
ning en meer zelfstandigheid voor
de bedrijven - had ingewilligd. In
een kantoortje met een bord 'sta-
kingscomité' erop zitten de leiders
van de staking te filosoferen over de
uitkomst van hun actie.

Volgens Michajlets vertoont het sta-
kingscomité veel overeenkomst
met het Poolse vakverbond Solida-
riteit, dat uit een staking in de Le-
nin-scheepwerf in Gdansk voort-

<_&kwam. „Maar in het begin van y
dariteit destabiliseerdePolen e^,
willen wij niet in ons land", zegl

Politiek
'mMichajlets vertelt dat het stak 1' ,).

comité van Kemerovo, één v??</twaalf mijnbouwsteden in hetry
netsk-bekken niet zal worden
bonden na het akkoord met de 'T$
ring, omdat het de stakers ni^leen om economische eisen » ].
„Wij zijn een politieke beweg'niW
denk dat de autoriteiten ons zU
toestaan door te gaan". . ,$
Het stakingscomité heeft inm'%.'
een kantoor gekregen in het * $
huis, een teken van zijn pas vera^'ven achtenswaardigheid. Sta j*1
in het kantoor vertelt Michajlet* /het comité de belangen van a" $
beiders in het Koezbas, het oP^fna rijkste kolenveld in de 5°
unie, wil behartigen.
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Mensenkind
Kind van het licht
Kind van de zon
Kind van liefde
Kind van God

(Phil Bosmans)

Levenslust was niet genoeg; we kunnen het niet
begrijpen.

Guus Wilden
* Brunssum 25-10-1982
t Boedapest 12-07-1989

Onze lieve Guus overleed plotseling tijdens onze
vakantie in Hongarije.

Marlies en Dré Wilden-Claassen
Stan en Loek

6444 VW Brunssum
Heggerank 28
We zullen afscheid nemen van Guus op woensdag
26 juliom 11.00 uur in de Annakerk op het Bekker-
veld te Heerlen, waarna wij hem gaan begraven op
de algemene begraafplaats aan de Randweg te
Hoensbroek.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.

\.
Met verslagenheid hebben wekennis genomenvan
het overlijden van onze jongste judoka

Guus Wilden
In Guus verliezen wij een opgewekt en sportief lid.
Wij wensen zijn ouders en broers veel kracht toe dit
verlies te dragen.
We zullen je missen, Guus.

Bestuur en judovrienden
Chiansport Treebeek

t I
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is heden on-
verwacht van ons heengegaan, voorzienvan de h.h.
sacramenten en in de leeftijd van 84 jaar, mijn lieve
man, onze vader, schoonvader, groot-en overgroot-
vader

Sjeng Welters
echtgenoot van

Isabella Smeets
Beek: I. Welters-Smeets

Sittard: Mia Laumen-Welters
JacquesLaumen
John, Agnes en Marcella
Marjo en Timo

Neerbeek: Anneliese Cremers-Welters
Math Cremers
Diana
Familie Welters
Familie Smeets

6191 VP Beek, 22 juli 1989
Dr. Stassenstraat 26
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 26 juli om 10.30 uur in de St.-Martinus-
kerk te Beek, waarna aansluitend de begrafenis op
de begraafplaats De Nieuwe Hof.
Gelieven de auto's achter de kerk te parkeren.
Dinsdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen voor de
dierbare overledene in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek; bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

t
Na een liefdevolle verzorging in St.-Jansgeleen, is,
in de leeftijd van 80 jaar, voorzienvan de h.h. sacra-
menten, van ons heengegaan, onze lieve en zorgza-
me moeder, schoonmoederen oma

Maria Gerritsen
echtgenote van wijlen

Johannes Lambertus Bakker
Heel: Ruud Bakker

Jos Bakker-Coonen
Astrid, Rutger, Eric-Jan

Heerlen: Toos Bakker
Martina, Daniel

Urmond: Ger Bakker
Bep Bakker-Cox
Sander, Ramon

Geleen: Peter Bakker
JokeBakker-Bollen
Anja, Vera

Schaesberg: Elly Hoogeveen-Bakker
Leo Hoogeveen
Roger en Corina
Nicolle

Urmond: Annie Scheuermann-Bakker
Koos Scheuermann
Babette, Rob, Susie
Familie Gerritsen
Familie Bakker

Geleen, 23 juli 1989
Corr.adres: Goselingstraat 2, 6129 HT Urmond
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 26 juli om
11.00 uur in de kerk van St.-Antonius van Padua te
Urmond-Oost.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
voor de dierbare overledene gehouden in voor-
noemde kerk.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 teElsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-schouwd.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 63 jaar, is overleden, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, onze dierbare
broer, zwager, oom en neef

Karel de Boer
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Familie Nillesen-de Boer
Kinderen
Mevrouw M.N. Podrabsky

Kerkrade, 23 juli 1989
Corr.adres: Caumerstraat 113
6467 GK Kerkrade
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
woensdag 26 juli as. om 12.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10; bijeenkomst
in de ontvangkamer van het crematorium om 12.15
uur.
Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Voorzien van het H. Oliesel, is. na een zeer kortstondig ziekbed, op de gezegende
leeftijd van 96 jaar, overleden onze Maatje en Oma Maatje

Clara Maria Elisabeth
Aloysine van Sintfiet

geboren te Borgharcn op 28 maart 1893 en sedert 28 juli 1973 weduwe van

Jan Theodoor Boumans
Rosmalen: J.C.H. Boumans

Leidschendam: J.A.T. Boumans
C. Boumans-Willems
Bernadette en Jan
Ronald en Karin

Bergeyk: P.W.J.M. Boumans
D.I. Boumans-Postma
Christicn en Roland
Lidwien en Marcel
Bap en Anita

Heerlen, 19 juli 1989
Burg. van Grunsvenplein 111
6411 AR Heerlen
Correspondentieadres: Felix Timmermanslaan 7. 5242 EH Rosmalen
In overeenstemming met de wens van de overledene hebben de uitvaartmis en de be-
grafenis in besloten kring te Heerlen plaats gevonden.

Steenhouwerij reSlrii
MOONEN WANDERS B.V. f AflWijngaardsweg 10 - Hoensbroek /TT/TWITelefoon 045-227700 v t |/-y VV l

'
I : 1Rolluiken

Jaloezieën _
Zonneschermen ~ mLimbmgsDagbiad
Vrijblijvende prijsopgave Ê^Ètk |r%|^%#%#%■#%£

Mica npiccolo ï
Zonwering ■■

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
tel.: 045-721658 ____■

I ■ .... ..___._J

t
Heden overleed, vrij plotseling, voorzien van het h.oliesel, op de leeftijd van 56 jaar, mijn goede man,
onze goede en zorgzame vader, schoonzoon, broer,
oom en neef

Wiel Otermanns
echtgenootvan

Risina van der Pers
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Eygelshoven: R. Otermanns-van der Pers

Heerlen: Wilma en Ger
Eygelshoven: John
Eygelshoven: Angelique en Jimmy

Familie Otermanns
Familie Van der Pers

6471 GN Eygelshoven, 22 juli 1989
Anselderlaan 98
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-derdag 27 juli 1989 om 10.30uur in het crematorium
te Imstenrade, Imstenraderweg 10, Heerlen; bij-
eenkomst aan het crematorium om 10.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis van woensdag as. om 19.00
uur zal vader bijzonder worden herdacht in de pa-
rochiekerk Pastoor Van Ars te Hopel.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 teKerkrade; bezoek-
uren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.
"^^^_m

4- Willem van Pol, 64 jaar, echtgenoot van MariaT Vossen. Vlaskuilseweg 16, 6105 CP Maria Hoop.De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 25 juli as. om 14.00 uur in de parochie-
kerk van de Moeder der H. Hoop te Maria Hoop.

tFien Munnecom, 83 jaar, weduwe van Mart van
de Meulenhof. Oude Trambaan 28, 6017 BLThorn. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-

houden op dinsdag 25 julias. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Michael te Thorn.

'IM INVESTERING
VOOR

HET LEVEN.
l/_ï_«_____

__P* /_*___.!___mt___ K. «tóßf*% ./

Vaak worden onze medemensen in deDerde Wereldvergeten. Ondanks foto's in kranten en beelden op de televisie ln jOost-Afrika vecht AMREF/Vliegende Dokters voorde gezondheidvan duizenden mensen. Zij voegen de daadbi| het woord«n
komen in actie. Hun gezondheidsprogramma is omvangrijk en veelzi|dig. Voorlichting, onderzoek en ziekenbezoek zi|n das' Ivoorbeelden van.

U begrijpt dat daargeld voor nodig is. Veel geld. Want de nood is hoog. Uwpersoonlijke bijdrage is relatief laag. Zo isbijvoorbeeld de prijs van een vaccin per kind. niet hoger dan die van 'n pakje sigaretten of een kopje koffie met gebak.
Daarom vragen wij ook aan uom een donatie op girorek. 487600 of banknummer ,—v_-__.

707070457t.n.v. AMREF/Vliegende Dokters. Dan doetu een investering voor het leven. Steun f lyrirrflT Jnu _conze artsen en dus de kinderen van Oost-Afrika Voor meer informatie, bel of schrijf dan naar: (AMKtr/ VliefifilKK. UOKtÊi5
AMREF/Vliegende Dokters. Jan van Brakelplantsoen 5. 2253 TD Voorschoten \ ■>—— " I
Telefoon: 071-762480. ) (.

" _J
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Vader en zoon gewond
bij explosie op jacht

- Op de grindplas bij
<"_ oo "oer hebben zaterdagmiddag
.r^-Jarige C. Renkens uit Land-
debr^ n z'Jn vijfjarig zoontje ernsti-

andwonden opgelopen.

De man was omstreeks zes uur 's
avonds bezig met het navullen van
de brandstoftank op zijn polyester
motorjacht. De motor was nog
warm. De rijkspolitie te water ver-

moedt dat de man wat benzine ge-
morst heeft waardoor dampen ont-
stonden. Door een brandende waak-
vlam aan boord ontstond een explo-
sie.
De vader en de zoon moesten met
ernstige verwondingen naar het zie-
kenhuis in Roermond worden ge-
bracht. Nog dezelfde avond zijn ze
naar het ziekenhuis in Heerlen ge-
bracht. Mevrouw "R., die ook tijdens
de explosie aan boord was, kwam
met de schrik vrij.

Q-deren zoon worden dooreen brandweerman nat gehoudenom de eerste pijn te bestrijden.
Foto: JANPAUL KUIT

Vogeltjes
„De winst van Oirsbeek is geen toe-
val", zegt Jan Roberts, niet te ver-
warren met zijn twee jaar jongere
neef, naam- en teamgenoot. „Wij
hebben reeds twee maal het groot
Oud Limburgs Schuttersfeest ge-
wonnen. Dus er zit wel de nodige
schuttersklasse in het team". De
winnende formatie bestond uit
Huub Hellebrand, Math Nellenberg,
René Merkelbach, en het Roberts-
trio Jan I, Jan II en Frits.

Het feest werd door de Lambertus-
aanhang voortgezet in café In de
Vrie aan deProvincialeWeg in Oirs-
beek. „Als de vogeltjes maandag-
morgen beginnen te fluiten, komen
wij fluitend naar buiten", riep een
Oirsbekenaar.

Ofschoon St. Sebastianus uit Eys-
Wittem niet in de prijzen viel, kon
de dag voor Karl Franken, al vanaf
'52 schietmeester en commandant,
niet meer stuk. „Twee nieuwe
schutters zijn in het team gekomen
en beiden misten niet eenmaal. Dat
is toch een reden om tevreden te
zijn".

Het gaat goed met de schutterij in
Eys, tweevoudig winnaar van het
OLS ('72 en '82). Volgend jaarkrijgt
het korps nieuwe uniformen. „Als
die betaald zijn, hebben wij nog een
ton in kas".

Te laat
Voor St. Laurentius uit Spaubeek
was devierde plaats bij het schieten
slechts een doekjevoor het bloeden.
Jan Houben (46): „Ik ben pas één
jaar lid, maar toch was ik getuige
van de grootste nederlaag voor de
vereniging sinds de oprichting. Om
twee 's middags werkten wij het

exercitie-programma af. Op datzelf-
de moment vertrok de optocht.
Vliegensvlug werden de 'nette pak-
ken' opgehaald, maar het mocht
niet meer baten. Wij misten door
een fout van de organisatie de op-
tocht en het défilé".

De afwezigheid van Laurentius is
wellicht de enige wanklank op dit
prima verlopen federatiefeest van
schutterij Koningin Wilhelmina uit
Nieuwenhagen. Kinderen, die even
waren uitgekeken op al die bezwete
mannen in hun folkloristische kos-
tuums, bezochten de speeltuin en
kinderboerderij De Voort. Sommi-
ge jeugdigen vonden verkoeling in
het zwembadje, de iets ouderen
zochten een schaduwplekje tegen
de bosrand. De consumptieprijs
was met ’ 1,35 erg laagen de bereik-
baarheid tot feest- en schietterrein
was prima. Op de EHBO-posten
was het vrij rustig. De politie in
Landgraaf leidde de verkeers-
stroom in goede banen en moest al-
leen gisteravond laat enkele malen
optreden tegen baldadige jongeren.

VOOR ALLE UITSLAGEN ZIE
PAGINA 6

" Een keizer in uniform wordt tijdens hetfederatiefeest in Nieuwenhagen nauwlettend gevolge
door een jurylid.

provincie

St. Lambertus Oirsbeek wint schieten tijdens federatiejeest

Wisseltrofee gaat
weer naar Buchten

Van onze verslaggever

\ NDGRAAF - Voor de tweede achtereenvolgende maalra schutterij St. Joseph uit Buchten met overmacht alge-
fe en winnaar (479 punten) van het Zuidlimburgs Federatie-
l st- Evenals in Sweykhuizen behaalden de 99 leden gisterenlandgraaf voor naar schatting 17.000 toeschouwers de! spa

este ere' en eerste prijzen. Het schieten, ongetwijfeld het

'Von I?endste onderdeel van het 'mini-OLS', werd een prooi°r het A-zestal van St. Lambertus uit Oirsbeek.

H ste bezoekers - zij vertoef-
moment in de sfeervolle

feesttent op het Sylvia-terrein in
Nieuwenhagen - hebben het win-

nende schot van de 50-jarige Jan
Roberts uit Oirsbeek niet gezien.
Om 21.30 uur had St. Lambertus
vlak voor het invallen van de duis-
ternis de 20ste kavelronde over-
leefd. St. Pancratius uit Munsterge-
leen, de enige overgeblevenconcur-
rent van Oirsbeek, 'sneuvelde' met
eer na een misser van Wiel Essers.
OLS-winnaar St. Hubertus uit
Schaesbergwerd met twee invallers
(Kusters ernstig ziek en Mommers
met vakantie) verdienstelijk derde,
nipt vóór St. Laurentius uit Spau-

beek. Opvallend is dat de vier over-
gebleven schutterijen allen zijn aan-
gesloten bij de bond St.-Gerardus
Amstenrade.

i ..,— "■'
>"*" " ■'"'

■■ ■ ' ■ —. 1 —s-i- : l
fteH exercitie-ploeg luistert naar de bevelen van de commandant.

s. Foto's: WIM KUSTERS

GS: provinciaal
archief wel

degelijk op orde
MAASTRICHT - Het provinciale
archief is wel degelijk op orde. Dat
antwoorden G.S. op een vraag van
het statenlid Wim de Heer (PPR).
Bij de behandeling voor de arron-
dissementsrechtbank in Maastricht
van de zaak tegen DSM (op 12 juni
jl.)met betrekking tot het wel of niet
onwettig storten van melamineslib
in de Meuleberggroeve kon de rech-
ter de zaak niet afronden omdat o.a.
een tekening van de waterzuive-
ringsinstallatie niet uit het provin-
ciaal archief geleverd kon worden.
De officier van justitie concludeer-
de daaruit dat het archief over de
vergunningverleningen niet erg op
orde zou zijn.
Volgens G.S. kon de ambtenaar be-
doelde stukken op dat moment niet
vinden hoewel het dossier kort te-
voren in zijn handen was gesteld en
nog niet bij het archief was terug-
ontvangen. Naar het nog aanwezige
duplicaat-dossier is toen niet ge-
vraagd. „Voor wat de te kort schie-
tende werkwijze betreft hebben wij
de betrokken directeur er ander-
maal op gewezen zijn medewerkers
te instrueren", aldus GS in het ant-
woord aan het Statenlid.

Luikenaar
verongelukt

EIJSDEN - De 23-jarige A. Jacquet
uit Luik is gistermorgen in het Aca-
demisch Ziekenhuis te Maastricht
overleden aan de zaterdagavond
door een verkeersongeluk in Eijs-
den opgelopen verwondingen.
Jacquet en een 22-jarige vriend,
C.S., eveneens uit Luik, waren za-
terdagavond met hun auto op weg
naar hun woonplaats. Plotseling
vloog een voorwerp via het open
dak van hun personenwagen naar
buiten. Zij keken het voorwerp na
en bestuurder Jacquet verloor daar-
bij de macht over het stuur. Zijn wa-
gen sloeg meerdere malen over de
kop en kwam in een greppel naast
de weg tot stilstand.

Slangenexpo
Maastricht

MAASTRICHT - In de Dominica-
nerkerk van Maastricht is tot en met
26 augustus een grote collectie gifti-
ge en niet-giftige slangen te bezich-
tigen. De expositie onder de naam
'Serpo' is dagelijksvan 10 tot 22 uur

open. Er zijn ongeveer 50 terrana in-
gericht met daarbij een beschrijving
van de bewoners.
Er is tijdens de openingsuren ook
regelmatig een videopresentatie
waarin de verzorging van de dieren,
de voortplanting, het melken van
gifslangen e.d. aan de orde komen.
Voor de bezoekers staan ook com-
puters klaar waarop de kennis over
slangen kan worden getest.

Cijfers
De definitieve sterkte voor de (gemeentelij-
ke) politiekorpsen in Limburg per 1 juli jl.

wijkt niet af van de reeds in juni bi
worden cijfers:

(het eerste cijfer geeft de sterku .juli
van dit jaar; tussen haakjes de sterkte
die was vastgesteld op 7 februari j.1.)

Brunssum 65.1 (62.6)
Geleen 67.8 (61.1)
Heerlen 226.1 (209.8)
Kerkrade 105.5 (95.2)
Landgraaf 74.6 (71.3)
Maastricht 311.6(289.9)
Roermond 79.1 (71.4)
Sittard 85.2(78.1)
Stem 41.3 (41.3)
Tegelen 44.6 (41.5)
Venlo 143.2 (129.6)
Venray 53.2 (53.2)
Weert 74.6 (67.3)

Uitslagen
federatiefeest

Nieuwenhagen
LANDGRAAF - De uitslagen
van het federatiefeest in Nieu-
wenhagen:
Beste houding optocht: Ereprijs
Buchten 195; le prijs Monfort
192; 2e prijs Margraten 192; 3e
prijs Holturn 190.
Beste défilé: Ereprijs Buchten
194; le prijs Margraten 189; 2e
prijs Voerendaal 186; 3e prijs
Nattenhoven 184.
Mooiste geheel: le prijs Buchten
191; 2e prijs Montfort 190; 3e
prijs Strucht 188.
Mooiste uniform: le prijs Mar-
graten 187; 2e prijs Mechelen 186
n.l; 3e prijs Maastricht 186 n.l.
Meeste leden: le prijs Buchten
59; 2e prijs Margraten 51.
Beste vaandeldrager: le prijs
Maastricht 195; 2e prijs Voeren-
daal 193; 3e prijs Klimmen 189

n.1.; 4e prijs Margraten 189 n.l.
Mooiste bordjesdrager: le prijs
Voerendaal 184; 2e prijs St. Geer-
truid 182; 3e prijs Hingen 181.
Mooiste keizerspaar in uniform:
le prijs Oirsbeek 18t>
Margraten 183.
Mooiste keizerspaar in jaquet:
le prijs Vijlen 169.
Mooiste keizer in uniform: le
prijs Hingen 190 n.L; 2e prijs
Oirsbeek 190 n.l.
Mooiste keizer in jaquet: 1.
Houthem 191: 2e prijs Eys 190.
Mooiste keizerin: le p
graten 194; 2e prijs Oirsbeek 192.
Mooiste koningspaar in uni-
form: le prijs Buchten 19
prijs Nattenhoven 189 n.L; 3e
prijs Margraten 189 n.l.
Mooiste koningspaar in jaquet:
le prijs Schimmert 190; 2e prijs
Limbricht 189.
Mooiste koning in uniform: le
prijs Montfort 188; 2e prijs
rendaal 186 n.1.; 3e prijs Valken-
burg 186 n.l.

Voor verdere uitslagen zie
na 6

Truc met nagemaakte
nachtkluis mislukt

ROERMOND - Bij de Rabobank
in de Roermondse wijk Donder-
berg werd zaterdagmiddag een
nagemaakte nachtkluis ontdekt.

De politie zegt dat het om een
uitstekende namaak-kluis van
aluminium gaat. Een winkelier,
die regelmatig geldcassettes in
de kluis stopt, vond het vreemd
dat hij dit keer de kluis niet hoef-
de te openen met een sleutel.

Hij waarschuwde daarop de poli-
tie, die constateerde dat iemand
een namaakkluis precies voor de
echte kluis had gehangen. Toen
het ding werd opengemaakt, za-
ten er vijftien geldcheques in.
Het was kennelijk de bedoeling
dat de dader de kluis zou opha-
len nadat de winkeliers uit de
omgeving hun inkomsten van
die dag daarin hadden gedepo-
neerd.

" De namaak-kluis bij de Rabobank in Roermond.
Foto: JAN PAUL KUIT

Uitbreiding'
politiekorpsen

nu definitief

Van onze verslaggever

HEERLEN - De meest onderbezette ge-
meentelijke politiekorpsen (vooral middel-
grote steden) krijgen er dit jaar gemiddeldtien mensen bij. De zogenoemde knelpunt-
korpsen kunnen vanwege het nieuwe sys-
teem voor sterkteverdeling tot 1993 rekenen
op een groei van 25 tot 30 procent.

De korpsen die uiteindelijk niet meer dan 10
procent in omvang groeien, behouden dit
jaar hun huidige sterkte, zo blijkt uit eenbrief van minister Van Dijk van binnenland-
se zaken aan de burgemeesters van gemeen-
ten met gemeentepolitie. Ook de korpsen die
met maximaal 10 procent moeten inkrimpen,
behouden dit jaar nog hun sterkte.

Zoals aan de Tweede Kamer toegezegd, blijft

de minimumsterkte voor gemeentelijke poli-
tiekorpsen gehandhaafd op 40,2 hoofden.
Eerder was voorgesteld de ondergrens bij 36
hoofden te leggen.

Verkoopbeurs
in Hoensbroek

HOENSBROEK - In
mijs van kasteel Hoensbroi
zondag 30 juli voor de vijfde
een verkoopbeurs van stenen, i.
ralen, boeken en vrijetijdskunsl
houden. De openingstijden
11 tot 17 uur. De toegang i.

SP: recht op
uitkering WWV

uitgebreid
HEERLEN - Er moei
heid gegeven worden aai,
dat het recht van gehuwd.
op een WWV-uitkering verder ,
gebreid. Dat schrijft de Sociasche Partij afdeling Heerl,
gemeentebesturen vanKerkrade. Landgraaf. BMaastricht, Sittard en Geit

Tot eind 1984 was in de WW\'kostwinnersprincipe vanDat hield in dat een gehuw
wier echtgenoot een salai
een bepaalde grens verdie:recht zou hebben op een WWVkering.

Op grond van internatgen bleek dat in strijd nurechten voor man engehuwde vrouwen die werkloosren geworden tussen "82 en "8

_
_?_.?_■echts een bePei-kt recht o]WWV-uitkering. Over die hde laatste jaren veel geproc

De Centrale Raad van Beiechter ruim een maan
slist dat er geen sprak,
slechts een beperkt recht iuitkering. Ook mede na;
ding van een uitspraak van de Raadvan Beroep in Roermond, meent deï>t> nu dat iedere gehuwt
die in het verleden een WWV-i.
ring kon krijgen op grond
kostwinnersprincipe, alsnkan doen gelden op een WW\kering voor de duur van tv

Maandag 24 juli 1989 "5Hmburgs dagblad J W_~
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Jan Linders verlaagd VANDAAG
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De uitslagen:
Nationaal Marseille: 1. Keunen-
/Nijssen (Sevenum) 20.16, 902 km. s.
11.34; 2. Hendriks/Meijberg (Heer-
len) 20.19; 3., 7. en 14. Gebr. Van de
Weerdt (Meerssen) 20.42, 5.59 en
6.46; 4. A. Souren (Simpelveld)
20.45; 5. Blankers (Best) 6.51; 6. en
13. J. Vervuurt (Horst) 6.46 en 7.56;
8. en 11. P. v.d. Eijnden (Deurne)
7.15 en 7.52; 9. en 15. Beckers/Wil-
lems (Sittard) 6.30 en 7.04; 10. W.
Smeets (Banholt) 6.10; 12. Gebr.
Frenken (Weert) 7.32; 15. G. Ren-
kens (Puth) 7.12; 17. A. Fanselow
(St.-Odiliënberg) 7.37.
Argenton Phoenix: 1., 2., 3. en 4. W.
Ververs (Haelen) 15.53, 15.54, 15.54
en 15.58, 611 km. s. 19.46.20; 5. J. Ja-
cobs (Lomm) 16.25; 6. A. Menge-
leers (Jabeek) 15.42; 7. P. Lamers(Roermond) 16.07; 8. J. Beurkens en
zoon (Haelen) 16.11; 9. L. Janssen en
zoon (Hulsberg) 15.39; 10. H. Moons
(Stem) 15.44; 11. Snijders/Straeten
(Hoensbroek) 15.45; 12. Scheepers
en dochter (Stem) 15.43; 13. H. Mar-
tens (Elsloo) 15.43; 14.T. Bours (Els-
loo) 15.43; 15. J. Franssen (Amsten-

le) 15.39; 13. W. Lemmens en zoon
(Klimmen) 15.40; 15. N. Bonne
(Doenrade) 15.50; 16. J. Dinjens
(Maastricht) 15.32; 17. Gebr. Kusters
(Maastricht) 15.34; 18. Quadackers
en zoon (Oirsbeek) 15.42; 19. L.
Vroomen (Geverik) 15.46; 20. J. Win-
kens (Itteren) 15.40. Concours sluit
om 17.40 uur in Heerlen.

Vroegste aankomsten Derby der
Toekomst Reims: 1. Heijnen en
zoon (Gronsveld) 10.39 vermoede-
lijk autowinnaar; 2. Senden (Berg
en Terblijt) 10.46; 3. Schurgers (Sib-
be) 10.46; 4. Herben (Sibbe) 10.47; 5.
H. Remmel (Simpelveld) 10.52; 6.
Habets/Coerver (Bocholtz) 10.54; 7.
Gebr. Schlechtriem (Kerkrade)
10.59; 8. H, Savelberg (Kerkrade)
10.59; 9. H. Rothkrans (Waubach)
11.03.
Eijsden: 1. en 2. Van Hoven/Par-
toens 10.39. Landgraaf: 1. H. Roth-
krans 11.03, s. 19.64.38; 2. C. Hei-
dens; 3. K. Reijnartz. Roderland: 1.
H. Savelberg 10.59; 2. Gebr.
Schlechtriem. Heerlen: 1. P. v.d.
Hove 11.01, s. 19.54.06; 2. H. Mali-

paard; 3. Berry Ramakers. Valken-
burg: 1. Schurgers 10.46, s. 20.06.60;
2. J. Herben. Zuidoosthoek en 't
Zuiden: 1. J. Willems 10.50, s.
19.69.50; 2. A. Kril; 3. C. Olislager.
Vaals: 1. J. Jaspers 10.50, s. 19.84.50;
2. A. Geelen. Maastricht: 1. Gorren
v.d. Molen 10.41, s. 20.19.37; 2. L.
Senden. Beek Bug: 1. A. Roumans
en zoon 10.55, s. 19.68.52; 2. A. Cleus-
kens; 3. Welters/Ramakers. Geleen
Middenrif: 1., 2. en 3. Gebr. De Esch
10.59, s. 19.75.76. Simpelveld: 1. H.
Remmel 10.51, s. 20.03.70; 2. Habets-
/Coerver; 3. S. Loo. Sittard: 1. C. Ko-
nings 11.01, s. 19.93.20; 2. H. Jans-
sen.

provincie

Limburgse melkers slaan toe op Marseille

Ververs Haelen wint
eerste vier Argenton

Van onze medewerker FONS VAN OPHUIZEN
HEERLEN - De Limburgse duivenmelkers sloegen zaterdag
weer meedogenloos toe op de nationale wedvlucht Marseille.
Het werd een moordenderace over 900 kilometer met dekope-
ren ploert aan de hemel en de wind opkop. Slechts vier duiven
bereikten op de dag van lossing hun hokken te bereiken en dat
waren vier dapperen uit Limburg. Een tweejarige duivin vanhet duo Jac Keunen en Lot Nijssen uit Sevenum zegevierde.
Het was jammer dat deze duif niet internationaal was gezet
want dan was er een tweede prijs gewonnen.

De melker Donate in Saarland
schreef het internationale concours
op zijn naam om 17.05 uurop 691 ki-
lometer, de kortste afstand. Arnold
Hendriks en Ben Meijberg uit Heer-
len winnen na hun tweede nationaal
Pau nu weer de tweede nationaal
Marseille en klokken een prachtige
serie van zes. Tot de vier duiven die
zaterdag van Marseille nog de ver-
lossende thuishaven wisten te be-
reiken behoorden ook die van de ge-
broeders Van de Weerdt uit Meers-
sen en Alex Souren uit Simpelveld.
Gebroeders Van de Weerdt schitter-
den overigens met 3, 7 en 14 natio-
naal.

rade) 15.48.

Argenton C.L.8.v.P.: 1. P. Coen-
jaerts (Berg en Terblijt) 15.19, 569
km. s. 19.79.69; 2. Duo Vluggen
(Gulpen) 15.23; 3. Hendriks/Meij-
berg (Heerlen) 15.33; 4. J. Wijnands
(St.-Geertruid) 15.23; 5. Van Mul-
ken/Tummers (Beek) 15.36; 6. Duo
Dohmen (Doenrade) 15.44; 7. H.
Erens (Spaubeek) 15.39; 8. Gebr.
Verwoerdt (Schaesberg) 15.44; 9. en
14. L. Schrijnemakers (Maastricht)
15.31 en 15.34; 10. Jan Oostwegel
(Heerlen) 15.45; 11. Aelmans (Voe-
rendaal) 15.42; 12. Cleuskens (Geul-

De grote kampioen Wim Ververs uit
Haelen stal de show op provinciaal
Argenton van Phoenix met de eer-
ste vier prijzen. Pierre Coenjarts uit
Berg en Terblijt won het provinciale
Argenton-concours van de CLBvP.
Heijen en zoon uit Gronsveld heb-
ben vermoedelijk de auto gewon-
nen van de derby der toekomst om
10.39 uur.

Soisson:
Verenigde Vrienden: 1. J. Paffen
11.07, s. 18.09.98; 2. H. Jongen; 3.
Van Amerongen. Maaskant: 1. W.
Brouwers s. 18.53.10; 2. J. Rijnders;
3. J. Vaassen. CC-Zuid: 1. F. Klaas-
sen (Meerssen) 10.53, s. 18.31.21; 2.
A. Capelle (Hoensbroek); 3. J. Rijn-
ders (Meerssen); 4. C. Driessen (Els-
loo); 5. B. Paas (Hoensbroek).

Vervolg uitslagen schutter
Vervolg van pagina 4

Mooiste koning in jaquet: le prijs
Schimmert 191; 2e prijs Limbricht 189.

Mooiste koningin: le prijs Strucht 185;
2e prijs Schaesberg 183 n.1.; 3e prijs Ge-
leen 183 n.l.
Mooist geklede generaal: le prijs Gul-

pen 190; 2e prijs Epen 185; 3e prijs
rendaal 178.
Beste bielemannengroep: le prijs "Ij
rendaal 189; 2e prijs Monfort 188:
prijs Houthem 187 n.l.
Modelste sappeurgroep: le prijs Me*'
sen 186.
Beste marketentstergroep: !
Voerendaal 187; 2e prijs Heerlen 1 Sti n
3e prijs Houthem n.l.
Beste linker guide: leprijs Übachsb6,,
194 n.1.; 2e prijs Voerendaal 194 n '■■prijs Wylre 194 n.l.
Beste rechter guide: leprijs Heerlen1?
de 194 n.1.; 2e prijs Übachsberg 19- »'
3e prijs Epen 194 n.l.
Beste commandant oude exercitie .
prijs Mheer 146 n.1.; 2e prijs Spa-i^
146 n.1.; 3e prijs Epen 145. j,

Beste commmandant nieuwe e*e
tic: le prijs Buchten 57; 2e prijs I*3"

tricht 53; 3e prijs Oost-Maarland 52-

Schutterij Het HeiligKruis tijdens deoptocht door de straten van Nieuwenhagen.
Foto: WIMKÜSTï

MUZIEKWEDSTRIJDEN

Ere-divisie
Trommelkorpsen: le prijs Merkclb1*
196,5.

Klaroenkorpsen: le prijs SchaesbC
198.
Fluit-en tamboerkorpsen: 2e prijs S 1"

teren P&P 191,5.
Eerste divisie lf

_
Trommelkorpsen: le prijs Holturn I",
Klaroenkorpsen: le prijs Vijlen 201: j
prijs Margraten 195,5; le prijs StruC
192.
Tweede divisie
Trommelkorpsen: le prijs Oost-N 1"^
land 192.5. fKiaroenkorpsen: le prijs Klim" 1...
203,5; le prijs Voerendaal 197,5; le Pr
Buchten 193. FrFluit-en tamboerkorpsen: 2e prijs ü
bicht 186,5.
Derde divisie
Trommelkorpsen: le prijs Koni" 1
bosch 199; 2e prijs Linne 186. ~":Klaroenkorpsen: le prijs Houtne
198,5.

BESTE TAMBOERMAJOOR

Ere-divisie j

Trommelkorpsen: lc prijs Merkel''4
17.

Klaroenkorpsen: le prijs ÜbaehsbC
17 n.l. f
Fluit-en tamboerkorpsen: le prijs 'teren P&P 16.
Eerste divisie
Trommelkorpsen: le prijs Holturn ' 'y
Klaroenkorpsen: le prijs Vijlen lö''c
prijs Strucht 16,5; 3e prijs Man.1'"
15.5.
Tweede divisie J
Trommelkorpsen: le prijs Oost-I"''
land 16.5.
Klaroenkorpsen: le prijs Voerend»"'^)
n.1.; 2e prijs Klimmen 18 n.1.; 3c P
Amstenrade 16,5. ,*
Fluit-en tamboerkorpsen: le prij*
bicht 17.
Derde divisie
Trommelkorpsen: le prijs Kon'%
bosch 17.5: 2e prijs Susteren St
16,5. ,J.
Klaroenkorpsen: le prijs Scliimni"-'1'

BESTE SOLISTEN

Ere-divisie tamboers: 1. Luyten
keibeek 43.5; 2. Leurs Wylre 41,5.
Kre-divisie klaroenblazers: 1 v
Klimmnen 55. (.
Eerste divisie tamboers: 1. V.d. V"
Born 40.5. . ,t,|Eerste divisie klaroenblazers: 1 £%sen Oirsbeek 49,5 n.1.; 2. Stolman rl^
len 49.5 n.l.
Eerste divisie iluittislen: 1. Beren*1
se Nieuwstadt 42. JL
Tweede divisie tamboers: 1. Prick Hg;
bricht 52; 2. V.Mam Oost-Muarland
3. Janssen Schimmert 45. I
Tweede divisie klaroenblazers'
Aben Schimmelt 51,5. Pl)>-Derde divisie tamboers: 1. Derix y
terholt 50; 2. De Lange Houthem 4!l'Gerlosmar Vaals 48.
Derde divisie klaroenblazers: 1
sen Voerendaal 49.5 n.l. Ul.|iJeugddivisie tamboers: 1. Odckcrlp.
Eys 48; 2. Coumans Limbricht 47: 3-
Lange Houthem 46.5.
Jeugddivisie klaroenblazers: 1. Teh*
Houthem.

EXERCITIE

Oude exercitie: 1. Spaubeek 1947 n-J-J
Übachsberg 1947 n.1.; 3. Voeren"
1939. „ }
Nieuwe exercitie: 1. Maastricht 35?'
Buchten 355; 3. Oost-Maarlund 34_>>

Schieten zestallen: 1. Oirsbeek; ï- J*^:stergeleen: 3. Schaesberg: 4. Spuut*' J.
5. Koningsbosch; 6. Posterho"-
Strucht; 8. Holturn.
Hoogste aantal punten: (del'il'
ding optocht en vüf keer scli'1'
Buchten 479 punten.

Examens J
Aan de Universiteit voor The°'<j*{
en Pastoraat in Heerlen sla3^voor het examen theologie: p
Thönissen, Maria Simons. JoeP jji'
ding, Judith Buckinx en Made'
Verhaepn

Maandag 24 juli 1989 "6

(ADVERTENTIE)____________________ ■__________■ _■_________■_________- _^_______________B _________________________________ ______■____■ _________________B ■___■_■ __^_____________BB_________h_. ____________________________________ .__■______■ - I_____________l i____________________________B BBBBBBt__ta_____._^H B BI SV B_v Bh BH B_v B|^ BH BkT^^^H

Een foto-moment bij uitstek! r^ \ Prifo: het nieuwe beeldmerk
En bij Foto Print Express _f^és.&_ /farËk m~^\ van oto nt express,
worden al uw kleurenfoto's

■-"
4irl_fï L? / v &\

binnen 27 minuten* perfekt Ofriw "A "^=s ..PVfc88.■_____________ _^%R

ontwikkeld en afgedrukt. H «^^^^^^a rTv / 1~-\ W^
Geweldig toch om zo snel ’]" fvX^jE H^Mf %**" l j^m^yj ~TLÉITRT_rFOTÖTS"
van uw kleurrijke ._// \\ Ê\T? t lo^rL//^^^H 'N 27 MINUTEN KLAAR'

# M v^J _ i Karkrada, Niersprinkstraat 9. Telefoon 045-452565. "machinetijd

"^^^"^■A l^l^il^f1 AYMI^CC1 Maastricht, Spilstraat 1. Telefoon 043-251175.
l\_rl\_r i#l II W-FVWI VJJ Landgraaf, Winkelcentrum Op de Kamp, Rossinipassage. Telefoon 045-323377.I I B Sittard, Paradijsstraat 10. Telefoon 04490-27524.

THERMAE 2000: WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST
Thermae 2000, het fiitu- i%v ..*$ ir* ->> r % n= ,

ristischethermencentrumvoor Mk.. > 'ÈLW&jM* / ~?" "'{ —
én geest, bevindt zich boven een *W**mL '*ir_S_S_l r**~ Ifc^!^^ ' f' \40D00 jaar"jonge" bron met 1' llH^f'l% V .'':' 61V^
oerzuiver heilzaam* water. 'Pfp|jH^j^r^ k^-B^/'S^*" J^V^... /fc'^mwy
Bezoek Thermae 2000 enrelax TMrft'*' K^sK'^ <V* *"*
w^ïïpeSS'vSc. ">Si?ï_S&ii 4«W^'^_4k.;?i>; JËy :* "~^ll^"^^>
bad onder de tropische planten- «.;*?,,-■ -„y' f ■ I'Jpßr «ij—4/ -l 2uurFl 2500 voor 3/2 uurweelde in dehortus botanicus. ~* ■*■**■**■*# Fl. 32,00 en voor een gehele daeOntspan u in een van dewhirlpools metonderwater- 1 — ■ Fl 48 00massages, deeucalyptuskamers, destoombaden ofde *De is van "^sxam 2000 wordt gevormd door een Thermae 2000- ■ Thermalebinnen- enbuiten-

Rnmeime thermen drietal bronnen-Het thermisch mineraalrijk water is naar de LooiS iZ ?\ wru-t ie ij _
AV r , "} T ■ eisen van de Duit* Bondsrepubliek erkend als fluoride- en bassms (totaal 120°") ■ Whirlpools ■ Saunalandschap

/ 7JÈ genietvan de Steer in natriumchloridehoudend'Heüwasser". Tevens is vastgesteld ■ Romeinse thermen/ ' .//03t netsaunalandscnaP dat het water volkomen "ursprünglich rein" is. Stoombad \t^F'
> * //* JÊ\ metblokhutsauna's van ' — 1 ■ Therapeuticum 'M^^y -2^o^

>" massiefgrenehout, of tricht in het fraaie Zuidlimburgseheuvelland. De idyl- "Modder-en j Zï fM" -~¥^A44^y3Gj| van de houtgestookte lische omgeving biedt uitstekende mogelijkhedenvoor kruidenbaden Bff^E -—lutei^O^ buitensauna. Concen- een meerdaagsverblijf «Sport- *«*i&2s lffiS4il jf^T"
"-4 kÜÉK^^^S treeruopdestilteinde Thermae 2000 is het gehele jaardagelijks massages JjJS^Trffi H^-L~mË^mÈ KHpSffl yoga/meditatiekluis. geopend van 9.00 tot 23.00 uur en voorzien van een «Cosmetica- Infefll iS/<Sïx

r%|»t bron van energie voor^ 4 JBL teerdeparkeergelegenheid. «Solarium -| ilt*
_g^^t jyLj^pT' lichaam en geest. Dit *M Jts De toegangsprijzen, inclusief «Gymnasion ** . %,,■bijzondere centrum Bj||- «j 9 fe het gebruikvan aüe «Yoga/meditatie- ■ #1*!ff " M omvatalle denkbare 1 Mkk' J9K 4 faciliteiten, bedragen kluis ■ Auditorium . fvoorzieningen voor P BlP*fc__jS Br J|i voor een verblijfvan «Restaurant. »;- *..gezondheidsrecreatie. In het gymnasion vindt ude mÊSS^mBm \W^^^^^B^^%^^modernste apparatuurvoor gerichte lichaamsoefe- Ciß^_ï^Sr3 B^r* Ir» s*> --w

ningen. En in derestaurants IJSP
wacht u een variëteit aan ..Hk,
gezonde én smakelijke gerech- „ _ /___//
ten Voor informatie:Thermae 2000, Cauberg 27, THERM/E il IF" _______

Thermae 2000 in Postbus 6300 AD Valkenburga/d Geul, Nederland. Telefoon(0)4406 -160 60. 2000üÉBi^S_
Valkenburg a/d Geul, ligt op -~.--____- _,__--. - - .
12km ten oosten van Maas- WIE THERMAE 2000 VERLAAT VOELT ZICH ALS HERBOREN

Ümburgs dagblad



Steindenaar 'verdient'f 1.000 in één maand

Ruim 20 bedrijven
dupevan oplichter

Van onze verslaggever
SCHINNEN - Meer dan twintig bedrijven in - voornamelijk -
Schinveld hebben de 50-jarige man uit Stem, die vorige week
door de politie van Schinnen-Onderbanken is opgepakt op ver-
denking van oplichting, geld betaald voor advertenties.

De man heeft bekend meer dan 45
bedrijven in de Westelijke en Ooste-
lijke Mijnstreek aangesproken te
hebben. Ongeveer de helft van die
bedrijven betaalden de man voor-
uit. De Steindenaar ging de bedrij-
ven langs met het verzoek in ver-
schillende clubbladen een adver-
tentie te plaatsen. Het geld dat hij
daarvoor kreeg, gaf hij aan zijn 35-
-jarige vriendin, die er heroïne voor
kocht. Op diemanier heeft hij alleen
al in de maand juli 1.000 gulden 'ver-
diend. De Steindenaar wordt van-
daag voorgeleid aan de officier van
justitie in Maastricht.
Een woordvoerder van de politie
verbaasde zich erover hoe gemak-
kelijk de bedrijven op de mooie
praatjes van de advertentieverkoper
uit Stem zijn in gegaan. Hij presen-
teerde zich telkens als lid van een
bepaalde vereniging, met name van
de Sittardse atletiekvereniging Uni-
tas, en zei dat hij belast was met het
verkopen van advertenties.

Voor een bedrag van niet meer dan
50 gulden mochten de bedrijven
twee jaarlang in het clubblad adver-
teren. Desnoods schroefde de Stein-
denaar de prijs terug tot 25 gulden.
„De betrokkenenroken wel onraad,
maar omdat de man altijd op spits
uren de bedrijven bezocht en de
prijs zo aantrekkelijk was, gingen ze
overstag", verklaart de zegsman van
de politie de handelwijzevan de ge-
dupeerden.

De Steindenaar heeft de afgelopen
jaren al vaker bedrijven met deze
truc opgelicht. Reeds zes keer is hij
daarvoor veroordeeld. De laatste
keer kreeg hij twee maanden voor-
waardelijke gevangenisstraf en 75
uur dienstverleningopgelegd, beide
met een proeftijd van twee jaar. Om-
dat die nog niet is afgelopen, acht de
politie het zeer waarschijnlijk dat de
Steindenaar acht weken achter slot
en grendel gaat.

'Man met
munitie'
gevonden

{jAASTRICHT - De Maas-
J-htse politie heeft de man

J^terhaald, die bij de vijver
het Maastrichtse recreatie-

J-'ftplex Dousberg scherpe
uitdeeldeaan kinderen? hun nog meer patronen en

.?vendien een mes in het voor-
licht stelde als ze 'even' met
Vl'n mee zouden gaan over de
j^kbij gelegen Belgische
j*ens. Vermoed werd, dat het

'kinderlokker' betrof. De
J^n, een 33-jarige Belg uit La-
v^en, die in dezelfde omge-
ji^g werd aangetroffen, bleek
j. Patronen op zak te hebben.
J1een proces-verbaal wegens
vVettreding van de vuurwapen-
,et is hij weer op vrije voeten«"steld.

Stofoverlast
door sloop

u Van onze verslaggever

i^ENRADE - De sloop van een
ij. kruidenierswinkel en een
Verij heeft zaterdag in Amsten-
In, voor flink wat overlast ge-
C* ■ Onder een brandende zon
J*??1 de slopers grijze stofwolken

e zich samenpakten boven de
\ j*e verkeersader Sittard-Heer-
'ilts sloop trok uiteraard veel be-van het winkelend publiek.

Je Plaats van de twee woningen
.£* bijbehorende lappen grond
\ ** na het zomerreces 37 zogehe-
'iiw 50-pluswoningen verrijzen.
S>ege ac centrale ligging heb-
!_h-c. DÜ de plaatselijke woning-
-bfVsing al tal van gegadigdenals

aangemeld.

Auto van
de weg

-tv Van onze verslaggever

k^LVELD - In Simpelveld is
Snjniddag op de afslag van de
\^eg ter hoogte van de Nijswil-
\ § een automobilist uit Utrecht
FW\t Weg ëeraakt en tegen een
St. i'^ora gebotst. De rijkspolitie
'. o.elveld noemt spoorvorminge plaats en de regenbui dieJoo^an tevoren was losgebarsten
Nd ken. De man raakte niet ge-
\ " de auto kan waarschijnlijktJe sloop.

' d\r
e Hulst in Simpelveld kwam

'.t(jeri een toerist uit Enschede
,f.at

e uets ten val. Hij werd ter ob-
-is 'e opgenomen in het zieken-
V?rr>aar kon spoedig weer terug
l 'Jn vakantieadres.

Inbrief aan Valkenburgscollege

Pleidooi voor
lift in flats

Van onze verslaggever

j^ENBURG-Raadslid Bèr Coumans heeft
\ri ef aan net coueXe van Valkenburg na-*. v,Ve groepering Simons een pleidooi gehou-. .at 0r meer liften in flats. Alleen in de Palan-
)lg„ln Valkenburg is een dergelijke voorzie-

De flatbewoners aan het Berkel-\een Pr- w- Alexanderlaan in Broekhen.

' n nog steeds geen liften.

(Nipl^ stel dat regelmatig door de woning
iNw ngen grote onderhoudsprojekten ojilf_t7°rden Sezet- Een onderzoek naar het reaL^-ii Van een ''^ 'n ats zou Been overbodigtJn- In het verleden heeft de gemeenteraac

al aangedrongen op het aanbrengen van liften in
de flats aan het Berkelplein.

Volgens de groepering Simons staat de financië-le haalbaarheid van zon projekt niet ter discus-
sie. Men verwijst naar een landelijke regeling
dievoorhanden is. „Bovendien kunnen dereser-ves van de woningverenigingen best worden
aangesproken", schrijft Coumans. „De flats wor-
den immers meer waard".

Veertig jaar lid schutterij Wilhelmina'

May Kuijpers
onderscheiden

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De 47-
-jarige May Kuijpers uit
Landgraaf heeft zater-
dagavond uit handen
van burgemeester Hans
Coenders een koninklij-
ke onderscheiding, zil-
ver in de orde van oran-
je Nassau, ontvangen.
May Kuijpers is reeds
veertig jaar lid van
schutterij Wilhelmina
in Nieuwenhagen. De
schutterij organiseerde
dit weekend de Federa-

tiefeesten. Ook kreeg
hij dit weekend een
gouden onderscheiding
van de Schuttersbond.
Op 7-jarige leeftijd
kwam May bij de schut-

terij als lid van de
drumband. In 1964
volgde hij uitgerekend
zijn vader op als schiet-
meester. Een jaar later
werd hij tevens be-

stuurslid, hij werd se-
cretaris, latei' voorzitter
en sinds '73 is hij pen-
ningmeester. Burge-
meester Coenders
roemde May Kuijpers
omdat hij de schutterij
met veel inzet door de
moeilijke zeventiger ja-
ren sleepte. Zijn twee
zoons zijn ook lid van
de schutterij. Een van
hen behaalde dit jaarde
kampioenstitel. Wat wil
je, als je geboren bent
met schuttersbloed.

" Burgemeester Hans Coenders speldt May Kuijpers de onderscheiding op.
Foto: DRIESLINSSEN

Meer waard
In flatgebouwen wonen vaak oudere mensen.
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
(ANBO) heeft onlangs deze problematiek aan de
kaak gesteld. De groepering Simons vraagt nu
het college, in goed samenspel met de woning-
verenigingen, acties te ondernemen.

provincie

'Onvoorstelbaar druk'
VALKENBURG - „Onvoorstelbaar druk", noemde eenWoordvoerder van de rijkspolitie in Valkenburg de situatiejn de toeristenstad bij uitstek. De toeristenstroom bereikteln het weekeinde voorlopig het hoogtepunt.
In Noord- en Midden-Nederland zijn de schoolvakanties'begonnen. ledereen in de toeristische wereld verwacht dat1989 een topjaar wordt. Het goedeweer in het voorseizoen,
Qat vervolgens ook in de zomermaanden nog steeds aan-:noudt, heeft menigeen geen windeieren gelegd. Bovendien!«ebben veel mensen besloten hun vakantie maar eens in
eigen land door te brengen. De verwachting voor de ko-kende weken en ook het naseizoen zijn hoog gespannen.
Ondanks de vele toeristen bleef de overlast op de meestePlaatsen beperkt tot enkele baldadigheden en vernielin-gen. Mogelijk dat de plaatselijke onweersbui de verhittegemoederen enigszins afkoelde.

" Hoewel veel vakantiegangers in öf aan het waterVerkoeling zochten, was het in het stadje Valkenburgtoch tamelijk druk. Foto: widdershoven.

Een middag voor paard en pony...

MARGRATEN - De liefhebbers van paarden en al-
les wat daarmee verband houdt, zijn zondag op het
terrein achter de manege aan de Holstraat in Mar-
graten zeker aan hun trekken gekomen. Behalve
het tonen van verschillende paarderassen, werden
er ook demonstraties gegeven.
Veel succes oogstte nationaal kampioen Wim
Voncken met zijn dressuur- en springdemonstra-
tie. Verder waren er de tuigpaarden van Promo-

tionsRaeven uit Noorbeek, de vierspannenvan on-
der meer Van Hooren uit Maastricht en de manege
Cadier en Keer. Ook de pony's hadden een belang-
rijk aandeel in de show.
De organisatie was in handen van de landelijkerij-
vereniging 't Ros Beyart. Al enkele jaren houdt de
vereniging een hippisch festijn. Men wilde nu wel
eens iets anders en zo is deze paarden- en pony-
show in het leven geroepen.

Foto: WIDDERSHOVEN.

Spiritualiteit thema
lezingencyclus van
Pastorale School

HEERLEN - De Pastorale School
Mijnstreek start vanaf 24 oktober
een lezingencyclus over spirituali-
teit. Zes deskundigen op dat terrein
zullen op die dinsdag tussen 20.00
en 22.00 uur in de aulavan 'Huize de
Berg' in Heerlen een lezing houden.
Ook staan er voor het najaar weer
een hoop kort- en langlopende cur-
sussen op het programma. De Pas-
torale School bekijkt de theologie
en alles wat daar mee samenhangt
vanuit een progressieve bril. Van-
daar dat het bisdom ook niet echt
gelukkig is met dit soort activitei-
ten.
De Pastorale School Mijnstreek
werd in '81 onder verantwoordelijk-
heid van een zestal dekens opge-

richt met de bedoeling vrijwilligers
op te leiden voor pastoraal werker.
Omdat de bisschop zich van het ini-
tiatief distantieerde werden de acti-
viteiten ondergebracht in een stich-
ting. Inmiddels hebben 235 mensen
de twee-jarige cursus gevolgd en
daarvoor een getuigschrift gekre-
gen.
Op maandagavond 25 september
start een basiscursus van 24 avon-
den. Het betreft inleidingen over de
geschiedenis van de kerk, over ge-
loof en geloven, de bijbel en aller-
hande thema's van het menselijk
bestaan. Voor hen die na die basis-
cursus zich nog meer willen bekwa-
men op het gebied van liturgie, mdi

vidueel pastoraat, bijbelkennis, of
kerk en samenleving, kunnen deel-
nemen aan een voortgezette cursus.
In het klooster van de paters Re-
demptoristen in Wittem worden
ook rond die tijd avonden georgani-
seerd betreffende gezinsliturgie. Op
het programma staan ook nog kort-
lopende cursussen over het samen-
stellen van gebedsdiensten en pas-
toraat onder jongeren.
Lititia Aarnink zal op 24 oktober
een eerste lezing geven in de cyclus
over spiritualiteit. Zij zal dat onder-
werp specifiek belichten. Op 31 ok-
tober zal drs Math Geurts de bevrij-
dingstheologie belichten, een week
later spreekt drs Lieve Troch over
de feministische theologie. De Bel-
gische proces-theologe Mia Jansen
Verheyen houdt op 14 november
een lezing. Marcel Messing behan-
delt een week later de spiritualiteit
van het New-Age denken. De Til-
burgse Indologe Tineke Chowdhu-
ry sluit met een spreekbeurt over de
oost-westverhoudingen de cyclus
af.
Voor meer informatie: mevrouw
M. Hofland 5045-711419 of P. van
der Bruggen 5045-713797.

Experiment van arbeidsbureau Heerlen

Nieuwe vacatures op
Landgraafse kabel-tv

Van onze verslaggever
HEERLEN/LANDGRAAF - Het ar-
beidsbureau Heerlen is begonnen
met een experiment waardoor nu
elke dag nieuwe vacatures te zien
zijn op het kabelnet van de gemeen-
te Landgraaf. Deze vacaturepresen-
tatie is opgezet in samenwerking
met Nedwerk kabel TV BV. Het ex-
periment duurt tot 1 september.

Met het project hoopt het arbeids-
bureau dat meer mensen kennis ne-
men van openstaande vacatures. In
de zomermaanden lopen maar wei-
nig mensen het arbeidsbureau bin-
nen. „Wij willen daarom proberen of
er meer reacties komen als wij de
vacatures bij de mensen in huis
brengen via de kabel", zegt de heer
Moonen, voorlichter van het Ar-
beidsbureau.

Het experiment beperkt zich tot
Landgraaf omdat dit het zendge-
bied van Nedwerk is. Op de kabel-
krant van Heerlen, Kerkrade en
Landgraaf presenteert het Arbeids-
bureau tot 1 september overigens
wel om de andere dag informatie
over de vacaturelijn, het vacature-
centrum en verschillende projecten
voor werklozen.

Bekneldtussen auto en gevel

Man zeer
zwaar gewond

MAASTRICHT - In Maastricht is
afgelopen zaterdagmorgen om-
streeks negen uur een 44-jarige man
uit deze gemeente zeer zwaar ge-
wond toen hij zittend op de toe-
gangstrappen van een café aan dé
Gubbelsstraat bekneld werd tussen
de gevel van het café en een perso-
nenauto, die tegen het pand botste.
Het slachtoffer moest met ernstige
bekken- en rugwervelfracturen naar
het academisch ziekenhuis worden
overgebracht.
Eventuele getuigen Worden ver-
zocht zich met de Maastrichtse ge-
meentepolitie in verbinding te stel-
len, tel. 292222.

Medeplichtige
van overvaller

gearresteerd
LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft gisteren een 25-jari-
ge man uit Kerkrade aangehouden
omdat hij verdacht wordt van me-
deplichtigheid aan een serie over-
vallen in Waubach.
De man verleende hulp aan een in-
middels al aangehouden en opge-'
sloten 35-jarige plaatsgenoot, dié
twee weken geleden ruim 35 mille
buit maakte Dij drie overvallen in
Waubach.

Beenbreuk bij
aanrijding

KERKRADE - In Kerkrade waren
het afgelopen weekeinde vijf aanrij-
dingen te noteren. Op de kruising
Prinses-Irenestraat/Nassaustraat
verleende een automobilist geen
voorrang aan een bromfietser. De
laastste moest met een scheen- en
kuitbeenbreuk worden opgenomen
in het ziekenhuis.
Bij de overige vier aanrijdingen was
slechts sprake van blikschade.

Black-out door hitte

KERKRADE - Een black-out, waarschijnlijk ontstaan door de hitte, is er de oorzaak van geweest
dat gistermiddag een automobiliste op de SW 26 in Kerkrade de macht over het stuur verloor en
over de kop sloeg. Ze kwam met de schrik vrij. De auto is nagenoeg rijp voor de sloop.

# De auto van de onfortuinlijke automobiliste moest worden weggesleept.
Foto: WIM KUSTERS
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| ________ Openingstijden: maandag 13-18 uur, I h-
Nog tot en met zaterdag 29 juli a.s. gaan wij I v mv ____. _______ , HH __ ______ i _____■ _____ i _____.__________■ ■ ■ ■m m i ___________ dinsdagt/m vrijdag 9-18 uur,

ïïsuïïïr VERBOUWINGS OPRUIMING M~*~""ik». I
Vele bankstellen, fauteuils, wanden, kasten, eethoeken PROFITEER VAN DE GROTE VERBOUWINGSOPRUIMING IN DE LIMBURGSE WOONDORADO'S W% I lf*{\ JVZMIaWen slaapkamers van bekende merken, ____-*_Tfl____B TE KERKRADE EN WEERT >l I^^^F V7lllr^n_u7P \ldus ■!! I llH1EUrffl Reeds en'9* manden worden de WOONDORADO'S te Kerkrade en Weert "-*W ~_*W SJfm^lTSPECIALE AKTIEPRIJZEN mS^KSm^SÈÈÊm verbouwd en in een geheel nieuw jasje gestoken. KERH^p^EERTvprkorht mpt _PP^^__n^»^» _L________P^_________. \^|7LL£L__Ufa*__?T_n-T»_______ Nu net einde van deze renovatie nadert, moeten wij ruimte maken__P7__^£ïïnT#ïTnß2Y_rJlP__i ■_■ ETS iVlmm*^^^ VOOr een nieuwe kollpktlP mpuhplpn Kerkrade, Holzstraat 134, Straterweg 47. Tel. 045-455151 " I

_
lA'Jlll lkLyMll I_*JBnl_#ïB _■"______!. e I Weert. Hoogveldstraal 16. nabi| nngbaan Noord/Boshoven.

HH_è_»__É_____l____i__________b_É___________________^ J Tel. 04950-34819

__[___________. "4

In DEDRUKWERKINDUSTRIE.
Jewerkt vier dagen in de week.

||h|||i I■f _#_____* l# Je gaat één dag in de week naar EIK Wel K schoolen ie k")gt vijf dagen r^^—Zl—"~Tp^~jf-________—i7rr~i
betaald. Het werk is afwisselend, // "T^»i_S?ir=^_____i B^!" I
zodat je je niet zult vervelen. n^~"_wBa.r'r' ** lëfl j^JÏ'Ml0/

OOM ÏQ Bovendien werk je met de modern- l'^^^^^_s_-_ïS-___&_i r^'^ ' M IQQ | |C ste apparatuur, aan produkten die je Wv^^M lfi\ __t _}__■ P-7
dagelijks ziet.Je doet een hoop ra I

■ vakkennisop en! je leert voor een _"^ ! s*_f7/U-f>ll^A /Ie X OITISI erkend en waardcvol d'p|oma- T_^^^-^V-rllL W / T___»w
***" 1»W ■■■ V « Je toekomst is dan verzekerd.Want "____^Sfli -^"V^-ftwn-ÉsS-J. / -Lj~^/

het gaat goed in DE DRUKWERK- _Sï^s§3B W^/'lV V^hMl / "{/INDUSTRIE en vaklieden worden _^^§É3___r^^l' A V _f| / /,, //
Vdrker,. leren, leukverdienen wetcrli M d . n het specu| e jnfo. -^«^.X J

___
|M| Provincie Limburg
uz^a* Provinciale studiefinanciering

In hetkader van de "Regeling Provinciaal Stu- d. Studerenden aan de hiernavolgende, door Ge-
diefonds Limburg 1988" kan de provincieLim- deputeerde Staten voor het studiejaar 1989/
burg in bepaalde gevallen studieleningenver- 1990aangewezen, dagopleidingen:
strekken indien derijksstudiefinanciering on- - International College ofBusinessAdmini-
toereikend is. stration te Zeist, opleiding M.B.A.- Inter College NederlandB.V. te 's-Gravenha-
Limburgse studerenden diebehoren tot een ge, opleiding Management
van onderstaandekategorieën kunnen, onder - Markus, Verbeek& Co. B.V. te Amsterdam,
nader gesteldevoorwaarden, in aanmerking opleidingS.P.D.
komen voor een provinciale studielening. - S.P.D.-dagopleiding Arnhem te Arnhem- Instituut Notenboom te Eindhoven en Maas-

a. Thuiswonende studentenaan reguliere buiten- tricht, opleidingen:
landse grenslandinstellingen (belgische of - managementsekretaresse
duitse) voor wetenschappelijk onderwijs, ho- - direktiesekretaresse,
ger of middelbaar beroepsonderwijs,voor- - afdelingssekretaresse,
zover eenzelfde opleiding niet als thuiswo- - Universiteit Nijenrode te Breukelen, (gedu-
nende student in Nederland gevolgd kan wor- rende verplicht verblijf in internaat)
den; - Hoge Hotelschool te Maastricht (gedurende

b. Uitwonende studenten aan een in het buiten- verplicht verblijf in internaat)
land gevestigdereguliere instelling voor we- en de mondelinge interne deeltijdopleiding
tenschappelijk onderwijs, hogerof middelbaar - NOVI, Nederlands Opleidingsinstituut voor
beroepsonderwijs, voorzover eenzelfde studie Informatika, te Maarssen,
niet in Nederland gevolgdkan worden; cursussen: - P.D.I.

c. In Nederland aan reguliere opleidingen stude- -A.M.8.1.
renden die jongerdan 18 jaarzijn en dievan- e. Ingevallen van buitengewone hardheid,
wege de afstand tussen de ouderlijke woon- In principekan in ditkadervoor elkestudie, on-
plaats en de studieplaats genoodzaakt zijn om geacht soortof vorm, een provinciale studiele-
uitwonend te gaan studeren; ning worden toegekend, mits er naar hetoor-
Studerenden die de leeftijd van 18 jaarnog niet deelvan Gedeputeerde Staten sprake isvan
bereikt hebbenkunnen slechts in aanmerking een hardheidssituatie,
komen voor een rijkstegemoetkoming in de
studiekosten.Vooral voor uitwonend studeren-
den is deze rijksbijdrage dikwijls ontoereikend.
In voorkomende gevallenkunnen deze stude-
renden een (aanvullende) provinciale studiele-
ning aanvragen.

Aanvragen voor het studiejaar 1989/1990kunnen tot uiterlijk 1 november 1989schriftelijk worden inge-
diendbij het Collegevan GedeputeerdeStaten van Limburg, t.a.v. hetBureau Onderwijs en Educatie van
deHoofdgroep Welzijn, Postbus 5700,6202 MA Maastricht. Telefonische informatiekan worden verkre-
gen op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ondertelefoonnr. 043-897131.
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____ ~^ __-__! ______
EINDSTAND >^___É____________^^^____!^______^^

t/m de laatste etappe /_■ __^^^ _^_ ________!^^^ __________M^______
(aankomst op de _■ ______ '^____^ g

Champs Elyssees in Parijs, ___^ *^^_ _H^^^"
rii" jN ____t __^^_s^^^^ <__^^

Onderstaande deelnemers zijn in de I/J
prijzen gevallen van de Limburgs 1 ÊÊK V^^ .^^^" ~^^^Dagblad-prijsvraag \ 0& Ë\ \ x "" _^ *^___%__r\ tNfILaX \ J^

TIP-TOUR-TOP-TIEN. \^ \
% 1

GEWONNEN
PRIJZEN Totzover de kandidaten voor een prijs uit de prijzenpot. Hieronder staan dan nog deelnemers die"

de 1001,, 200*,, 300', etc. plaats staan. LET WEL op die plaatsen kunnen meerdere deelnemers i"
1 ANDRIEU A HOUTSTR 22 MERKELBEEK 462 ’ 375,00 dat aantal punten staan, maar we hebben er slechts één willekeurig uitgekozen.

HERTEN W V HERTEFELTSTR 49 ROERMOND 462 ’ 375,00
3 STEFFANIEJHA JULIANALN 67 MAASBRACHT 461 ’200,00 100 POTMA M PANHUISSTR 11 HOENSBROEK
4BORMANSJMR OUDE AKERWG 72 GULPEN 452 ’lOO,OO 200 HILKENS P A O S MAURITSWG 5 EINIGHAUSEN
5 LEMMENS P PAST HAGENSTR 38 BRUNSSUM 449 ’ 100,00 300 GEUS DE H L G M AKERSTR 16 HEERLEN
6 HANSSEN M CM GROENEBOORD 13 BOCHOLTZ 445 ’lOO,OO 400 THOLE H G VINKENSTR 26 GELEEN 3

IRIKAJ HEUFKESTR 158 BRUNSSUM 445 ’lOO,OO 500 HOUKES R M S HOOLSTR 45 VOERENDAAL
8 KOOPS J HOOGSTR24D LANDGRAAF 443 ’lOO,OO 600 BASTIAANS F MERGELWG 277 MAASTRICHT

RENKENS GJ M MERKELBEEKERSTR 79 BRUNSSUM 443 ’ 100,00 700 ENGELEN VAN C HELLEBROEK 23 NUTH 3.
10 BECKERS G ST. AGNESSTR 16 BUNDE 442 ’lOO,OO 800 WOUTERS N V BEWERSTR 39 STEIN LB 3ÜI
11 STEEGMANSPHL BRUNAHILDESTR 62 BRUNSSUM 441 ’48,50 900 JONG DE R F ITTERBEEK 12 GELEEN 36}
12 SMEETS JH ZES BUNDERSVELD 30 GULPEN 440 ’48,50 1000 RAUMANNS D BAUTSCHERWG 131 HEERLEN 3?13 RADEMAKERS JH KAN V NUYSSTR 54 SCHINVELD 439 ’48,50 1100 PIEPERS D A DR JAEGERSSTR 31 HEERLEN 3,
14 HUBENMG PR HENDRIKLN 41 BRUNSSUM 438 ’48,50 1200 PLUG N MIRBACHSTR 9 VOERENDAAL 3!KREWINKELF 'PRICKSTEENWG 53 KERKRADE 438 ’48,50 1300 DELAHAYE J A HOLSTERBEEK 2 GELEEN 3-
-16 THEWISSENC BORSTELKRANS 18 VYLEN 435 ’48,50 1400 CORNIPS H W CORTENSTR 72 KERKRADE 3":
17 JACOBIWHJ DROSSAERTWEIDE 22 OIRSBEEK 434 ’48,50 1500 SMEETS T MAASTRICHTERLN 38 BEEK LB 3iKNOPSW ROEVOETSSTR 14 VALKENBURG LB 434 ’48,50 1600 AARTS JJG WIEENBROEK 18 BUCHTEN 3

MURISJ H V VELDEKESTR 80 VOERENDAAL 434 ’48,50 1700 WETZELAER F MUCHERVELDSTR 46 KERKRADE 3Ï
20 VLUGGEN JJ BURG PAPPERSWG 46 MECHELEN 432 ’48,50 1800 FRANSSEN AM G EINDSTR 32 JABEEK 34
21 DANIELSRHM SAFFIERSTR 32 HEERLEN 431 ’48,50 1900 AUGENBROE P J VALDERENSWG 13 DOENRADE

SPIEGELS J F G HOOFDSTR 61 KERKRADE 431 ’ 48,50 2000 MOONEN L L GRENSSTR 135 LANDGRAAF
SWINCKELST CAUMERWG 23 HEERLEN 431 ’48,50 2100 DIETEREN LJ G DR POELSLN 34 SITTARD t

24 BROUNS J W BOSSTR 2 WEERT 429 ’ 48,50 2200 SMEETS MH J STRUCHT 88 SCHIN OP GEUL ZMOULENM PROMENADE 111 HEERLEN 429 ’48,50 2300 ERKENS JM M ONDERSTESTR 2 HEERLEN 3*
SIMONS P STPIETERSTRI6 VALKENBURG LB 429 ’48,50 2400 CAMPO ld JJ A DORPSSTR 95 BINGELRADE

27 PINCKAERS MX K MARKTSTR 71 KERKRADE 428 ’21,50 2500 MOEREL F H DORPSTR 5 OIRSBEEK t
28 LINDEN VAN DER C ROZENSTR 7 BOCHOLTZ 427 ’21,50 2600 GOTTSCHALK F CAUMERBOORD 6 HEERLEN29 AUGUSTINJ AASTERBERGERWG 78 ECHT 426 ’21,50 2700 VLUGGEN RH G KEIZERSTR 50 BRUNSSUM tLEDOUXMFG HOOFDSTR 89 LANDGRAAF 426 ’21,50 2800 LEMLIJN E DR POELSSTR 28 KLIMMEN tVEKPJA AKKERHEIDE92 KERKRADE 426 ’21,50 2900 ZEGERSTJMM H JONASSTR 30 HEERLEN t
32 SAMSONJEL ZEVERY 6 LANDGRAAF 424 ’21,50 3000 OSSENBLOK M H DE PING 30 NUTH 3»
33 HOEKSTRA F MGR HANSSENLN 17 HOENSBROEK 423 ’21,50 3100 KLEYKERS M SWEYER 37 SIMPELVELD 3l

VEN VAN DER R EINDERSTR 56 HEERLEN 423 ’21,50 3200 BORGHANS LM J COLMONT 9 VOERENDAAL 3l
35 FAESSENWAF VENWG 81 BRUNSSUM 422 ’21,50 3300 JANSEN TH PROF EINTHOVENSTR 3 HOENSBROEK 3
36 BOYMANSN BAANSTR 32 LANDGRAAF 421 ’21,50 3400 SCHOUTEN H WENCKEBACHSTR 40 GELEEN 3'

HOUBEN PP VLASKUILSEWG 7 MARIA HOOP 421 ’21,50 3500 HORSTMAN HS M DR ACKENSPLN 28 KERKRADE _
KIKKEN WH M V CALDENBORGHSTR 14 GRONSVELD 421 ’21.50 3600 THIJSSEN LJ M t HAMERSTR 1200 HEERLEN *39 FROLICHSFTM ZESKANT 24 HEERLEN 420 ’21,50 3700 RAMAEKERS J M J A ERPOSTR 13 KERKRADEGODDERIJH OPDEVAARD3 BRUNSSUM 420 ’21,50 3800 REUBSAET M A L M SCHUTTERSSTR 30 BEEK LBLESZIJNSKIP ANGELASTR4 KERKRADE 420 ’21,50 ! 3900 GROND W A TASMANSTR 80 HEERLEN 3?SIEPRATHA EURENDERWGII7 HEERLEN 420 ’21,50 4000 VERRIET J HEERENWG 65 HEERLEN t

43 BUS E BOUDEWYNEIKI KERKRADE 419 ’21,50 4100 ORTMANS W P PETERSSTR 36 HEERLEN tEGGEN AG MAURITIUSSNGL 57 SCHIN OP GEUL 419 ’21,50 4200 HABETS W A ROLDUCKERSTR 26 KERKRADE tHAYEDELAJLB PARKSTR 34 VOERENDAAL 419 ’21,50 4300 VROOMEN K W GULICKSESTR 76 SITTARDHENDRIKS MH ELKENRADE 13 ELKENRADE 419 ’21,50 4400 PEETERS MC J P DONATUSSTR 144 NUTH ZRENKENS H T BRANDSMASTR 10 BRUNSSUM 419 ’21,50 4500 HEUTS G M J OOGSTWG 26 HEERLEN SSLEENVANDERK BURG FRANSSENSTR 32 KERKRADE 419 ’21,50 4600 VROEMEN L OP T VELDJE 11 SPAUBEEK #SLEIJPENJHM STEINBUSCHSTR 36 WYLRE 419 ’21,50 4700 RIJT VAN H PAADWG 77 HOENSBROEK t
SNIJDERS W PROF ASSERSTR 31 HOENSBROEK 419 ’21,50 4800 QUAEDACKERS G J M RINGSTR 3 HOENSBROEKSOCRATESJH BOSWG 13 EYGELSHOVEN 419 ’21,50 4900 CRIJNS H ST NICOLAASSTR 31 SIMPELVELD 2'
STEVELMANS HW M SCHOUTSTR 46 BRUNSSUM 419 ’21,50 5000 AUGENBROE P BLEYERHEIDERSTR 29 KERKRADESTURTZFPJG PAST BROUNSSTR 31 SCHINVELD 419 ’21,50 5100 KIKKEN J G J HOOFDSTR 23 MECHELENVERSCHUREN PP VONDERSTR 15 SCHINNEN 419 ’21,50 5200 BEKEMA RJ J BROEK 8 BOCHOLTZ y.

De uitreiking van de éérste prijzen zal plaatsvinden tijdens de Nacht
van Simpelveld op vrijdag 28 juli.

De overige prijswinnaars krijgen binnen een week bericht.

\

'tAllerbestevoor 'nvrierdflijkeprijs
Vakantie-topper: \ 'I - ' y^ ~^ÉÈr^ Lekker vers... lekker voordelig... en... panklaar!

'n hele meter, (1/ JiPjf/JlLl) I / s^'- SjSÊ^ Verse slavinken

| verse braadworst £) CTA WroZschiCn' s°°gramnu ]

Bonduelle Dobbelman 2 kilo 7.98 T/Ju/Z/V W^ Ti/ i\ ï / r_(Blï^y/ Campina: verse Sir John 1 V
groenten in glas. f^ÊÊi Numet 25% gratis fUmW^^f^*'^^ ./ Boerenland karnemelk "I 29 boterhamworst 150 gram ___-"

Rode kool 370ml. 99 ?fp! méérinhoud- "^_t£_^" -|itcrp_k __«nu 1. Noord.Hollandse J&Ê
Nu3ba,en2be,a.en. W_* f ~"^"^■«Él^^,^ «broodjes 99 l°!^^4ElWitte bonen in ,or ,eTus 2f — _ ■"___ JM ____«. Héélboerentarwe brood 184 *»** 991^370 ml. 99 Nu 3 halen 2 betren. KUB 1111flO_T^ B«neden,nu 1. £■$%&?%verkn *^Doperwtjes extra fijn. 370 ml. 1.29 Friand mini-frietjes QQ 1fli IM ISL MAJ___IKBA_-r JL _____P Grotekruimelvlaai CBO Akties geld.gopmaandag 24-, dinsdag 25-
Nu 3 halen 2 betalen. lkilo-r39nu // met gele room. 027 cm. Sm en woensdag 26 juli 1989., I



Geprezen en verguisde uitvinding bestaat honderd jaar

De beha overleefde
feministisch geweld

PARIJS - Het vaak verguisde
vrouwelijke kledingstuk, de
beha, is honderd jaar oud. Felle
feministische kritiek in de ja-
ren zestig en de onlangs de-
monstratieve verbranding van
de beha door 'bevrijde' vrou-
wen, die het kledingstuk als
een symbool van mannelijke
onderdrukking beschouwden,
hebben dit feit niet kunnen
verhinderen. Franse lingerie-
fabrikanten zeggen zelfs dat de
'brassière' helemaal terug is. In
1987 was de beha-verkoop in
Frankrijk goed voor een kwart
van de totale omzet aan onder-
goed ter waardevan 2,5 miljard
gulden.

De beha werd in 1889 ontwik-
keld door de Parijse boetiek-
eigenaresse Herminie Cadolle.
Zij had het idee het middenstuk
weg te laten uit het corset, dat
het hele lichaam besloeg, tenein-
de de vrouw meer ademruimtete
bieden. De uitvinding kondigde
een tijdperk van vrijheid aan en
maakte een einde aan het strikte
bewind van het ingesnoerde li-
chaam.
De eerste versie van Cadolles
beha was niet meer dan een ver-
beterd corset, maar rond 1912
maakte zij al een moderne beha
van katoen en zijde. Het apparaat
werd 'soutien-gorge' (buste-
steun) genoemd, een woord dat
in 1904 werd opgenomen in het
Franse woordenboek.
In de jaren erna werd de vorm
van de beha veranderd al naar
gelang de mode en het beeld dat
de vrouw bij zich vond passen.
Zo was bijvoorbeeld in de jaren
twintig, toen veel vrouwen die in
Wereldoorlog I hadden gewerkt

in wapenfabrieken voor hun
rechten begonnen op te komen,
een jongensachtig voorkomen
populair. De beha werd daarop
ontworpen met het doel de borst
af te platten, een mode-eis die la-
ter zou terug keren.

%t- . ; mm—-—m .
üo °e hedendaagse beha's zijn dank zij defraaie stoffen en

r"<ngeving vaak juweeltjes van lingerie.

" Een van
de eerste
bustehou-
ders, die veel
weg had van
twee aan el-
kaar gelaste
theezeefjes.

Aeronautisch
Tien jaar later was het vollere fi-
guur weer in de mode en stelden
de fabrikanten de maten op van
A tot D. Eind jarenveertig, toen
een gebrek heerste aan zijde,
deed synthetische stofzijn intre-
de, die de beha elasticiteit en
meer steun gaf.
De beha met metalen steun was
een uitvinding in de jaren vijftig,
en wel van de Amerikaanse mul-
timiljonair en filmproducent Ho-
ward Hughes. Deze zocht een
middel om de 95 cm metende
voorgevel van de voluptueuze
Hollywood-ster Jane Russell in
een western pontificaal in beeld
te kunnen brengen. Hughes, die
ook piloot en vliegtuigontwerper
was en later een leven als kluize-
naar leidde, paste aeronautische
principes toe bij het ontwerpen
van de revolutionaire bustehou-
der.
Het minst populair was de beha

in de jaren zestig, toen de vrou-
wenbeweging op haar hoogte-
punt was. Bij manifestaties werd
het kledingstuk plechtig ver-
brand als middel waarmee de
man de vrouw onderdrukte. Het
Engelse model Twiggy, bij wie
weinig te steunen viel, vertegen-
woordigde toen het beeld van de
seksuele bevrijding.
Maar in de jaren tachtig heront-
dekten vrouwen de geneugten
van de vrouwelijkheid en de lin-
gerie werd weer populair, mede
omdat luxueus ondergoed niet
langer werd geassocieerd met
seksuele uitbuiting.

Tegenwoordig is de beha zelf een
mode-accessoire geworden, zo-
als ook andere stuks ondergoed
mogen worden gezien. Radicale
Franse ontwerpers zoals Jean-
Paul Gaultier stellen vrouwen
voor de beha over de kleding te
dragen in plaats van daar onder.

Vreemd om bij anderen
in de kast te kijken'

Ss.?M°ND - Poetsen, koken,
bet. J1*, strijken en boodschap-
v^n H°en" **et z^n maar een PaarAstrid ,Yele werkzaamheden diester |5. Fusers als vakantiewerk-
._e 1J de gezinshulp moet doen.
v gezinnen verschillen uiter-

aard. Ik ben in april begonnen en
heb inmiddelsbij zon vijftien fa-
milies gewerkt," aldus deze ac-
tieve 21-jarige vakantiewerkster.
Want stil zitten is er bij Astrid
niet bij. Daar heeft Ze een hekel
aan, dus laat ze haar handjes
wapperen

De werkzaamheden die Astrid
doet zijn vooral afhankelijk van
wat de mensen zélf nog kunnen.
„Het verschilt wel degelijk of je
geplaatst wordt bij iemand met
een reumatische aandoening,
een hartpatiënt of in een gezin
waar de moeder van de trap ge-
vallen is. Maar het is overal even
prettig werken," vertelt Astrid
enthousiast. „ledere donderdag
krijg ik te horenwaar ik dieweek
naar toe moet. Het zijn soms drie
gezinnen per week die ik bezoek.

Dat komt omdat ik word ingezet
ter vervanging van zieke gezins-
verzorgsters en mensen die vrij
zijn ofvakantie hebben.

Astrid vindt het soms jammer
dat ze van gezin moet wisselen.
„Je bent juist een beetje aan el-
kaar gewend. Dan durf ik ook
eindelijk de kasten open te ma-
ken. En dan moet ik weer weg.
Ja, zo is het toch! Ik heb altijd
van mijn ouders geleerd dat ik
absoluut niet in andersmans kas-
ten mag neuzen. En nu moet ik
het opeens wel. Nou ja, het is

ik vooral bij ouderen, dus ook bij
alleenstaandenwerk, vind ik dat
praatje heel belangrijk. Jammer
genoeg heb ik daar meestal de
tijd niet voor."

ToenAstrid in april bij de gezins-
zorg begon, moest ze nog één
keer per week naar de MDGO-
opleiding (Middelbaar Dienst-
verlenend en Gezondheids On-
derwijs).- Daar studeerde ze so-
ciale dienstverlening. Astrid:
„Het combineren van die twee
ging prima. Ik moest zelfs nog
een mondeling en een schrifte-
lijk examen doen. En ik ben ge-
slaagd."

AangezienAstrid een jongedame
is die niet stilkan zitten, werkt ze

# Astrid: 'Wassen en strijken moet in ieder gezin gebeu-
ren. Foto: JEROENKUIT

vakantiewerk
geen neuzen wat ik doe, maar ik
moet toch ook wel eens in die
kasten zijn. En dat vind ik maar
niks!
De eerste twee, drie dagen komt
Astrid met haar gezin nauwelijks
tot een gesprek. Beide partijen
kijken de kat uit de boom. „Zijn
ze eenmaal aan me gewend, dan
komen de verhalen en soms de
problemen op tafel. Meestal tij-
dens het koffiedrinken. Omdat

tot aan haar vakantie naar het
buitenland in 'haar' gezinnen.
„En dan ga ik samen met mijn
vriend genieten van een heerlij-
ke tijd in Joegoslavië. Daar be-
steed ik natuurlijk een gedeelte
van mijn verdiende geld aan leu-
ke dingen. In september ga ik
naar het HBO en dat betekent op
kamers wonen. En daar heb ik de
rest van het geld hard voor no-
dig."

vrouw

De manager in de Tour is een vrouw

Agnes belandde 'zó
maar' in wielersport

PftIJS - Drie jaar geleden deed
l&og alleen de public relations
RToshiba, de ploeg van 'won-
Fnan' Bernard Tapie. Tegen-
P^fdig is ze de heuse manager
fHelvetia, de equipe van Paul
P-ehli (Bauer, Stevenhaagen
JManders). Agnes Pierret, Ant-
FPse van geboorte, 27 jaar nu.
rftijds zó maar, via een Ameri-
P^se stage bij het tijdschrift
'"tf-ing Magazine' in het wiel-Rnen gerold en in 1986 'opge-
jut door Paul Koechli, die haar
faciteiten op waarde schatte.

gouwen in het profwielrennen
°rden nog steeds als bijzonder

yL*lerV Er zijn tegenwoordig een. .ar journalistes in koers, de
T'Sneuses nemen toe in aantal,
lf«e 'dienstverlenende sectoren'
ff 1een Tour de France kwam je
t ,Cretaresses, gastvrouwen te-. maar als manager is de Bel-

sche een unicum. Soms fun-F~n Agnes, die in de voorbije
LUr een paar zeer drukke we-?n achter de rug heeft, zelfs als
"s'stent-ploegleider., 4nager, wat houdt dat in?
£>es Pierret: „Dat ik zon
Jpie de hele praktische organi-l"e in handen heb: vliegreizen,
__?S' we aat waar' personeel,
k*e soigneurs etcetera. Con-
?J onderhouden met de pers,
fj. sponsors, dossiers samen-. «en, contracten met het per-,,neel afsluiten."
C ben begonnen bij Toshiba,
!yen deed Michel Laurent (de

red.) in feite het
en ik de p.r., maar

!t_.er cl er al gauw bij betrokken,
\ytt- Laurent alleen maar

sprak. Toen Koechli weg-
H 8 ben ik in latere instantie: hem meegegaan."

Helvetia blaast wat minder van
de toren dan Tapie c.s.
„In dat jaar hadden we iedere
dag een rij journalistenvoor het

hotel. Dat is nu wel wat minder,
ja- Maar ook overzichtelijker. Ik
werk nu met een budget van 4
miljoen Zwitserse frank, ruim 5

miljoen gulden. Daar zit alles in:
cash, maar ook alle materiaal.
Dat betekent, dat er minder kón.
De loonlijst is ook veel kleiner:
15 renners onder contract plus
een vrouwelijke coureur, Koech-
li, zijn vrouw die het secretariaat
doet, ik, één mecanicien en één
soigneur in volledige dienst. De
rest van het personeel trekken
we op dagbasis aan, tegen een
vast tarief van 600 franse frank
(200 gulden). Bij Toshiba was dat
allemaal veel groter. Ik reis min-
der, maar ik heb nog amper tijd
om naar huis te gaan. Mijn
ouders wonen nu in debuurt van
Huy; toen de Waalse Pijl erlangs
trok kwam ik weer tijd te kort
om gedag te zeggen."

Waarom zon functie in de wie-
lersport?
„Ik kom helemaal niet uit een
wielerfamilie. Bij ons thuis deed
er niemand aan. Maar toen ik na
mijn 'business studies' voor twee
maanden naar Amerika werd ge-
zonden om wat vertaalwerk te
doen, raakte ik er via 'Winning
Magazine' bij betrokken. En toen
is het me gaan interesseren. Ach,
iedere Belg is wel met wieler-
sport bekend."

Er zal best nog vreemd tegen
worden aangekeken, een vrouw
op zon post.
„Dat realiseerde ik me pas, toen
ik uit Pennsylvania terug kwam.
In Amerika is het heel gewoon,
zoiets. Daar wordt een vrouw ge-
accepteerd om hoe ze haar job
doet; daar zijn vrouwelijke soig-
neurs bijvoorbeeld ook heel nor-
maal. In Europa ligt dat toch an-
ders; daar is dieaanvaarding nog
niet zo fel."

Dat heb je gemerkt? Als assis-
tent-ploegleider bijvoorbeeld?
„Ik moest als assistent naar de
vergadering voor Luik-Bastena-
ken-Luik. De voorzitter wilde
niet eerder beginnen voordat ik
de zaal had verlaten. En toen ik
duidelijk had gemaakt, dat ik
Koechli kwam vervangen, was er
opeens geen stoel meer. Toen
hebben Guimard en Legeay
(ploegleiders van resp. Super U
en Z-Peugeot, red.) maar wat in-
geschoven. Die wisten natuurlijk
wel wie ik was."

Maar zie je het ooit zover ko-
men, dat er een vrouwelijke
ploegleider achter het peloton
aanrijdt?
„Ik ben al wel eens alleen met
renners op stap geweest, maar
dan klom er toch nog altijd
iemand anders achter het stuur.
Ik denk niet dat het goed zou
zijn. Ik ambieer het in ieder geval
niet. Het ontbreekt vrouwen aan
de specifieke ervaring, dat werk
te doen. Ik bedoel: Jeannie Lon-
go mag dan nog zon goeie rijd-
ster zijn, die heeft toch te weinig
feeling met het profwielrennen
van de mannen om er echt een
goeie rol in te kunnen vervul-
len."

"Agnes Pierret: 'Het ontbreekt vrouwen aan specifieke er-
varing om achter het peloton aan te rijden.

Slechte kinderopvang doet waag stijgen

Au pair, populair
GRONINGEN - De vraag naar
au pairs is de laatste jarenenorm
toegenomen. Nam een gezin
vroeger voornamelijk uit presti-
ge een au pair-meisje in huis, te-
genwoordig is dit meestal pure
noodzaak. Doordat steeds meer
vrouwen buitenshuis gaan wer-
ken en goede kinderopvang in de
meeste landen nog ontbreekt,
vallen gezinnen steeds vaker te-
rug op de hulp van een buiten-
landse au pair. Dit is de ervaring
van Tery Kneip, secretaris van
de kersverse vereniging van Ne-
derlandse Aupairbureaus.

De vereniging werd onlangs offi-
cieel opgericht in Groningen,
met als doel de Nederlandse 'au
pair-markt' een beetje te structu-
reren. Tot nu toe kan iedereen
die bemiddelingsactiviteiten
voor au pairs wil beginnen dat
ook doen, zonder ook maar aan
een enkele regel of richting te
zijn gebonden.
Een doorn in het oog van Kneip
en de verenigingsvoorzitter Jo-
see Hendrikse, die ieder al jaren
een au pair-bureau runnen. Zij
staken de koppen daarom bij el-
kaar en besloten tot de oprich-
ting van de nieuwe vereniging,
waarvan het lidmaatschap leidt
tot erkenning van het aupairbu-
reau.
De dames verwachten dat de
meeste van de totaal naar schat-
ting zestien 'legaal opererende'
aupairbureaus in Nederland zich
bij hun zullen aansluiten.

" Tegenwoor-
dig is een
au pair-meisje
voor veel
gezinnen pure
noodzaak.

Garantie
Belangrijkste doelstelling van de

vereniging is het toezien op en
het bevorderen van de dienstver-
lening van de in Nederland ge-
vestigde au pair-bureaus. Daar-
naast wil ze de garantie bieden
dat deze dienstverleningvoldoet
aan de eisen van 'deskundigheid,
betrouwbaarheid en doelmatig-
heid.
Om lid - en dus erkend - te wor-
den, moeten de bureaus zijn in-
geschreven bij de Kamer van
Koophandel en zich uitsluitend
bezighouden met legale au pair-
bemiddeling. Dat wil zeggen mei.
inachtneming van de regels dit;
in het desbetreffende land gel-
den.
Om de erkenning ook enige
houd' te geven, wil de vereniging
een onafhankelijke klachten-
commissie in het leven roepen.
Deze moet klachten behandelen
van au pairs over de bemiddï'-
lingsactiviteiten van een van de
leden en kan een bureau veroor-
delentot het terugbetalen van de
bemiddelingskosten of in he_
uiterste geval het intrekken van
de erkenning.

Erkend
Kneip en Hendriksen verwach-
ten met de vereniging te voldoon
aan een grote behoefte. „In ons
werk worden wij dagelijks bena-
derd door ouders en belangstel-
lenden die willen weten wat be-
trouwbare au pair-bureaus zijn.
Door met erkende bureaus te
werken kunnen we hen nu beter
helpen.Als wij met een van de le-
den in zee gaan, kunnen teleur-
stellingen, zoals het niet krijgen
van een visum en het daardoor
geweigerd worden aan de grens,
of problemen met de vreemde-
lingenpolitie worden voorko-
men. In ieder geval is de kans op
mislukking kleiner," aldus
Kneip.

Hendriksen wijst erop dat de
vereniging ook verder wil kijken
dan haar eigen neus lang is. Met
1992 voor de deur is volgens h aar
op het gebied van informatiever-
schaffing een belangrijke zaak
voor de vereniging weggelegd.
Verder wil zij proberen cijfer.;; te
vergaren over het verschijnsel, au
pair en aan de hand daarvan een
beleid voor de toekomst uitstip-
pelen.

Nieuwkomers
Een precies beeld over het aantal
au pairs dat naar het buitenland
vertrekt, heeft de vereniging op
dit moment niet. Ze schat dat er
jaarlijks zon twee- tot driedui-
zend nieuwkomers, vooral meis-
jes, op deze manier naar het bui-
tenland gaan voor een jaar of
meer. „Maar mogelijk zijn he-t er
veel meer, omdat de markt nogal
ondoorzichtig is en daar ook veel
geboden wordt via bijvoorbeeld
kranten." De belangstelling van
buitenlandse meisjes om naar
Nederland te komen - ook voor
deze groep wil de vereniging een
aanspreekpunt zijn - is nog niet
bijzonder groot. Kneip verwacht
echter dat dit in de toekomst zal
veranderen, onder andere onder
invloed vart de hoge werkloos-
heid onder vrouwen in veel lan-
den:

(ADVERTENTIE)

ktiikvoor
. Orstprothesen,
.r^^ante
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Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Toeristische

tips. Vandaag: 1. Vliegtuig-overboe-
kingen. 2. Treintarieven. 3. Toeris-
tisch nieuws.

10.00 Heute.
10.03 Die drei Musketiere. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1948 van george
Sidney met Lana Turner, Gene Kelly,
June Allyson e.a. (herh.)

12.05 Urnschau.
12.25 Globus - Die Welt von der wir

leben.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Heute.
14.40 "" Teletekstoverzlcht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Rubens de Fal-
co, Marcos Paulo e.a.

15.30 10° östlicher Lange - schnur-
stracks durch die Republik. Serie
reportages.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Die Sendung mit der Maus.

Kinderprogramma.
16.45 Allein durch die Wildnis. 5-de-

lige Australische jeugdserie met An-
dré Jansen, Tina Kemp, Erni Dingo
e.a. Afl. 5: Das Buschfeuer. (herh.)

17.15 Tagesschau.
17.25 Auf Achse. Serie. Aft: Pula

Aika - die Unruhezeit.
18.15 Yesterdays. Aft: Siw Malm-

quist.
1 5.26 Tagesschau.
118.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
1)3.52 Der Fuchs. Serie. Aft: Aus Klei-

dern rieselt der Schnee.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Der Komödienstadel. Met de

boerenkomedie Herz am Spiess van
Maximilian Vitus. Met Katharina de
Bruyn, Erni Singerl, Karl Tischlinger

e.a. Tv-regie: Olf Fischer. (herh.)
21.45 Von Perlen, Muscheln und

einsamen Buchten. Die 100 Insein
von Panama. Filmreportage over de
Paralleleilanden voor Panama.

22.15 Hurra Deutschland. Die-Gero-
von-Storch-Show. Sketches.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Melo. Franse speelfilm uit 1986

van Alain Resnais met Sabine Azé-
ma, Pierre Arditi, André Dussolier e.a.

00.45 Tageschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Zu Besuch bei Ruth

Francken. Portret van deze kunste-
nares, (herh.)

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

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

Clark.
15.50 Der Stem des Marco Polo.

JeugdsWie. Aft: Der Delphin. Met Ni-
cola di Pol, Chiara Doardo, Giuseppe
Tonini e.a.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Peter Hahne.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie voor de jeugdnaar het boek
van Lewis Carroll. Aft: Die verarger-
ten Kanguruhs.

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

17.10 Mem Name ist Hase. Teken-
filmserie.

17.20 Peter schiesst den Vogel ab.
Duitse speelfilm uit 1959 van Geza
von Cziffra met peter Alexander, Ger-
"maine Dagmar, Ruth Stephan e.a.

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

misch magazine.
20.00 Piratensender Powerplay.

Duitse speelfilm uit 1981 van Siggi
Götz met Thomas Gottschalk, Mike
Krüger, Evelyn Hamarm e.a.

Aansl.: Ratschlag für Kinoganger.
Filmrubriek. Vandaag: Mimi - in sei-
ner Ehre gekrankt.

21.30 Heute-journal.
22.00 (TT) Wunderbarer Planet.

7-delige Japanse documentaire serie.
Afl. 5: lm Felsen versiegelt.

22.45 00 Die stillen Stars. Portretten
van Nobelprijswinnaars. Vandaag:
De medicus Christian de Duve.

23.20 ■ Mr. Moto und die Flotte.
Amerikaanse speelfilm uit 1939 van
Norman Foster met Peter Lorre, Ri-
cardo Cortez, Virginia Field e.a.

00.30-00.35 Heute.

" Gerhard Lippert en Katharina de Bruyn in 'Der Komö-
dienstadel'. (Duitsland 1 -20.15 uur)

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

■ = zwart wit programma

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

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

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

België/TV 1
17.i;)0 Flipper. Amerikaanse jeugdse-
rie. Aft: Baby.

17....5 Jukebox.
17-ïtO Webster. Amerikaanse komi-

sche serie. Aft: Meer dan een herin-
ne ring. Met Emmanuel Lewis, Susan
Clark, Alexis Karras e.a. (herh.)

17.E 5 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Kinderserie. Aft: Plons

en de operazangeres, (herh.)
18.10 E.R.U. - Concerten. Vandaag:

Helsinki (2).
18.35 Avonturenbaai. Canadese

jeu gdserie. Aft: Stormweer. Met Don-
neli'y Rhodes, Christopher Crabb,
Ocoan Hellman e.a.

19.00 Uitzending door derden. Licht-
punt: Vrijzinnige Verenigingen.

19.2i>"> Medededelingen. Programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.3(1 Nieuws.
20.00 Buren. Australische tv-serie.

Helen en Douglas maken hun verlo-
ving bekend. Danny's ontgoocheling
duurt niet lang.

20.25 Das Boot. 6-delige Duitse serie
naar de roman van L.G. Buckheim.
Afl.l. Met Jurgen Prochnow, Klaus
Wennemann, Otto Sanders e.a.

21.15 Zomerrock. Eerste deel van
een verslag met interviews en con-
certfragmenten van het Roskildefesti-
val dat op 29 en 30 juni en 1 juli
plaatsvond in Denemarken. Presen-
tatio: Walter Grootaers.

21.5Ji^ Leven zonder George. 11-deli-
ge l__ngelse komische serie met Carol

»

Royle en Simon Cadelt Afl. 6.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:

Met de moter op vakantie.
22.50 Mensen rond het Grote Oce-

aanbekken. 11-delige Australische
documentaire serie over de exploratie
van volkeren over het Stille Oceaan-
bekken. Afl. 4: Vlammende pijlen.

23.45-23.50 Coda. 'Zelfportret in val-
lend serviesgoed' van Dirk van Baste-
laere.

" Scène uit 'Jaws'. (België/TV 2 - 20.00 uur)

RADIO
Radio 1: 95 3 en 100,3 mHz 747 kHz (402 mj en
1251 kHz (240 mj
Radio 2: 92 1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1/
Radio 3: 103.9 en 90 9 mHz
Radio 4: 98 7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 mj en 891 kHz (337 mj
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHzj. FM 22, 36 en 39 (93 7-
-97 5 en 97 9 kHz,
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m 11440 kHz van 5 30-19 00. -FM6 er
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49 26 m (6090 kHzj
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.
19.23 Superkat & supermuis.Teken-

filmserie.
19.30 Nieuws.
20.00-22.00 Jaws. Amerikaanse

speelfilm uit 1975 van Steven Spiel-
berg met Roy Scheider, Robert
Shaw, Richard Dreyfuss e.a.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.50 The Real Ghostbusters. Te-

kenfilmserie. Afl.: Wie is de dader?
De grote detective-schrijfster Agatha
Grisley is overleden, maar in haar
huis waren de spoken nog rond...
(herh.)

17.13 Foofur. Tekenfilmserie. Afl.:
Rocky de speurneus/Spinners negen
levens, (herh.)

17.35 Bluffers. Tekenfilmserie. Afl.:
Weten is beter dan vergeten, (herh.)

17.58 "" Ontdek je plekje: Gent.
18.08 (TT) Hollands Glorie. 12-delige

serie van Walter van derKamp naar
de roman van Jan de Hartog. Afl. 4.

18.58 Teufels Grossmutter. 12-deli-
ge Duitse jeugdserie.Afl. 8: Mast- en
schootbreuk. De Berlijnse Teufel-werf
bouwt de 500eboot en het zal het
beste schip uit de geschiedenis van
de firma worden. Familieleden hou-
den 's nachts een oogje in het zeil,
want de concurrentie ligt op de loer.

19.21 (TT) De brekers. 13-delige co-
medy serie. Afl. 4: Vissen.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 The Count Of monte Cristo.

Engelse speelfilm uit 1975 van David
Greene met Richard Chamberlain,
Tony Curtis, Trevor Howard e.a.

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

22.45 Kane en Abel. Amerikaanse se-
rie. William Kane is de mantel uitge-
veegd door Abel Rosnovski, nadat
Abel een beroep op hem had gedaan
geld te lenen voor zijn hotel, (herh.)

23.33 European Business Weekly.
Wekelijks overzicht van de belangrijk-
ste zakelijke ontwikkelingen.

00.03-00.08 Journaal.

" Rijk de Gooier, Sacco v.d. Made en Johnny Kraaykamp in =
'De brekers. (Nederland 2 - 19.21 uur) =

België/RTBF 1
18.00Vacaturebank. 18.15L'écran des
vacances. Tekenfilms met o.a. Mame-
mo, Hello Kitty en Les rescapés du vol
perdu. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir.
Waalse actualiteiten. 19.24 Top 5.

19.30 Journaal en Weerbericht. 20.00:
Actualités a la une. 20.05 Le retour des:
Bidasses en folie. Franse speelfilm uit j
1982. Jean, Phil en Gerard liften naar:
de Provence om er de viering van hun:
vaders, drie oorlogshelden, mee te ma-;
ken. 21.35 Dites-moi. Serie gesprekken;
gepresenteerd door Michèle Cédric.:
Vanavond: Madeleine Griselin. 22.40--
-23.15 Laatste nieuws en weerbericht.

TV5
16.05 Reportages. Informatief magazi-
ne. 17.00 Sportmagazine. 18.10 Ré-
création. 18.30 l'lmagination au galop.
Jongerenprogramma. 19.00 Des chif-
fres et des lettres. 19.30Les carnets de
l'aventure. Met o.a. skiën op de vul-
kaan. 20.00 Beau et chaud. Amuse-
mentsprogramma. 21.00 Nouveau
monde. Actualiteitenmagazine. 22.00
Journal Télévisé. 22.35 La route des
vacances. Toeristisch magazine. 23.00
Actuel. Informatief magazine. 23.50-
-00.50 Du cöté de chez Fred. Farrah
Diba.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Mime Time. Korte sketches-

door een mimegroep.
18.50 Robin Hood. 12-delige Engelse E

serie. Aft: Robin Hood en de tove-:
naar. :

19.42 Socutera. Voorlichtingsfilm van :
de Maatschappij tot Redding van}
Drenkelingen.

19.47 Verhalenvertellers. De vertel- ]
kunst, de eerste kunst die door de[
mens tot perfectie werd gebracht. ■Vandaag: verhaal uit Algerije.

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

serie over het ontstaan van de spre- i
kende film. Afl. Van B-film tot kassa- i
kraker. ■21 .25 Sport Studio.

21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.20 Een bericht van de Wilde Gan-:

zen. i
22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en j

slechthorenden.

Duitsland 3 West
15.20 Teletekstoverzlcht.
15.35 Piraten im Karibischen Meer.

Amerikaanse speelfilm uit 1942 van
Cecil B. DeMille met Ray Milland,
John Wayne, Paulette Goddard e.a.

17.35 Super-Grips. Spelprogramma
met Frank Laufenberg.

18.00 Urmel aus dem Eis. Poppense-
rie. Aft: Der Eisberg.

18.35 Klemens und Klementinchen.
Die Ganse vom Mühlentat Jeugdse-
rie. Aft: Alle Ganse fliegen hoch.

18.45 Abenteuer Wildnis. Natuurfilm-
serie. Vandaag: Die Katze aus dem
Sack. Documentaire over de vangst
van roofdieren in Afrika.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.

20.00 Chris Howland prasentiert.
Höchstleistungen aus dem Guinness-
Buch der Rekorde. Programma waar-
in mensen met hun prestaties in het
World Guinness Book of Records
proberen te komen.

20.30 Bonner Köpfe. Serie portretten.
Vandaag: Uta Würfet

21.00 Applaus, Applaus. 8-delige do-
cumentaire serie over de geschiede-
nis van de variété. Afl. 5.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Schüsse aus dem All. Folgen

der Mondlandung. Documentaire
over de vooral militaire gevolgen van
de ruimtevaart.

22.30 Tatort. Duitse politieserie. Aft:
Herzjagd.

00.18-00.23 Laatste nieuws.

België/Télé 21
18.30 Deutsch mit Victor. Cursus Duits:
voor beginners. 19.00 Kapers op dei
kust. Cursus Nederlands voor Fransta- i
lige zakenlui. 19.30-20.00 Journaal eni
weerbericht (met simultaanvertaling in igebarentaal.) i

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Hier en
Nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.30 Nieuws. 7.33
Hier en Nu. 8.30 Nieuwsoverzicht
Hier en Nu. 8.32 Maandagmorgen
Magazine. (9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverzicht Hier en Nu). 12.06
Boer en tuinder 12.32 Overkopen
gesproken. 12.49 Moment. 12.55
Mededelingen t.b.v. Land- en Tuin-
bouw. 13.09 Hier en Nu. 14.06 Ve-
ronica Nieuwsradio. 19.04 Veroni-
ca Nieuwsradio Extra. 20.02 Club
Veronica Trend 21.04 Jazz Con-
nection. 22.04 Op de eerste rang.
22.50 In het teken van de regen-
boog. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Easy Listening. 2.02
Nachtdienst. 6.02-7.00 Auto in?
Avro aan!

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een
Goede Morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 Aktua.) 9.04 Gou-
den Uren. 11.04 Op volle toeren.
12.04 Dierenbingo. 13.04 Aktua
13.15 Tijd voor Tetske. 14.04 Mu-
ziek uit duizenden. 15.04 Anita
Meyer in concert. 16.04 Monterey
popfestival 1967. 17.04 Ronduit
Radiokrant. 18.04 Tijdsein. 18.25
Kom eres uit. 18.50De Wolkenwa-
gen. 19.03 Residentie Pauze-
dienst. 19.30 Hemelsbreed. 19 45
Begrijpt u wat u leest? 20.00-7.00
Zie radio1.

Radio 3
(Elk heel uurnieuws.) 6.02 De baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Hollands glorie. 14.04
Toppop Radio. 16.04Toppop Twin-
tig. 18.03 Driespoor. 19.03 Het
Steenen Tijdperk. 20.03 Muziek

met Meta. 22.03 Candlelight
23.03-0.00 Droomgeheimen.

televisie en radio maandag

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.25 Neighbours. Australische serie.

Shane gaat bij zijn vader wonen en de
vrouw van Philip Martin komt te voor-
schijn.

15.50 De familie Perwanger. 9-delige
serie. Afl. 4.

16.50 De poppenkraam. Kinderserie.
Aft: Wie is er slimmer?

17.20 Algemene loterij Nederland.
17.30 Journaal.
17.40 Professor Poopsnagle. Jeugd-

serie. De dokter en de kinderen zijn
het moeras ingejaagd en Peter wordt
overvallen als hij de poopmobiel aan
het repareren is.

18.05 Feesten uit de hele wereld. 12-
-delige documentaire serie. Afl. 9: Het
Loy Krathong Volle Maan Feest van
Thailand.

18.30 Ravioli. 13-delige Duitse serie.
Afl. 4: Zoet-zuur. ledere dag ravioli
eten wordt de Düwels te veel, wat af-
wisseling zou dus geen kwaad kun-
nen.

19.00 Journaal.
19.16 De Bobbies. Engelse politiese-

rie. Aft: Pleinvrees. Martella zit met
een dode van een Italiaans spreken-
de familie en een dronken chauffeur
vernielt zijn bus.

19.43 Boggle. Woordspel gepresen-
teerd door Frank Kramer.

20.15 Avonturen van een dame.
6-delige Frans/Engelse serie. Afl. 6:
Strijd om Louisbourg. Griffard fingeert
zelfmoord en keert terug naar het
nieuwe Frankrijk, waar Arm de her-

berg van de overleden Jeanne heeft
overgenomen.

21.05 De bijentuin van Buckfast Ab-
bey. Documentaire over de bijenteelt
in een Engels Benedictijner klooster.

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

22.30 Journaal.
22.40-00.35 Ashanti. Amerikaanse

speelfilm uit 1979 van Richard Flei-
scher met Michael Caine, Peter. Usti-
nov, Beverly Johnson e.a.

" Brother Adam in 'De bijentuin van Buckfast Abbey
(Nederland 1 -21.05 uur)

Duitsland 3 SWF
15.55 Tati im Stossverkehr. Frans-

Italiaanse speelfilm uit 1970 van Jac-
ques Tati met: Jacques Tati, Maria
Kimberly, Marcel Fraval e.a.

17.30 Sesamstrasse.
18.00 Alles klar. Wetenschappelijk

magazine. Aft: Das Geheimnis der
Maschinen. (herh.)

18.24 Schmetterlinge. Documentai-
re. Deel 1.

18.30 World-Games aus Karlsruhe.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Lander-Menschen-Abenteuer.

Documentaire serie. Afl: Lavawüste,
Sagenland. Documentaire over IJs-
land.

20.15 Wir toten, was wir lieben. Se-
rie natuurdocumentaires. Vandaag:
31 Tiger. Verslag van een tijgerjachl
op Sumatra.

21.00 Südwest aktuell.
21.15 Markt. Economisch magazine.

Vandaag: 1. Belasting-harmonisatie
in de EEG. 2. Stroomtarieven. 3
Uiterste houdbaarheidsdata. 4. Parti-
culiere ziektekostenverzekeringen. 5
Economisch nieuws.

22.45-22.50 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Aubade (8.00
Nieuws.) 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 Klassiek op maandagmor-
gen: Rondom de revolutie. 12 00
Wereld Muziekconcours 1989,
Kerkrade. 14.00 Klassiek op de
maandagmiddag. 15.00 Wereld
Muziek Concours 1989, Kerkrade.
16.00 In antwoord op uw schrijven -klassiek. 17.00 Pianomuziek van
Nikolai Medtner. 18.00 Nieuws
18.02 Blazers Magazine. 18.30 De
Jonge Verdi (1). (19.45 Nieuws.)
20.50 La Follia. 22.00 Jazz-op-vier.
23.00-0.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9,00 Nieuws. 9.02 NOS Spor-
tief 9.25 Waterstanden. 9.30 Het
Tweede Begin. 10.00 Factor 5. Be-
richten van en over ouderen. 12.00
Nieuws. 12.05 Het voordeel van de
twijfel. 13.00 Nieuws. 13.10 Faktor
5. Bericht van buiten. 15.00 Bericht
uit het koninkrijk. 16.30Kinderma-
gazine. 17.00 Wat een taal. 17.30
Braken arrows, ongelukken met
kernwapens. 17.55 Mededelingen
en schippersberichten. 18.00
Nieuws. 18.10 Faktor 5. 18.30 Pro-gramma voor blinden en slecht-
zienden. 18.40 De Vrije Gedachte.
18.55 Promoprogramma voor bui-

tenlanders. 19.00 Programma voor

buitenlandse werknemers. 20.30
Het voordeel van de twijfel. Salman
Rushdie. 21.35-22.00 Grasduinen
op 78.

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 Mask. 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. Aansl.: teken-

film.
13.15 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.05 Mem Herz singt nur für dich.

Amerikaanse speelfilm, (herh.)
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
17.15 Inspektor Gadget. Tekenfilm-

serie. Aft: Schule der Taschendiebe.
17.45 RTL-Spiel. Aansl.: Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse mis-

daadsrie.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Captain Power. Canadees/-

Amerikaanse tv-serie. Aft: Die Tau-
schung.

19.50 Der Hammer. Amerikaanse tv-
serie. Aft: Von oben betrachtet

20.15 Der Chef. Politieserie. Aft: Ka-
mera, Action, Mord.

21.10 Alles Nichts Oder?! - Special.
Spelprohramma.

21.30 Eine Superpolizistin in New
Vork. Italiaanse speelfilm uit 1981
van Michele Massimo Tarantini met
Edwige Fenech,. Renzo Montagnani,
Alvaro Vitali e.a. (herh.)

22.55 Kult-Tour.
23.00 RTL kultur.
23.05 Kulturmagazin 10 vor 11. Met

Alexander Kluge.
23.30 Mannermagazin 'M.
00.05 Unglaubige Geschichten.

Vandaag: Zwei Körper - Eine Seele.
(herh.)

00.30-00.35 Betthupferl.

SSVC
13.30 About Britain. Nieuwe #*

mentaire serie. Vandaag: Een P 0"

van de Abbotsbury in April.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Australische s#"
14.50 Highway to heaven. Nie"*

serie. -15.35 Connections. Met Simon r*

ter.
16.00 Children's SSVC. Met V

A-Brac.
16.15 The Real Ghostbusters- &
16.40 C.A.B. Nieuwe serie.
17.05 The Waltons. Serie.
17.50 The Chart Show. Videos. 1
18.40 News and Weather.
18.55 That's Showbusiness. "Jgepresenteerd door Mike Smit"

teamcaptains Gloria Hunnifow
Kenny Everett.

19.25 Coronation Street. Serie <Jde dagelijks gebeurtenissen in
volkswijk. .„

19.50 Dallas. Aft: MissiontoMos^
20.35 The Bill. Serie.
21.00 Shadow of the Noose. bc

Aft: Beside the.seaside.
22.00 News and weather.
22.30 World in action.
22.55-23.45 Miami Vice. Van*>"

Child's Play.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I bliek. 09.05 Zeitzeugen. 09.35
The Real Ghostbusters. Aft: Tante Lois
und der Scharlatan. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospitat Aft: Das Mis-
strauen sitzt tief. 10.50 Teletip Koehen.
11.00 Programma-overzicht. 11.05 lm
Schatten des Galges. Amerikaanse
western uit 1954 van Nicholas Ray met
James Cagney, Viveca Lindfors, John
Derek e.a. Aansl.: Tekenfilms. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05 Pixi im
Wolkenkuckucksheim. Aft: Die Hirtin
und der Schornsteinfeger. 14.30 ■Lassie. Aft: Timmy als Rennfahrer.
14.55 Der Goldene Schuss. Aansl.:
Programma-overzicht. 15.05 General
Hospitat Aft: Wer ist hier eifersüchtig?
15.50 Teletip Haushalt. 16.00 ■ Pat
und Patachon. Aft: Das entschwunde-
ne Testament. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Bonanza. Aft: Nur ein
kleiner Mann. Aansl.: tekenfilm. 17.35
SAT. 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50Matt Houston. Aft: Der wei-
nende Clown. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. Quiz-Show. 19.30 Max
Headroom. Aft: Baby-Reproduction.
20.25SAT.I Wetter. 20.30 Hunter. Aft:
Reichtum kann toten. 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 Dort in der Wachau. Duitse
comedy uit 1957 van Rudolf Carl met
Wolf Albach-Retty, Gerunde Locker,
Traute Wassler e.a. 23.15 SAT 1 Bliek.

23.25 News& Stories. Magazine. <#?
So gesehen. (herh.) 00.10-00.20^
gramma-overzicht.

Sky Channel
06.30 European Business Cha"

Nieuws voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans. Familieserie-;
11.30 Sky By Day. Ochtendmar

ne.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World. Dramaserie
13.55 Landscape Channel- b

beelden met muziek.
14.50 As the World Turns. Serie
15.45 Loving. Dramaserie. _ji

16.15 The Lucy Show. Korrn 5"

feuilleton.
16.45 Lady Lovely Locks.
17.00 Countdown. Pop.
17.30 Eurosport overzicht.
19.00 International Motorsport-
-20.00 Golf.
21.00 Eurosport what a week!
22.00 Masters soccer.
23.00 Boksen.
00.00 Rugby.
01.00 Eurosport overzicht. J
01.30-06.30 Landscape CW 11'Sfeerbeelden met muziek.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
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.
00.00 XPO.
01.00-07.00 Night Videos.
I

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Limburg en de
Wereld, Agenda en Muziek. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02Kort nieuws.
17.02 Regionaal weerbericht.
17.05 Limburg Actueel, Agenda en
Muziek. 17.25 Vakwerk: de Lim-
burgse arbeidsmarkt, scholing en
vacaturebank. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2

06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30. 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws, en R.V.A.-berichten). 8.00
Nieuws. 8.10 De Groote Magazij-
nen. 9.30 Golfbreker. 10.00
Nieuws. 10.03 Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. .12.00 Limburg
1989. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00Vooruit 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 bussi"

hour.
08.00 The mix. Pop, tekenfilms e'
15.30 Chart attack.
16.30 Hotline.
18.30 Off the Wall.
19.30 Foley Square. Komische &A
20.00 High Chaparral. Westerns*
20.55 Cassie & Co. Detectivese"
21.50 World News.
22.00 Discovery zone. Natuur"

mentaire serie.
23.00 Wild World. ....
00.00 Worldnews. Aansl.: The WJf
02.00-07.00 Rete Mia. Italiaans r

gramma.

Belg. Rundfunk
6.35 Radio FrühstucI*,^
Wunschkasten. 7.45 v" nf«tungskalender. 8.30 B«» 10j
Worte. 9.10 Musikexpres*;y
12.00 Gut aufgelegt. W^Ll*staltungskalender Musik <j"
12.15 Veranstaltungs"^)
13.00 Frischauf. 14.05 W. 1$
heute: Operette & Mvf1?!' 9
Nachmittagsstudio. 16-ïlidi_*l.
lighf. US-Charts. 17.05 V' JJ
18.10 BRF-Aktuell. I°■% f*}
Swing und Balladen. 20-£y
richten. 20.05-21.45 Stad»

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9° r̂e |f Jwie kein anderer. 11 00 . (fl \
elf. 12.00 Is jan Ding!J*a.V,
16.00 Entenjagd. 1/00 i»
sikduell. 17.50 Sportsr»TrfJ
RTL-Musikduell. 19-00N"j Pi
Vierundzwanzig: Pin-Wf' _^
Rückspiel 21.00 2, p
22.00-0.00 Musik Non-=lur

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6°L|i.j|
melodie. 9.05 Musikpav''Atl|«_
Gutaufgelegt. 13.00 Gu'^. %
14.05 Auf der Promena
Café-Konzert 16.05 He

sS. _}
die. 17.00 Musik-ExprfMj
Zwischen Broadway unfLfi. *21.00 Musik zum Traun"'
4.05 Nachtexpress.
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d'r joep

Herrejot
Fp nu niet dat ik het enige
m,^ in Kerkrade ben. WatSc betreft legt deze rubriek
t^ctdrufc wat al te veel op
Ep Persoontje. Ik heb het ge-
k °P dr Maat te staan en
kv y'fl 3e zelfs een krans. Je
JE^1 in het middelpunt van
Allangstelling op der plats
>,Lre the action is. U begrijpt
k niijn taalgebruik zichjIj,, het internationalekarak-

n het WMC aanpast.

\' ik ben een bevoorrechtJLs°o?i. Ik heb zelfs gezien
TL °-e Brand-brouwerij een
H^O-te indrukwekkendejiet gemaakt heeft, dat het
Ajj niet zou verwonderen
m^yeer ze binnenkort Hei-
I opkope?..

fy Want hier wil ik
k yer een belangrijke colle-
L Ik ga af en toe op
jLyetgangersdomein buur-
JL°lJ 't Heilig Hart, beter be-. ais drHerrejot. En daar
L'fc mijn ziel neer, daar
\ty ik het allemaal op. On-

"loemd.

t l de komende vier jaar
"üq. ik weer omringd door
(g e auto's en alleen op vrij-
.).?c'ite?id heb ik maat op

En dat geeft me een
\ ukt gevoel. Ik ben 76 en
k e(f WMC's aj'gestreept op
\^ conduitestaat. Maar

j i>p_ 2a' de toekomst me nog
en?

ML de u_eek heb ik het der

IL .ot ree/U op de man a/
lj,aa9d. „Zaag es, Herrejot,
f n °eueeJ WMC-streepjes kan
Jij rekenen?" Het bleefstil,
i./* n*ets en keek me aan. Ik
i\fep at &eze vraag niet
'^ytooord ko?i worden. En
!%_ eo ik maar, wat gebe-
j

ÏL reJot, geef deze oude man
tW^ee. WMC's en een béétje
JV.e- ' Hij grinnikte en
i^j'de met zijn iippen eenk 'esnaam. »

Watheel oud...
I^RADE - Het WMC 1989
Wj. honderden vaak zeer
(v'ge deelnemers. Harmo-

fy ■ Cecilia Tegelen telt óók
*H s^ügd, maar beschikte tij-
\\ evenement°°k over de
fy. e deelnemervan het hele
jjQ°0i- Zaterdagochtend zat
{t{„ de eerste stoel naast de
t Wni: de 87-jarige dwarsflui-
ty> lel Denessen. De in april
f
, geboren inwoner ' van

fy. ,° meldde zich veertien
Vater, in 1916, aan bij hetCs Uit Tegelen dat hij al die
e trouw bleef. En op dezeS|ende leeftijd haalde Wiel

St fif^en een eerste prijs op
ij^fde WMC. Zenuwen had
.j n

et gehad. „Dat is iets voorJ^geren".

Tegenvallend
Vrijdag reeds was de strijd om het
allerhoogste in alle hevigheid losge-
barsten. Zoals na het optreden van
vorige week woensdag in het kader
van WASBE teverwachten was, viel
het concert van het Northridge
Wind Ensemble uit Californie vrij-
dagavond erg tegen. Onder leiding
van de befaamde David Whitwell,
blijkbaar theoretisch beter onder-
legd dan praktisch, maakte deze
University Band op geen enkele
wijze duidelijk, waarom men in de
Concertafdeling had ingeschreven.
Eveneens wat tegenvallend was het
optreden van het Nationaal Noors
Harmonie Orkest, vooral door een
bijzonder onevenwichtige program-
ma-opbouw - twee trompetconcer-
ten en een slotwerk dat uitging als
een nachtkaars. Het virtuoos orkest
onderscheidde zich door een enorm
compacte koperklank, maar ook
door een matig fluitregister, en een
heel agressieve manier van musice-
ren. Jammer dat men het program-
ma te veel op de - overigens uitste-
kende - trompettist Ole Edvard An-
tonson had afgestemd.

Een voorproefje van datgene, wat
gisteren geboden werd, leverde za-

terdagavond Ateneo uit Cullera, een
140-man sterk ensemble met een
onwaarschijnlijk mooie houtklank.
Het was echter opvallend dat het
korps juist in het Spaans repertoire
-El Sombrero de Tres Picos - rond-
uit tegenviel. Geen Spaans tempera-
ment, geen karakteristiek orkest-
spel, geen onderhuidse spanning.

Fanfair
Afgelopen vrijdag slaagde muziek-
vereniging Crescendo Nieuwveen -de gedoodverfde favoriet - er niet
in, het Frysk Fanfare Orkest naar de
kroon te steken. Onder leiding van
'wonderboy' Danny Oosterman
speelde de fanfare heel energiek en
expressief en vooral dynamisch,
een gebied waarop Oosterman niet
te kloppen is. Maar wat hetklapstuk
van de avond had moeten worden-het spraakmakende The Year of the
Dragon van Sparke - viel enigszins
tegen, omdat er geforceerd werd ge-
musiceerd en technisch bepaald
niet vlekkeloos. Bovendien had het
bugelregister te weinig inbreng in
de orkestklank van deze fanfare.

Een dag later lukte het ook fanfare
Eendracht Nieuwenhagerheide niet
de Friezen van de eerste plaats in de
sektie fanfare (en dus van ’ 7.500,-)
af te stoten. Prachtig mooie delen in
het verplicht werk van Goorhuis -
het walsje heb ik nog nooit zo karak-
teristiek gehoord- werden afgewis-
seld met passages, die door minder
goede stemming en ritmisch ondui-
delijk spel werden gekenmerkt. De
mooie weldadige klank vond ik het
sterkste punt van deze fanfare, op
het gebied van expressief musice-
ren leek dirigent Ger Akkermans
wat geremd. Vooral de langzame de-
len van The Wayfarer van Bali en
Nirvana's Touch van Mertens klon-
ken daardoor wat vlak en onzeker.

WMC

Spanjaarden helemaal kapot van nederlaag
door jefbrauers Bunol: 'o wee'

en geen olé
KERKRADE -Dat mij voorlopig
niemand meer vertelt dat het in
de muziek werkelijk alleen maar
om de muziek gaat. Want wie gis-
teravond tussen tien uur en half
elf nabij een zij-ingang van de
Rodahal het hartverscheurend
leed zag, waarmee de Spanjaar-
den uit Buhol de behaalde 349
punten Vierden' weet dat het bij
het Wereldmuziekconcours in de
concertafdeling slechts om één
ding gaat: meer punten halen
dan de concurrent!

Vlak voor tien uur worden de
laatste uitslagen van dit WMC
bekend gemaakt. Rechts van me
staat 'de Phil', links staat 'Buhol'.
Het zal wel toeval zijn dat ik aan
beide kanten wordt geflankeerd
door twee charmante jongeda-
mes van elk korps. De 349 pun-
ten worden aan mijn linkerkant

met gejuich ontvangen. Bij 'de
Phil' is het even stil. Héél even
maar, want een minuut later val-
len de twee meisjes uit Bocholtz
elkaar huilend in de armen. Aan
mijn linkerzijde gebeurt het zelf-
de. Ook daar valt men huilend in
eikaars armen, van verdriet...

De feestvreugde van de Bocholt-
zenaren is groot. Het verdriet bij
de muzikanten uit Bunol is ech-
ter nóg groter. Als het gezelschap
buiten komt, ontladen de emo-
ties zich helemaal. Dirigent Fo-

res Assensi is buiten zinnen, de
enkeling die zijn zelfbeheersing
nog kan bewaren doet vergeefse
pogingen de man te kalmeren. In
het daaropvolgende halfuur spe-
len zich rondom de vijf bussen
waarmee de Spanjaarden naar
Kerkrade zijn gereisdnauwelijks
te beschrijven Zuideuropese ta-
ferelen af.

Tussen de tranen door wordt me
duidelijk gemaakt dat het leven
voor deze muzikanten niet zo
heel veel zin meer heeft op dit

moment. Op de stoep langs de
weg huilt een Spaanse schone
onafgebroken; als zij een halfuur
later dan tóch maar besluit dat
het leven ondanks alles verder
gaat ontmoet ze tal van wenende
lotgenoten. De voorzitter van de
club spreekt opbeurende en
troostende woorden. Tegen do-
vemansoren...

Het gejuich en gezang van de
Phil-leden, die de Rodahal verla-
ten, zorgt voor nog watextra zout
in de wonden. Een bejaard echt-
paar uit Kerkrade, bezig aan een
laat ommetje, vraagt me of de le-
den van 'dat korps hier' geen

'prijs hebben gehaald. Mijn uitleg
zorgt voor niet-begrijpende blik-
ken. Hoezo teleurgesteld? Met
349 punten? Op één na het beste
orkest van het WMC 1989? Ja
dus, want in de muziek gaat het
allang niet meer alleen maar om
de muziek...Ij net mammoetkorps van Bunol op een overvol podium in een al even volle Rodahal. DePa-njaarden leverden een geweldige prestatie, maar de nederlaag in vergelijking met Bo-*°ltz kwam keihard aan. Foto: wimklisters

Heinz Friesen leidt Phil naar unieke prestatie

Bocholtz, bis, bis, bis...
door jos frusch

KERKRADE - 'Also spielte Bocholtz'. Deze parafrase op Ri-
chard Strauss' meesterwerk Also sprach Zarathustra zou de
titel kunnen worden van een boekwerk, dat de heldendaden
beschrijft van de nieuwe - en oude - wereldkampioen bij de
harmonie-orkesten in de allerhoogste afdeling, de Philharmo-
nie van Bocholtz onder leiding van zijn eminente dirigent
Heinz Friesen. Met een werkelijk fenomenaal concert besloot
de Phil gisteravond in een kokende en kolkende Rodahal de
concertwedstrijden van het elfde Wereld Muziek Concours en
schreef voor de zoveelste keer in haar bestaan historie. De fas-
cinerende wijze waarop dat ditmaal gebeurde, is echter onge-
kend in de geschiedenis van het korps en het WMC.

De allerhoogste score van 120 pun-
ten kreeg Bocholtz voor haar uit-
voering van het verplicht werk, de
Brillante Symfonie van Ida Got-
kovski. Prachtig mooi van opbouw,
kleur en sfeerklonk het eerste deel,
maar echt imponerend werd het pas
in het tweede. In een extreem hoog
tempo, technisch weergaloos, ont-
laaddezich een enorme spanning, te
vergelijken met een vulkaan die
lava spuit. Een minutenlange staan-
de ovatie was het gevolg.

Daarvóór had de Phil grote indruk
gemaakt met de veertig minuten
durende uitvoering van Also sprach
Zarathustra. Dat een blaasorkest zo
lang muzikale spanning - die naar
de keel grijpende spanning - vast
kon houden, had ik vooraf niet voor
mogelijk gehouden. Zonder een di-
rigent van het kaliber Heinz Friesen
kan dat ook niet, overigens. Maar
natuurlijk ook niet zonder de indivi-
duelekwaliteiten van de musici van
dit fantastische orkest.
Over individuele kwaliteiten be-
schikte ook La Armonica uit het
Spaanse Bunol in ruime mate. En
ook over de onwaarschijnlijk mooie
orkestklank, die wij kennen van
deze Spaanse orkesten met hun
mammoetbezetting. Van diverse
passages uit het eerste deel van de
Derde Symfonie van Mahler kreeg
ik kippevel, zo mooi van klank en
opbouw; van het verplicht werk van
Gotkovski slaap. Dan kon mij nog
meer de interpretatie van de Con-
certband Harelbeke bevallen, die
onder leiding van een dansende en
hevig takterende Geert Verschaeve
tot een bijzonder levendige uitvoe-
ring van dit 'moordwerk' kwam. En
ook in het overig programma stel-
den de Belgen zeker niet teleur.

Het is dit jaar duidelijk geworden
dat de concertafdeling na een expe-
rimenteel begin in 1985 is uitge-
groeid tot de - in zuiver muzikaal
opzicht- meest interessante van het
hele concours. In de concertafde-
ling spelen de beste korpsen het
meest boeiende repertoire, is de
grootste variatie op dat gebied aan-
toonbaar, zorgt het publiek voor de
meest sfeervolle ambiance en ont-
ketent het geringe niveauverschil
tussen de allerbeste korpsen een on-
gekende spanning. De concertafde-
ling heeft zijn bestaansrecht defini-
tief aangetoond, ook op het WMC.

ili tm

" Hij kan het nog steeds niet helemaal geloven. Na een fenomenale prestatie ziet dirigent Heinz
Friesen hoe WMC-voorzitter Bert van de Weyer de versierselen uitreikt aan Philharmonie-voor-
zitter Zintsen.

-«^^^— ' ■ i. ______np^|ff^_____—. -"___» ___m^m» f
_ ... ■■

" De vreugde ontlaadt zich in het Bocholtzer kamp, de gezichten spreken boekdelen.
Foto's: WIM KUSTERS

Brassband Stein behaalt fraaie eerste prijs

Skiën wint spannende
strijd eerste divisie

KERKRADE - De nek aan nek race
in de eerste divisie harmonie is be-
slist in het voordeel van het Tele-
mark Janitsjarorkester uit Skiën.
De Noren behaalden 333 punten,
twee meer dan de orkesten uit Wol-
der en Heel. Ook Brassband Lim-
burg slaagde er niet in de titel in de
eerste divisie naar Limburg te ha-
len. De muzikanten uit Stem blie-
zen 318,5 punten bij elkaar. En daar-
mee konden zij de Provinciale
Brassband Groningen (324 punten)
niet bedreigen. In de derde divisie
eiste Lao Silesu uit het Italiaanse
Samassi de titel op, terwijl in de
tweede divisie een uitstekende
prestatie van harmonie Martinus uit
het Belgische Herk de Stad niet vol-
doende was om het Engelse Brom-
ley van de troon te stoten.

De overwinning van de Noren was
verrassend. Zeker in het verplichte
werk presteerde het orkest niet
overtuigend. De stemming, vooral
in het groot koper, was zwak en in
technisch opzicht leverde men
eveneens geen echt gaaf werk af.
Het uiterst moeilijke keuzewerk
deed de (jury)balans uiteindelijk
toch doorslaan ten gunste van het
Telemark Orkester. Een dag later

deden de Spanjaarden uit Quart de
Poblet nog een vergeefse poging de
toppositie over te nemen. Zij bleven
op 330 punten steken. De Stadtka-
pelle Feldkirchen speelde welis-
waar niet slecht, maar de behaalde
324 punten, een eerste prijs met lof
der jury, was toch wel wat al te veel
van het goede.

Brassband Limburg kwam onder
leiding van Sef Pijpers met name in
het verplichte werk niet tot spran-
kelend (brassband)samenspel. In
het keuzewerk was dat aanzienlijk
beter verzorgd. Het leverde een te-
rechte prima eerste prijs op.

Voor een bijzonder fraaie prestatie
zorgde zaterdagmiddag harmonie
St. Martinus uit Herk de Stad (Bel-
gië). Onder leiding van Marcel Van-
mechelen deden zij een poging de
geweldige score van de Youth Band
uit het Engelse Bromley (337) te
overtreffen. De Belgen kwamen ver.
De fraaie klank, de goede balans en
het musiceren met flair leverden
331 punten op.

In diezelfde afdeling onderstreepte
de Calgary Stampede Concert Band
(Canada) dat de verrichtingen bij de
concertwedstrijden voor deze ver-
eniging geen hoofdzaak zijn. Het

optreden leverde dan ook slechts263 punten op.

Hartverwarmend daarentegen was
het optreden van de Blasarasveit uit
het IJslandse Akureyri. Dit bijzon-
der jeugdigekorps (een hoboist van
nauwelijks twaalf jaar kom je niet
vaak tegen op een WMC) slaagde er
in om onder leiding van Roar Kvam
de verplichte compositie van Hardy
Mertens verrassend doorzichtig te
maken (145,5 punten). Het bijzonder
korte keuzewerk, de Suite Arctica,
leverde eenzelfde puntentotaal op,
zodat het IJslandse debuut resul-
teerde in een eerste prijs.

De derde divisie kreeg een verras-
sende maar daarom niet minder te-
rechte winnaar. Lao Silesu uit Sa-
massi leek in niets op de Italiaanse
verenigingen, zoals we die uit het
verleden kennen. Lao Silesu verras-
te met een goed verzorgde uitvoe-
ring en legde met de beste uitvoe-
ring van het verplichte werk Japa-
nese Tune tijdens dit WMC, meteen
de basis voor de uiteindelijke 308,5
punten. Ook het 'Orkiestra' uit het
Poolse Jastrzebie kwam verrassend
voor de dag. De uitvoering werd be-
loond met 300 punten.

Harmonie St. Cecilia uit Tegelen
kon nietvoor een verrassing zorgen.
Hetkorps van dirigent JohnBartels
kwam met 288,5 punten net met de
hakkenover de sloot voor een eerste
prijs. Kwamen de muzikanten uit
Tegelen in het verplichte werk nog
tot een zeer aanvaardbare prestatie,
in de zeker voor een derde divisie-
harmonie ongeschikte 'Two prelu-
des' van Debussy (van oorsprong
een pianowerk) werden technische
mankementen en een minder goed
verzorgd samenspel blootgelegd.

jefbrauers

uitslagen

CONCERTWEDSTRIJDEN

Zaterdag

Fanfare:
Eendracht, Nieuwenhagerhei-
de (Ned) 334,5 ptn, eerste prijs
met lof der jury
Harmonie:
Abonyi Fuvoszenekar, Abonyi
(Hong) 275,5 ptn tweede prijs.
Grosse Blasorchester, Dubnica
nad Vahom (Tsj) 256,5 ptn
tweede prijs. Lao Silesi, Samas-
si (Ita) 308,5 ptn eerste prijs.
Calgary Stampede, Calgary
(Can) 263 ptn tweede prijs. Bla-
sarasveit Tonlistarskolans.
Akureyri (IJsl) 291 ptn eerste
prijs. Mlodziezowa orkestra
deta kopalni, Jastrzebie Zdroj
(Pol) 300 ptn, eerste prijs.
St. Martinus, Herk de Stad
(Bel) 331 ptn, eerste prijs met
lof der jury. Telemark Janits-
jarorkester, Skiën (Nor) 333 ptn
eerste prijs met lof der jury.
Banda Sinfonica Ateneo Musi-
cal, Cullera (Spa) 342 ptn eerste
prijs met lof der jury.

Zondag

Brassband:
Brass Band Limburg, Stem
(Ned) 318,5 ptn eerste prijs
Harmonie:
Stadtkapelle, Feldkirchen
(Oostenr) 324 ptn eerste prijs
met lof der jury. Agrupacion
Musical la Amistad, Quart de
Poblet (Spa) 330 ptn eerste prijs
met lof der jury. Concertband
Vooruit, Harelbeke (Bel) 343
ptn eerste prijs met lof der jury.
La Armonica, Buhol (Spa) 349
ptn eerste prijs met lof der jury.
Koninklijke Philharmonie, Bo-
choltz (Ned) 354 ptn, eerste
prijs met lof der jury.

Spaans
benauwd

KERKRADE - Wie gister-
avond in de Kerkraadse Roda-
hal zat, moet zich in een Zuid-
spaanse arena gewaand heb-
ben. Warm, heet, benauwd. En
dat gevoegd bij de prachtige
muziek, waar je dan ook nog
kippevel bij kreeg.

Een voor Nederland ongeken-
de atmosfeer, die nog meer ca-
chet kreeg door het Spaanse
publiek. Volkomen relaxed
hanteerden met name de
Spaanse vrouwen op de tribu-
nes hun waaiers, in een nimmer
versagend ritme met zachtjes
zoemend geluid.

De minder goed voorbereide
Nederlandse supporters pro-
beerden toen maar de zweet-
productie te beperken door het
programmaboekje ter hand te
nemen.
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Verkoeling
" Verkoeling. Daar snakte me-
nig muzikant naar, afgelopen za-
terdag in het schroeihete stadion
Van Roda. En omdat er aan een
uniform weinig schaduw zit,
moest de afkoeling ergens an-
ders vandaan worden gehaald.
Zoals fris water, dat recht op je
verhitte wangen wordt ge-
sproeid.

Klamme warmte die aan je huid
kleeft. Dit weer heerste er giste-
ren op de WMC-finale. En op-
nieuw was het afzien geblazen
voor de deelnemendekorpsen in
hun hooggekraagde uniformen.
Echter, nu kwam de verkoeling
niet uit een sproeibus. Maar
strak en hard uit een donderbui.
Zelfs zo hard dat de Bristol Uni-
corns, puntgaaf klaar voor hun
show, eerst moesten gaan schui-
len. En het publiek vlak langs het
'slagveld' ging onder zeil. Of stak
de paraplu op.

Foto's:
WIM KUSTERS EN
DRIESLINSSEN

Titels gaan naarKunst en Genoegen Leiden en Pasveer Leeuwarden

Complete Nederlandse victorie
door wim dragstra

KERKRADE - Zowel de mars- als de showwedstrijden van het totale elfde We-
reld Muziek Concours in Kerkrade zijn gewonnen door Nederlandse muziek-
korpsen. In de mars ging de hoogste eer naar show- and marchingband Kunst
en Genoegen uit Leiden. In de show mag het Pasveerkorps uit Leeuwarden zich
WMC-kampioen 1989 noemen. Beide korpsen traden gisteren, op de laatste dag
van het Wereld Muziek Concours, voor het voetlicht.

In de voorbije drieweekeinden heb-
ben meer dan tachtig verschillende
muziekkorpsen opgetreden het
Kerkraadse gemeentelijk sport-
park. Gistermiddag was het hoogte-
punt. Niet alleen stond de WMC-
kampioen show van 1985 voor de
poort van het stadion, namelijk de
Unicorns uit Bristol in Engeland,
ook de Calgary Stampede Show
Band uit Canada was met 135 muzi-
kanten present en niet alleen om de
gezellige sfeer in Kerkrade tijdens
het WMC te proeven... De Neder-
landse hoop was gevestigd op
Kunst en Genoegen uit Leiden en
het Pasveerkorps uit Leeuwarden.
Daarnaast vertrouwde Nederland
ook nog op het muziekkorps Adest
Musica uit Sassenheim dat vorige
week zondag al een prima show liet
zien en het klassement in die cate-
gorie dan ook aanvoerde met 91 van
de honderd maximaal te verdienen
punten.

" Burgemeester Jan Mans van Kerkrade overhandigt het ere-
vaandel aan de tamboer-maitre van Kunst en Genoegen uit
Leiden, dekampioen van de marswedstrijden.

Foto: DRIESLINSSEN.

Show
Het Pasveerkorps verraste met een
vreselijk speelse show in een stijl-
volle jas. Het korps marcheerde in
de show op allerhande verschillen-
de ritmen, liep even gemakkelijk op
een 7/8-maat als op de vierkwarts-
maat en wisselde om de haverklap
van tempo. Een lust voor het oog.

Daarbij kwamen de vreselijk moei-
lijke figuraties die men had uitge-
dacht en een spannende choreogra-
fie. Soms leek het wel alsof twee
muziekkorpsen tegen elkaar in mar-
cheerden. De show van de pijpers
en tamboers van het Pasveerkorps
deed op sommige momenten den-
ken aan de Spaanse rijschool van de
Lipizaner-paarden in Wenen. Stijl-
vol, kunstig, verfijnd. Met 94 punten
werden alle eerdere prestaties in de
schaduw gezet.

Deze 'gestaalde perfectie' met een
in hoog tempo uitgevoerde gehurk-
te jungledans als afmars bracht een
dusdanig enthousiasme op de tribu-
nes teweeg dat de nog volgende
korpsen voor de welhaast onbegon-

nen opdracht stonden om hier te
genop te boksen.

Kunst en Genoegen moest als eerste
in de nog nakolkende arena te werk.
De jongens en meiden uit Leiden
deden het wat klassieker, wat strak-
ker, robuster. Dat past ook beter bij
deze drumfanfare. Eigenlijk gaf dit
korps in zn eentje een wervelende
taptoe ten beste, met brede figura-
ties, knap marcheerwerk en een
heel fijne 'sound. Met 90,5 punten
bleef Leiden onder Adest Musica
uit Sassenheim, maar versloeg toch
nog de Canadezen en Engelsen, die
met opAmerikaanse leest geschoei-
de shows naar Kerkrade waren ge-
komen. De juryvond die shows wel
goed, maar de muziek niet.
„Terug naar het repetitielokaal en
eerst nog een goed de muziek instu-
deren," zei het Engelse jurylidRod-
neyParker en zijn Amerikaanse col-
lega David Maker had voornamelijk
kritiek op de choreografie, die niet
geheel vloeiend was. „Er kwamen
wel leuke momenten in voor, maar
het ene figuur vloeide niet voort uit
het vorige. Het had niets met elkaar
te maken." De Canadezen kregen
voor hun show 90,2 punten en de
Engelsen uit Bristol maar 87,1. Dat
deed de Engelsen wel pijn. Niet al-
leen werd het kampioenschap niet

geprolongeerd, ook nog eens werd
verloren van de grote rivaal de
Stampede Band.

In de marswedstrijden gisteren was
Kunst en Genoegen uit Leiden de
betere. „Het marsoptreden van Pa-
sfeer uit Leeuwarden was al erg
showachtig op de sintelbaan, maar
er moet natuurlijk wel onderscheid
zijn tussen mars en de show," meen-
de jurylid Jaap Koops. De Leidena-
ren wisten daarmee de Hackle Pipe
Band (de doedelzakband uit Ant-
werpen, België) te verslaan. Vanaf
het eerste weekeinde haden de doe-
delzakblazers namelijk bovenaan
gestaan in de marswedstrijden met
90 punten.

" De WMC-kampioen 1989 in deshowwedstrijden, het Pasveerkorps uit Leeuwarden in actie in
JietRodastadion. Foto: DRIES LINSSEN.

Verrassing
De verrassing van de zondag vorm-
de het muziekkorps uit Jastrzebie
in Polen. Een mijnwerkerskorps,
dat in de mars een dikke tweede
prijs behaalde. Praktisch niemand
van de rond 18.000 toeschouwers
die zondag zaten tekijken dacht dat
het de Polen zou lukken een goede
show te brengen. Maar voorwaar;
voor het eerst in de geschiedenis
kwam uit het Oostblok een heel aar-
dige show. Niet statisch zoals de
Hongaren ook dit weekeinde weer
lieten zien, maar met aardige figu-
ren (onder andere een schacht met
een draaiend schachtwiel) en goed
marcheerwerk. De jury beloonde
dit optreden met 80 punten, goed
voor een eerste prijs. De verrassing
van zaterdag was, dat Advendo uit
Sneek met een op het eerste gezicht
puike show, maar 86,4 punten be-
haalde. „Allemaal kleine foutjes die
zich opstapelden, het was gewoon
niet perfect," zei jury-voorzitter Jo
Conjaerts over Advendo. Misschien
niet perfect, maar Advendo liet een
mooie show zien, met een break-
dance erin en een prima frasering en
timing. De dagprijs was in ieder ge-
val wel voor dit met 'ijsberen-mut-
sen' getooide korps.

Sneker solo voor
een vol stadion
door joos philippens

KERKRADE - En toen barstte
deregen los. De Bristol Unicorns
vluchtten in afwachting van 'be-
ter tijden' de catacomben in. De
bijna 20.000 toeschouwers in het
Rodastadion doken weg onder
hun paraplu's of reusachtige re-
pen plastic.

En toen kwam daar uit het niets
Snekenaar Theo Brens. Vol-
strekt in zijn eentje. Op klompen
in de kleuren en symbolen van
de Friese vlag. Met trom, trom-
pet en lyra. In hawaian look met
een slordig omgehangen uni-
formjasje.

En hij speelde. Als de vleesge-
worden Willempie die André van
Duin tien jaar geleden voor het
eerst presenteerde.
Hij trok gekke bekken. En het
publiek ging om. Hij paradeerde

op de kunststofbaan, misleidde
fotografen, trok over het gras-
veld. Het publiek vond het
prachtig. Hij blies op zijn trom-
pet en gaf tegelijkertijd een
drumsolo ten beste. Op handen
gedragen door de menigte mar-
cheerde hij na ruim een kwartier
het stadion weer uit.

En daar presenteerde Theo
Brens zich ook als verbale jonas.
„Normaal is ons groepje met zn
zessen, maar de andere vijf kre-
gen geen weekendverlof van de
inrichting". Natuurlijk hebben
ze legio optredens: „We spelen
overal waar we niet al te veel hoe-
ven bij te betalen. Maar meestal
is dat voor onze zes partners".

In de Hennie Huismanshow wil
hij wel optreden. In zijn agenda
heeft hij donderdagavond 12 ok-
tober al vrijgehouden. Hennie
hoeft alleen nog maar te bellen.

«■_m^vwv_>_!_->_-»-_w--_»i__-__iiii ■_____-____-__Miß______i__««___-ni

" Theo Berns kreeg het stadion 'om. Foto: driesLINSSEN

Afsluiting
Het Wereld Muziek Concours werd
gistermiddag in het sportpark te
Kerkrade voor wat betreft de mars-
en showwedstrijdgedeelte met een
kleurrijke slotmanifestatie beslo-
ten. Burgemeester Jan Mans van
Kerkrade reikte de twee ere-vaan-
dels aan Kunst en Genoegen en het
Pasfeerkorps uit. Laatstgenoemde
kreeg ook de dagprijs. Fijn was het
te zien dat de leden van beidekorp-
sen elkaar feliciteerden met het we-
derzijdse succes.
„Een geweldig WMC, dat kan ik
zondermeer stellen. Vooral ook wat
betreft het werk van de jury.We wa-

ren toch eigenlijk min of meer
vreemden voor elkaar, maar we zijn
tot prima teamwork kunnen komen
en we hebben in alle opzichten een
verstandig, deskundig en objectief
oordeel kunnen vellen, waaruit een
prima prijzentoekenningnaar voren
is gekomen. Ik ben zeer tevreden,"
aldus jury-voorzitter Jo Conjaerts.
Met het strijken van de WMC-vlag in
het stadion is een einde gekomen
aan het elfde Wereld Muziek Con-
cours. Kerkrade zal vier jaar moeten
wachten voordat er weer in alle he-
vigheid een muzikale strijd te Kaal-
heide ontbrandt.

De rillingen
van Pasveer

door hans toonen
KERKRADE - Ook bij «"j
boer Oswald Dijkstra I°°'
meer over de rug dan rilling
als hij zondagmiddag ietsJ!twaalven met zijn Pasve*
korps uit het op de kop ëei u
Roda-stadion in Kerkra*
komt. Zweet kringelt richtlij
bilnaad. En achter zijn blo"
manen die natbruin over $L
voorhoofd hangen, stee
hoofdpijn de kop op.
„Kan me helemaal niks sc\
len. Voor deze ervaring WÜ.
best tien weken hoofdpijn he
ben. Wat een publiek! Fan^
tisch," straalt de tamboer.

Plat
Hoewel nog onwetend van ï
wereldtitel, die de jury voor"
Leeuwardense korps in y\
heeft, heerst bij dit korps V*
het gevoel dater op deze finj.
dag meer in de lucht hangt o*
onweer. „Of het ook voor
jury een onnavolgbare sho^
weten we straks. Wat voor °telt, is het feit dat wij erin f
slaagd zijn het publiek c° J
pleet plat te spelen. Wat er o*H
door je heen gaat. kan geenü £evenaren. Echt, ik meen he^u
krijgen we een derde prijs,.i
staande ovatie van het pub",
pakken ze ons nooit meer a('

Ongeremd
En dan pakt Pasveer niet a'S
het publiek, maar ook de VP^showtitel 1989 waarmee .
Bristol Unicorns uit Enge'^
vier jaar lang terecht heb^j
mogen pronken. Vergeten
ineens de razend moeilijke ,
petitiesvan de laatste weken
de sintelbaan in Leeuwai'd .
Ongeremd, maar zonder (
maat te verliezen maakt n
Pasveerkorps van zijn ererö-L
een zinderende zegetocht- K
pas finisht in de feesttent,
het nog tot diep in de namid0

muzikaal onrustig blijft.

Uitslagen.
MARS- EN
SHOWWEDSTRIJDEN

Zaterdag

Mars:
Deltaband, Vlissingen (Ned.)
80 ptn. lste prijs. Het tam-
bourkorps van het Heilige
Bloedsgilde, Boxmeer (Ned.)
81,5 ptn. lste prijs. Drumband
fanfare St. Cecilia, Kanne
(België) 81,7 ptn. lste prijs.
Advendo Sneek (Ned.) 85,2
ptn. lste prijs. Midsomer Nor-
ton Marching Brass, Bath
(Engeland) 68,1 ptn. 3de prijs.
Lambertus Schützenbruder-
schaft, Langenberg (West-
Duitsland) 80,3 ptn. lste prijs.
Wielrijdersmuziekkorps Cres-
cendo, Opende (Ned.) 81,3
ptn. lste prijs. Blaskapelle
Feuerwehr < Reiskirchen
(West-Duitsland) 72,2 ptn. 2de
prijs. Stadtkapelle Feldtkir-
chen (Oostenrijk) 81,7 ptn.
lste prijs. Scheilmeien musik-
corps Hagen (West-Duitsland)
67,2 ptn. 3de prijs. 'La Anno-

nica' Buhol (Spanje) 84,7 ptn-
lste prijs.

Show:
Wielrijdersmuziekkorps Cres-
cendo, Opende (Ned.) 82,*
ptn. lste prijs. Advendo
Sneek, (Ned.) 86,4 ptn. lste
prijs. Drumfanfare Concor-
dia, Zevenhuizen,'(Ned.) 84,9
ptn. lste prijs. Midsomer Nor-
ton Marching Brass, Bath, En-
geland, 80 ptn. lste prijs.

Zondag

Mars:
Dubnica Nad Vahom, (Tsje-
choslowakijke) 75 ptn. 2de
prijs. Orkiestra Kopalni Weg-
la Kamiennego, Jastrzebie
(Polen) 77,7 ptn. 2de prijs-
Abony muziekkorps en majO'
retten, Abony (Hongarije) 73.'
ptn. 2de prijs. Rijnmondband'
Schiedam*(Ned.) 85 ptn. lste
prijs. Kunst en Genoegen-
Leiden (Ned.) 91,8 ptn. lste
prijs met onderscheiding. Pa'
sfeerkorps Leeuwarden-
(Ned.) 91 ptn. lste prijs me 1
onderscheiding. Bristol Uni'
corns, Bristol (Engeland) '"ptn. 2de prijs. Calgary Stam'
pede showband, Calgary (Ca'
nada) 84,2 ptn. lste prijs.

Show:
Abony, muziekkorps en maj°'
retten, Abony (Hongarije) 64,*ptn. 3de prijs. Pasfeerkorps
Leeuwarden, (Ned.) 94 pt"l-
-lste prijs met onderscheiding
Kunst en Genoegen, Leide"*
(Ned.) 90,5 ptn. lste prijs mej
onderscheiding. Calgal'^
Stampede Showband Calgan
(Canada) 90,2 ptn. lste pril*
met onderscheiding. Bristo
Unicorns, Bristol (Engeland'
87,1 ptn. lste prijs.
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Veertien man

voor WK-ploeg_ Over precies een week maakt de profsectie van deKNWU,e namen bekend van de renners, die eind augustus voor Nederland
aan het WK wielrennen op de weg in Chambéry, Frank-

_k. Twaalfrenners en twee reserves. Het WK-parkoers is een zware
ttiloop, met weinig kansen voor de sprinters, meer voor de Arden-
en-specialisten en het type klimmers. In principe hebben alleen
peunisse en Rooks het recht op het kopmanschap. De rest van dew°eg zal in hun dienst moeten rijden.

op de voorselectie, én op de prestaties van de Nederlanders
Jde voorbije Tour zou de selectie er als volgt kunnen uitzien: PDM:
jfert-Jan Theunisse, Steven Rooks, Mare van Orsouw, Johannes
i^aaijer; Superconfex: Frans Maassen, Patrick Tolhoek; Panasonic:

eter Winnen, Teun van Vliet, (Erik Breukink, mits voldoende her-
teld); TVM: Eddy Schurer; Domex: Maarten Ducrot, (Adrie van der
t.°el, mits terug uit zijn vormcrisis); Zahor: Luc Suykerbuyk; Helve-pa: Peter Stevenhaagen. Ploegleider in Chambéry is dit jaar Ceestnem.

Tourwinnaar
procedeert
met sponsor

Van onze verslaggever

'Iw - Greg Le Mond zal deze

!oe . met zijn advocaat overleggen
I^e 'let '3est onder de contrac-
i 0 Verplichtingen bij zijn huidige
'oiM ADR kan uitkomen. Le

"sch ' die sinds dit jaarvoor de Bel-
Éetst

e p!oe S van Francois Lambert
_*erbi' W^ Vla een kort geding zijn
$iïj (v^tenis voortijdig verbreken
;ï<_etl et ingang van het nieuwe sei-
jtU n̂ naar een andere ploeg over te
eft h staPPen; ADR-baas Lam-

'Sftn tt echter "nog een optie voor
. °°P LeMond.
;«_letVk een net feit dat hij bij ADR
Jq^ 1s omringd (Johan Lammerts,
]J,ren IVlUseeuw en René Martens
j'jtjj^'jn enige ploegmakkers die
psliiit aalden' is de reden van hetl^trik tot een rechtszaak tegen
l^r ert; de Amerikaanse Tourwin-
<j_ (.

ls vooral niet te spreken over
(j;llchalante manier waarop zijn

__H
ge werkgever met de betalin-

r 'ï_e.an z^n maandsalaris ora-

cjrVerluidt zou Le Mond na lang
]'laiïvlngen en veel problemen pas
8e Ba deTourstart de achterstal-

Nib» es over enkele maanden ont-Nneni, hebben- Indien Le Mond
Jelde op grond van de betref-
rir in uWanbetalingen door de rech-

-6 don ugel'Jk gesteldwordt, zal hij
f°"sPo F biJ ADR aangebrachte
rr natnSOr C°ors bij zijn nieuwealle onderbrengen.

Record voor
Scan Kelly

v<w !is - ScanKelly bracht
Wnh Vlerde keer in zijn
F*ar de groene trui in
te $*" De 33-jarige ler boek-
de ifarmee een record voor
<W OUr de France. Drie an-
Püm rfnners wonnen het
ker;ei\klassement drie
j «r. de Nederlander Jan
gen Peï_ (64-65-67), de Bel-|^n * reddy Maertens (76-78-- 72 eJ} Eddy Merckx (69-71-
-89 KeHy's rijtje is: 82-83-85-

Kleinste verschil
uit Tourhistorie

PARIJS - De acht seconden die
de nummer één Greg LeMond
overhield op de nummer twee
Laurent Fignon is het kleinst
mogelijkeverschil uit de historie
van de Ronde van Frankrijk.
Overzicht kleinste verschillen
nummers één en twee: 1989:
Greg LeMond (VSt) - Laurent
Fignon (Fra) 8 seconden 1968:
Jan Janssen (Ned) - Herman van
Springel (Bel) 0.38 1987: Stephen
Roche (ler) - Pedro Delgade
(Spa) 0.40 1977: Bernard Theve
net (Fra) - Hennie Kuiper (Ned
0.48 1964: Jacques Anquetil (Fra

- Raymond Poulidor (Fra) 0.5.
1966: Lucien Aimar (Fra) - Jar
Janssen (Ned) 1.07 1956: Rogei
Walkowiak (Fra) - GilbertBauvir
(Fra) 1.25 1985: Bernard Hinaul
(Fra) - Greg LeMond (VSt) 1.4_
1914: PhillippeThys (Bel) - Henr
Pélissier (Fra) 1.50.

Feest
Greg Le Mond, overigens drievou-
dig etapüewinnaar in de 76e Ronde
van Frankrijk, maakte zich vervol-
gens op voor de huldiging en uiter-
aard het Amerikaanse volkslied. In-
tussen vierden met stars en stripes-
vlaggen zwaaiende landgenoten de
triomfvan hun idool. Zelfs de nog in
wielerkleding gestoken Andy
Hampsten nam uitbundig deel aan
het kleine Amerikaanse volksfeest.

Opvallend was zeker ook dat Neder-
landers, Spanjaarden, Belgen en
zelfs Fransen de eindzege van Greg
Le Mond toejuichten. Niet verwon-
derlijk, want het was al lang geen

publiek geheim meer, dat de massa
liever Le Mond dan Fignon als win-
naar van de Ronde van Frankrijk <
zag. In hartje Parijs liet zelfs de !
meest chauvinistische Fransman

geen traan voor de nederlaag van de
nukkige Fignon.

„Wat vandaag gebeurd is maakt de
wielersport zo boeiend," meende
Bernard Hinault. De vroegere kop-
man en leermeester van Greg Le
Mond, die sinds zijn laatste Tour in
1986 in onmin met de Amerikaan
leeft, gaf toe dat hij de kansen van
Le Mond flink onderschat had. „Je
ziet wel, dat een winnaar nooit be-
kend is voordat iedereen over de
meet is. Ik moet eerlijk bekennen
dat ik Le Mond hiertoe niet in staat
heb geacht. Ik verwachtte zelfs dat
Fignon met de gele trui om de
schouders de tijdrit zou winnen.
Mijn landgenoot heeft blijkbaar de

tol voor zijn inspanningen van de af-
gelopen dagen betaald."

Intussen had Greg Le Mond zijn
echtgenote Kathy, zn twee kinde-
ren, ouders en schoonouders op de
tribune ontdekt. Zijn glinsterende
ogen spraken boekdelen. De onge-
kende vreugde om de Tourzege
maakte definitief een einde aan de
ellende van de afgelopen jaren. Na
de omhelzingen nam hij zijn zoontje
mee het podium op. „Tijdens de
tijdrit heb ik alleen aan mijn familie
gedacht," verklaarde Le Mond even
later. „ledereen weet wat ik de afge-
lopen jaren heb meegemaakt sinds
het jachtongeluk. Ik ben van heel

ver moeten terugkomen. Alleen
mijn familie, mijn soigneuren enke-
le heel goede vrienden bleven gelo-
ven in mijn come-back. Zij hebben
me steeds gesteund. En wat deze
Tourzege betreft, ben ik niemand
iets verschuldigd. Dit succes heb ik
uitsluitend aan mezelfte danken. Ik
heb heel veel geleden om dit te be-
reiken. En kan het eigenlijk nog
steeds niet geloven, dat ik het ge-
haald heb. Fantastisch. Dit is de ge-
lukkigste dag in mijn carrière. Een
mooier moment kan ik nooit meer
meemaken. Op weg naar de eindze-
ge moet ik de steun van God hebben
gehad. Anders weet ik het niet
meer."

Greg Le Mond wilde niet van een re-
vanche spreken. „Ik ben niet belust
op revanche, ook al ken ik veel men-
sen die me allerlei verwijten naar
.het hoofd slingerden. Bij PDM ver-
weten ze me zelfs dat ik niet voor
mijnvak leefde. Volgens hen was ik
meer zakenman dan wielrenner. En
ik zou te veel ijsjes eten. Oké, ik
snoep graag, maar zulke dingen ma-
ken niet het verschil; wel de trai-
ning. En trainen heb ik altijd heel
veel gedaan. Anders had ik hier nu
niet als winnaar van de Tour de
France gestaan. Ik ben weer hele-
maal de oude. Dat heb ik in deze
Tour meer dan eens bewezen. Het
klimmen kan nog iets beter, maar in
tijdrijden kan niemand me kloppen.
Tussen Dinard en Rennes en Ver-
sailles en Champs Elysées heb ik la-
ten zien dat ik het snelst kan fietsen.
Een tijdrit is altijd de rit van de
waarheid geweest."

De toekomst van de tijdens het wie-
lerseizoen in België wonende Ame-
rikaan ziet er eindelijk weer
rooskleuring uit. Le Mond: „Ik ben
er zelfs van overtuigd, dat ik nog be-
ter ga fietsen dan ooit tevoren."

" Greg en Kathy Le Mond vieren hun overwinning

" Greg Le Mond dendert over de Champs Elysées om een verloren gewaande Tour alsnog win-
nend af te sluiten.

Greg Le Mond: Ik heb de steun van God gehad'

'American dream'
op Champs Elysées

PARIJS - Het
vrijwel onmo-
gelijk gewaan-
de is toch ge-
beurd. Greg Le
Mond ont-
troonde gister-

middag in de afsluitende tijd-
rit van de Tour de France op
de valreep Laurent Fignon.

Precies zoals Jan Janssen in
1968 Herman van Springel in
de rit van de waarheid de
'maillot jaune' ontfutselde,
realiseerde de herboren Le
Mond tussen Versailles en
Champs Elysées de 'American
dream'. Met zijn winnende tijd
boog de bijna 28-jarige Ameri-
kaan zijn achterstand van vijf-
tig seconden om in een voor-
sprong van acht tellen. Een
nieuw record in de geschiede-
nis van la Grande Boucle,
maar ruim voldoende om zijn
tweede Tourzege op zak te ste-
ken.
Terwijl de gedesillusioneerde Lau-
rent Fignon, die door zijn echtgeno-
te Nathalie getroost werd, zijn ne-
derlaag aan een al drie dagen duren-
de zitvlakblessure toeschreef, ver-
klaarde de altijd even vriendelijke
Le Mond dat hij tot het laatste mo-
ment was blijven geloven in zijn
kansen op de Tourzege. „Ik heb de
hoop nooit opgegeven'en alles op al-
les gezet in de tijdrit. Ik had toch
niets te verliezen. Daarom heb ik
vanaf de start voluit gereden," sprak

de Tourwinnaar, die in totaal ruim
zes ton in de prijzenpot van de
ADR-equipe heeft gestoken. „Als ik
op vijf kilometer van het einde was
geëxplodeerd, had ik pech gehad.

Ik heb gegokt en gewonnen. Ik
voelde meteen, dat ik sterk reed,
want kreeg vrij snel mijn grote ver-
snelling (55x12) rondgedraaid."

TOUBD-fRUn.-

door

/ bennie ceulen J

Quitte
Op de vraag wat hij op het podium
de aangeslagen Laurent Fignon in
het oor fluisterde, antwoordde Le
-Mond: „Ik zei: jij hebt twee keer de
Tour gewonnen. Ik nu ook. We
staan dus quitte. Ik kan best begrij-
pen wat er allemaal door Fignons
hoofd ging. Maar ik ben het er niet
mee eens dat hij slecht fietste in de
tijdrit. Hij werd toch derde? Vind ik
normaal, want op de slotdag van de
Giro en in deze Tour heb ik hem
steeds in de ritten tegen het uur-
werk verslagen. In de Ronde van
Italië met een minuut en vijftig se-
conden over vijfenvijftig kilometer
en in Rennes met zesenvijftig se-
conden over drieënzeventigkilome-
ter. Daarom bleef ik vandaag tot op
de Champs Elysées geloven in mijn
kansen op de eindzege. Ik heb echt
het maximale uit mijn lichaam ge-
perst. Het heeft me het mooist
denkbare opgeleverd: de Tourover-
winning. Schitterend."

Na de interviews en de dopingcon-
trole werd Greg Le Mond onder po-
litiebegeleiding in een auto wegge-
voerd. „Wat er vandaag met Greg is
gebeurd is een mirakel," merkte zijn
in blijde verwachting verkerende
vrouw Kathy plots op. „Mijn gele
trui was reeds lang het geschenk dat
hij nog leeft. lets meer dan twee jaar
geleden vocht hij in een ziekenhuis
tegen de dood. Al zijn organen wa-
ren door het jachtongeluk met lood
doorboord. Alleen zijn hart was niet
geraakt. Ik heb hem weken lang bij-
gestaan. Zelfs als hij naar de wc
ging, moest ik hem ondersteunen.
Begrijp me goed. Ik ben dolgeluk-
kig dat Greg deTour opnieuw heeft
gewonnen. Het is de beloning voor
alle opofferingen die hij zich sinds
die dramatische periode van tegen-
slag, hoop en vrees heeft getroost.
Toch stemt het gegeven dat ik Greg
nog heb en hij kerngezond is en
weerkan presteren me blijer dan dit
prachtige succes in de Tour."

Fignon huilend
uit de gele trui

PARIJS - Voor de eerste keer in
zijn loopbaan als beroepsrenner
heeft Laurent Fignon in het
openbaar gehuild. Het verdriet
van de spijkerharde Parijzenaar
om de verloren Tour duurde een
kwartier. Tien meter verder stel-
de Greg Le Mond al even ont-
hutst vast, dat hij voor de tweede
keer in zijn leven de Tour de
France had gewonnen. Met acht
seconden in de afsluitende tijdrit
over 24,5 kilometer. Acht tellen
in een wedstrijd over 3250 kilo-
meter, waar 87 uur, 38 minuten
en 35 seconden voor stond. „Im-
possible", meende de Ameri-
kaan.

In de ochtend was LeMond, zo-
als alle andere coureurs, op zijn
gemakje het parkoers tussen de
musea van Versailles en Parijs'
beroemde boulevard Champs
Elysees gaan verkennen. De weg
liep licht af. LeMond moest vijf-
tig seconden goedmaken op de
thuisrijder. „Impossible op dit
parkoers", meende LeMond.
„Twintig seconden, meer winst
zit er niet in."

Fignon had als voordeel dat hij
na LeMond mocht starten. In we-
zen kon hij niet meer verliezen.
De marge van vijftig seconden
leek veilig en hij werd voortdu-

rend op de hoogte gehouden van
de verschillen. Kennelijk raakte
hij in paniek toen hij na zes. kilo-
meter al vijftien seconden had
ingeleverd. Zijn lichaam schokte
zwaar terwijl Le Mond ondanks
zijn zware versnelling de aërody-
namische zit vasthield. De laat-
ste kilometer was voor Fignon
een martelgang. De laatste bocht
vloog hij bijna uit, omdat de
zwarte sneeuw al voor zijn ogen
neerdwarrelde. Het laatste restje
winst ging op het laatste rechte
stukje van de Champs Elysees,
een reep vals plat, verloren. De
klok tikte gestaag en onverbid-
delijk.

Le Mond, die niets gehoord had
onderweg,werd van zijn mogelij-
ke Tourzege op de hoogte ge-
steld toen Fignon de eindstreep
naderde. LeMond smeekte zijn
omstanders en de hogere macht:
„Als hij wint, laat het niet met
één seconde zijn." Het was an-
ders. Fignon, uitgeput, verloor.
Met acht seconden. De Tour had
nog nooit zoiets beleefd.

Verschil in
de tijdrit

PARIJS - De voorsprong van
Greg Le Mond op Lauren Fig-
non tijdens de afsluitende in-
dividuele tijdrit van 24,5 kilo-
meter was:
5 km: LeMond 6 seconden

voor
10 km: LeMond +18 sec
12 km: LeMond +21 sec
14,5 km: LeMond +25 sec
16 km: LeMond +29 sec
17 km: LeMond +37 sec
21 km: LeMond +44 sec
24,5 km: LeMond +58 sec

13



Fortuna

" JENA- Fortuna Sittard blijft met
tegenslagen worstelen. Tijdens het
toernooi van Carl Zeiss Jena, waar-
in de Sittardenaren gisteren na een
3-0 nederlaag tegen Rot Weiss Ehr-
furt als laatsten eindigden, werd de
lange reeks blessures uitgebreid.

Mario Eleveld, Loek Frijns, René
Maessen en Mark Farrington zijn
dermate geblesseerd dat hunsei-
zoensstart tegen Vitesse in het ge-
drang komt.

In de laatste wedstrijd van de zeven
die Fortuna de afgelopen week af-
werkte, moest Han Berger een fan-
tasie-elftal binnen de lijnen bren-
gen. Desondanks waren de eerste
mogelijkheden in het treffen met
Rot-Weiss voor de gasten uit Lim-
burg. PSV-huurling Brusselers mis-
te in de twaalfde minuut een uitste-
kende mogelijkheide de score te
openen. Willy Boessen was vervol-
gens dicht bij een treffer, maar zag
zijn afstandsschot door de Ehrfurt-
doelman gestopt.

Vervolgens was het de beurt aan
Rot-Weiss. Hintke kopte een hoek-
schop in en verderop in de tweede
helft verschalkte Seiffert twee keer
doelman Ruud Hesp. Fortuna had
de score een beter aanzien kunnen
geven, als Richard Custers, plaats-
vervanger voor Marcel van Hel-
mond in de tweede helft, zijn kans
had benut toen hij alleen voor de
doelman opdook. Een troostprijs
was er evenwel voor Fortuna. Roger
Reijners werd uitgeroepen tot beste
speler van het toernooi.

„Jammer van al die blessures", vat-
te manager Jacq. Opgenoord de
trainingsstage en het toernooi sa-
men. „We hebben geen enkele wed-
strijd kunnen spelen in de formatie
waarmee we het seizoen in willen
gaan. Wel is de selectie behoorlijk
getest op mentale hardheid en de
conditie. Want na die zeven wed-
strijden in zeven dagen, plus al die
trainingen zijn de reserves flink
aangesproken".

Opstelling Fortuna: Hesp, Kicken, Liesdek,
Boessen, Mordang, Reijners, Brusselers,
Van Helmond (Custers), Sneekes, De Vries,
Clayton.

VVV
0 VENLO - Winst en verlies waren
er voor VVV. Zaterdagavond won-
nen de Venlonaren met 5-0 bij twee-
de klasser MVC'I9 in Maasbree.

Voor rust scoorden Maurice Graef
(20-ste en 30-ste minuut), Reynierse
(in de 22-ste minuut). In de tweede
helft toen aan VVV-zij de zeven wis-
sels hadden plaatsgehad, bepaalden
Marcel Peters (50-ste) en Ruud Bo-
vee (60-ste minuut) de eindstand op
0-5. Zondag was VVV te gast bij
Oberliga-club Rheydter SV en ver-
loor op de valreep met 2-1.

Hoewel Reynierse WV al na vijf
minuten aan de leiding bracht hiel-
den de Westduitse amateurs stand
en pakten in de 86-ste minuut (door
Müfler) en 89-ste minuut door Ado
zelfs de volle winst. John Roox
keerde in de tiende minuut nog een
penalty. Mare Korsten is voor onbe-
paalde tijd uitgeschakeld. Vorig sei-
zoen sukkelde de jeugdigelinkshalf
met een onwillige knie. Tijdens een
trainingspartijtje raakte hij op-
nieuw aan zijn linker-kniegewricht
ernstig geblesseerd.

Gerry Slagboom gaat de Venlose
club wellicht toch verlaten. Het Rot-
terdamse Sparta, waar Slagboom
reeds in training is, wil de VW-er
die afkomstig is van DS, wel huren.
Bij WV traint momenteel NEC-
speler Gerard Xhofleer (21 jaar).

Oefenvoetbal
PEC Zwolle - Heerenveen 3-2
Veluws elftal - GA Eagles 0-6
Epe - Anderlecht 0-11
Veendam - FC Utrecht 3-1
Lewedorpse Boys - Feyenoord 1-13
HCSC - SW 1-8
Telstar - Sparta 2-1
Zonhoven - Eindhoven 1-3
SET-Willem II 0-15
FC Den Haag - Ikast 3-2
SC NEC-NEC 1-7
Levadiakos - Heracles 1-1
Streekelftal - SVV 0-7
Emmen - Groningen 1-3
DS '79 - Sporting Lissabon 1-2

sportkort

" LEEUWARDEN - De Neder-
landse jeugdhonkbalploegheeft de
eerste wedstrijd tegen Italië in de
strijd om het Europese kampioen-
schap gewonnen. Na zeven Neder-
landse en acht Italiaanse slagbeur-
ten was de stand 14-4 in het voor-
deel van Nederland.

" BRANDS HATCH - Jan Lam-
mers heeft bij de laatste training
voor de Grand Prix op Brands
Hatch, de vierde race voor het we-
reldkampioenschap sportwagens,
de snelste ronde gereden in de
nieuwe Jaguar Turbo: 1.12,927.
Lammers en zijn partner Patrick
Tambay bleven de Mercedessen
voor.

" MONTREAL - In de tweede
wedstrijd van het jeugdwereld-
kampioenschap plankzeilen (Mis-
tral) vrouwen, op de St. Laurent bij
Montreal, is de Nederlandse Stal-
man als vijfde geëindigd. In het
klassement bezet Stalman de zesde
plaats met 56 punten, Francois
(Fra) leidt met 24 punten. De ande-
re wedstrijden van zaterdag wer-
den afgelast wegens een gebrek
aan wind.

" ROVERETO - Sebastian Coc
heeft tijdens atletiekwedstrijden
in Rovereto de 800 meter gewon-
nen in 1.46,08. De Brit was zijn
landgenoot Ikem Billy elf-hon-
derdste seconde voor. Het ver-
springen leverde met 8,09 meter
een overwinning op voor de
Amerikaan Larry Myricks.

" ST. MORITZ - Robert de Wit
heeft in St. Moritz de zogenaam-
de Stunden-zehnkampf gewon-
nen. De atleet van PSV kwam op
de tien onderdelen in een dag tot
een totaal van 7385 punten (100
m 11,26; ver 6,76 m; kogel 15,50
m; hoog 1,95 m; 400 m 56,25; 110
m horden 14,25; discus 43,82 m;
polshoog 4,40 m; speer 59,34 m;
1500 m 5.01,40).

Beltman weg
DEVENTER - Het bestuur van
Go Ahead Eagles heeft manager
Willem Beltman verzocht zijn
functie ter beschikking te stel-
len. Aanleiding daartoe zijn de
uitspraken, die Beltman onlangs
deed in het weekblad VI. Daarin
beweert de 73-jarige oud-

scheidsrechter, dat er destijds
vreemde toestanden heersten in
het voetbalinternaat van de De-
venter club. Hij duidde het aan
als een „hoerenkast".

Mevrouw Dommerhold, die met
haar man het internaat in die pe-
riode beheerde, is hevig veront-
waardigd over de verdachtma-
kingen, die een aantal anonieme
en als bedreigend ervaren tele-
foontjes hebben opgeleverd. „De
enige vrouwen, die in het huis
over de vloer kwamen, waren
moeders en familieleden", zei
Dommerhold. Behalve het inter-
view is het bij het Go Ahead-be-
stuur ook in het verkeerde keel-
gat geschoten, dat Beltman de
eindverantwoordelijkheoid over
de gehele trainersstaf heeft op-
geëist.

Sonny Silooy

Silooy optimistischVan onze sportredactie

AMSTERDAM - Het her-
stel van Sonny Silooy zal
minder tijd vergen dan aan-
vankelijk werd gedacht.
Het zag er vorige week naar
uit dat dat de Ajacied door
zijn zware knieblessure
minstens negen maanden
uitgeschakeld zou zijn. Si-
looy kreeg deze week in het
Amsterdamse Lucas-zie-
kenhuis echter te horen dat
hij mogelijk reeds in okto-
ber kan beginnen met de
looptraining.

Silooy: „De artsen hebben me
verteld dat, als alles meezit, ik in
januari weer volledig speelklaar
ben. Dat heeft me moed gegeven.
Al moet je natuurlijk altijd af-
wachten hoe het genezingspro-
ces verloopt". De pechduivel
sloegvorige week dinsdag toe tij-
dens een trainingskamp van
Ajax in Drente. In een partijtje

tegen een amateurteam kreeg Si-
looy de bal ongelukkig aange-
speeld van zijn ploeggenoot Mar-
ciano Vink. In een alles of niets
poging om het leer te veroveren
kwam Silooy in botsing met een
tegenstander. Het resultaat was
desastreus. „Ik voelde gelijk dat
het mis was. Ik ging door de
grond van de pijn en kon nauwe-
lijks meer lopen".

In het Lucas-ziekenhuis bleek
wat er precies aan de hand was:
de kruisband was gescheurd, er
was een stukje van een meniscus
af en een binnenband was ver-
rekt. Een operatie van viereneen-
half uur volgde, waarbij de chi-
rurgen de gescheurde kruisband
vervingen door een stuk knie-
pees. Silooy: „Ik was aanvanke-
lijk plaatselijk verdoofd, zodat ik
alles kon volgen. Maar toen het

zolang ging duren heb ik toch
maar gevraagd ofze me helemaal
onder zeil wilden brengen. Op
een gegeven moment werd ik
wakker en hoorde ik ze in mijn
knie zagen. Ik schrok me rot en
heb maar gauw om nog een spuit
gevraagd. Ik kwam weer bij in

' mijn bed met mijn been bijna he-
lemaal in het gips. De wond heb-
ben ze dichtgemaakt met 31
nietjes".

sport

Blessuregolf teistert Fortuna

Roda .TC wint
WVC-toernooi

Van onze sportredactie

WINTERSWIJK- Roda JC heeft het WVC-toernooi in Winters-
wijk gewonnen. In de finale versloeg de ploeg van trainer Jan
Reker FC Twente met 3-2. De Kerkradenaren bogen al voor
rust een in de beginfase opgelopen 0-1 achterstand om in een
3-1 voorsprong. Van der Waart, Fraser en Van Loen zetten de
ploeg op winstkoers. Na de pauze scoorde Neijenhuis nog wel
voor FC Twente, maar echt in gevaar kwam de toernooiwinst
niet meer.

Veel belangrijker dan de overwin-
ning tegen FC Twente vond JanRe-
ker de duidelijke progressie in het
veldspel. „Het is nog maar voorbe-
reiding en dan zeggen uitslagen mij
niets", aldus Reker. „Wat ik wel be-
langrijk vind, is de manier van spe-
len. En daar ben ik tevreden over.
Het elftal begint gestalte te krijgen".

Roda JC hoopt op korte termijn nog
een doelmanaan te trekken. Henrik
Bolesta, die vorig seizoen enkele
maanden Feyenoord uit de brand
hielp toen bij die club Joop Hiele
wegens een blessure moest afha-
ken, bezet de eerste plaats op het
wensenlijstje van Roda JC. Of de
Pool echter daadwerkelijk naar
Kerkrade verhuist, is hoogst onze-
ker. JanReker: „Ik denk dat Bolesta
geen arbeidsvergunning krijgt. Een
alternatief hebben we op dit mo-
ment niet achter de hand".

Tacconi beloont
beste supporters

TURIJN - Juventus-doelman
Stefano Tacconi heeft een
prijs beschikbaar gesteld van
20 miljoen lire (ongeveer
30.000 gulden) voor het Ita-
liaanse supporterslegioen, dat
zich komend seizoen het best
gedraagt. Tacconi reageert
met zijn gebaar op de vele op-
roepen van de laatste maan-

den iets aan het toenemende
voetbalvandalisme te doen.
De Juventus-speler heeft ook
het plan geopperd leden van
rivaliserende supportersgroe-
pen eens per week voor een
lunch uit te nodigen om we-
derzijds begrip te kweken.

„Het wordt tijd, dat deze jongens,en

de meesten zijn heel jong, het be-
lang van sportief gedrag in de sta-
dions gaan inzien". Tacconi, die
zich vaker inzet voor goede doelen
en sportieve evenementen voor de
jeud organiseert, zei ook nog dat hij
racisme en geweld de wereld uit wil
helpen.

" GENÈVE - Luzern, de tegen-
stander van PSV in de eerste ronde
van het toernooi om de UEFA-be-
ker, heeft zijn openingsduel in de
Zwitserse competitie verloren.
Grasshoppers was voor eigen pu-
bliek te sterk: 1-0.

" WENEN - Austria Wien, tegen-
stander van Ajax in de eerste ronde
van het toernooi om de UEFA-be-
ker, heeft het Oostenrijkse seizoen
ingezet met een overwinning. De
uitwedstrijd tegen Wiener SC werd
met 1-0 gewonnen.

" PARIJS - Na Marseille heeft ook
Montpellier het seizoen sterk inge-
zet. Montpellier bereikte tegen Can-
nes een zelfde score (4-1) als de
landskampioen een dag eerder bij
Lyon. Paris SG, in de afgelopen
competitie tweede, liet een punt bij
Nice in een wedstrijd vol inciden-
ten. Doelman Piveteau van Nice en
de Parijzenaar Sandjak werden uit
het veld gestuurd. Paris SG miste
de kans op winst doordat de Argen-
tijn Michael Calderon, na twee tref-
fers, een strafschop ongebruikt liet.
Uitslagen: Lyon - Marseille 1-4, Nantes -Auxerre 2-1, Toulouse - Mulhouse3-0, Nice -Paris SG 3-3, Metz - Bordeaux 0-0, Montpel-
lier - Cannes 4-1, Racing Paris - Monaco 0-0.Sochaux - Brest 1-0.Lille - Caen 1-0,Toulon
- St. Etienne 2-0.

k Klaus Allofs namens Girondins Bordeaux in actie tegen Metz.

Brilish Open voor Amerikaan

Calcavecchia:
stalen zenuwen

TROON - De Amerikaanse zwaar-
gewicht Mark Calcavecchia heeft de
eerste playoff voor drie man in de
geschiedenis van het open Brits
golfkampioenschap aangegrepen
om de titel en debijbehorende geld-
prijs van 280.000 gulden voor de
neus van de Australiërs Greg Nor-
man en Wayne Grady weg te gris-
sen.
Een birdie op de 72e en laatste hole
van dereguliere reeks was voor Cal-
cavecchia verplicht om een plekje
te veroveren in het extra rondje
langs vier greens. De Amerikaan
mikte secuur raak en kwam uit op
68 slagen, precies genoeg om Nor-
man en Grady te achterhalen.
Norman kwam op de laatste dag on-
weerstaanbaar uit de achterhoede
der favorieten naar voren. Hij liet
zijn naam op de Royal Troon bij-
schrijven voor een briljant baanre-
cord van slechts 64 slagen. Grady,
die lang op weg leek naar de hoofd-
prijs, maakte een enigszins tegen-
vallende ronde van 71.
De 29-jarige Calcavecchia, thuis in
Florida, beschikte in de playoff over
de bestendigste zenuwen. Hij begon
met par op de eerste extra hole en
vervolgde met een birdie op de
tweede. Hij schoof de bal over een
afstand van zeker tien meter feilloos
in het gaatje.

Norman, in grootse vorm, diende
onmiddellijk van repliek. De
Australische topverdiener bleek
echter ook maar een mens. Hij begaf
zich met twee onder par en een slag
voorsprong naar de derde hole.
Daar ging het fout. Norman miste
de green, de noodzakelijk chip leg-
de het balletje wel op tweeënhalve
meter van de hole, maar de putter
moest een keer te vaak worden aan-
gereikt.

Zijn landgenoot Grady, na de twee-
de en derde dag florissant leider,
was toen al op achterstand gezet.
Twee keer het baangemiddelde en
een bogey waren teveel voor zijn ze-
nuwgestel. Hetzelfde overkwam
Norman op de vierde en beslissende
hole. Hij produceerde een afzwaaier
en moest een zandbak in voor de
redding. Die kwam niet. Calcavec-
chia profiteerde onmiddellijk. Met
een fraai derde klap legde hij de bal
ineens op twee meter van de vlag.
Norman bleef weinig anders over
dan de eerste Amerikaanse kam-
pioen op Brits grondgebied sinds
1983 (Torn Watson die nu vierde
werd) te feliciteren.

Uitslag: 1. Calcavecchia 275 (71-68-68-68), 2.
Grady 275 (68-67-69-71) en Norman 275 (69-
-70-72-64)), 4. Watson 277 (69-68-68-72), 5.
Mudd (VSt) 278 (73-67-68-70), 6. Feherty 279
(71-67-69-72) en Couples 279 (68-71-68-72).

0 Mark Calcavecchia speelt een korte chip naar de green tij-
dens de play-offop de golfbaan van Royal Troon.

PSV finalist
ODENSE - PSV heeft zijn eerste
wedstrijd in het toernooi van
Odense gewonnen. De lands-
kampioen versloeg B 1913 Oden-
se met 4-2 en speelt in de finale

tegen FCKöln dat met 2-0 van de
andereplaatselijke club OB won.
Bij PSV speelde niet alleen Ivan
Nielsenmeer daneen halve wed-
strijd, na rust werd ookKalushaingezet als vervanger van Eller-
man. De Zambiaan bezorgde
PSV elf minuten voor tijd een
voorsprong. Na een overtreding
van Boerebach nam B 1913 na
een klein half uur een voor-
sprong door Jensen, die van de
strafschopstip raak schoot. Van-
enburg maakte vier minuten la-
tergelijk uit een pass van Gerets.

Onmiddellijk daarna scoorde
Möller weer voor de Denen. Nog
voor rust maakte Koot, uit een
hoekschop van Vanenburg op-
nieuw gelijk. Elf minuten voor
tijd wezen Vanenburg en Gill-
haus Kalusha de weg naar zijn
doelpunten Kieft zorgde voor de
eindstand van 4-2.

President speelt
met Maradona
" BUENOS AIRES - De Argentijn-
se president Carlos Menem heeft
een van zijn grootste dromen in ver-
vulling zien gaan: hij won een voet-balwedstrijd aan de zijde van Diego
Maradona. De benefietwedstrijd in
het stadion van Velez Sarsfield, die
rechtstreeks door de televisie werd
uitgezonden, ging tussen het team
dat in 1986 in Mexico wereldkam-
pioen werd en een selectie uit de Ar-
gentijnse eredivisie. Het elftal van
Maradona, dat met 1-0 won dank zij
een treffer van de voetbalster, werd
'versterkt' door Menem, die onder
rugnummer 5 speelde.

" TEHERAN - Het Iraanse voetbal-
elftal heeft in de Aziatische WK-
kwalificatiegroep 5 de eerste plaats
weer overgenomen door China met3-2 te verslaan. Bij rust stonden de
Iraniërs al met 2-0voor. In deze pou-le moet alleen het duel China-Thai-
land nog worden gespeeld.

Intertoto
FC Luik - BWDen Bosch 0-0

Doelman Bats
gewond bij

supportersrei
NICE - De Franse doelman
Joel Bats is zaterdagavond
licht gewond geraakt toen de
bus, die zijn team Paris Saint-
Germain naar huis moest
brengen, werd aangevallell
door woedende supportert
van Nice, die de ruiten ingooi-
den. Bats liep snijwonden op
door het gebroken glas. Vol-
gens de politie lieten de Parij-
se spelers zich ook niet onbe-
tuigd. Ze stormden de bus uit
en sloegen erop los. Twee aan-
hangers van Nice moesten in
het ziekenhuis worden opge-
nomen.

Concours-Jippique
Schinveld

Van Loon
imponeert

Van onze medewerker
SCHINVELD - Het springen kla*
zwaar van het concours hippi'S
dat de landelijke rij vereniging 'Edele Viervoeters' uit Schinveld'
ganiseerde, is volledig gedomine*
door Theo en Heino van Loon'Ulestraten.

De wedstrijd, die 30 april jl. é"
doorgang kon vinden vanwege'
slechte terreinomstandigheö
had nu te kampen met nogal 'wegblijvers. De terreinen in
sportcomplex nabij het Schinvel'
Schinvelder Hukske lagen er ni"
stekend bij. Springparcoursen
de heer Spiertz voor de springt
binaties had klaargezet volde*
aan de geldende maten. De m*
lijkheid zat hem in het technisch'
den.

Na goed parcours verkennen, tfl<n
ten de ruiters en amazones r
hoofd erbij houden om foutloos,
blijven. Dit lukte vijfcombinatie?.
de klasse zwaar waaronder He1"*
van Loon met twee paarden en **broer Theo, die als laatste kon S^j
ten. Met zijn beide paarden Torn^Jen Billy LS bezette Heino de eefl
plaatsen tot zijnbroer binnenkW^Theo buitte zijn laatste startpos^
uitstekend uit door met Gard^JJLS sneller als zijn broer te finig 3
en daarmee de wedstrijd te winn*!
„Eigenlijk heb ik een week te vfï
gewonnen", aldus Van Loon, A
winnaar van Reuver wordt toj
Limburgs kampioen en Reuve 1,
pas volgende week".

Bij de individuele dressuur *Wim Lucassen na zijn dubln
triomf vorige week in Voerendfl
opnieuw de klasse zwaar-I te *5|
nen terwijl Jos Nijsten de ka .
zwaar-II op zijn naam bracht.

Uitslagen dressuurklasse klasse n-id*,.
ring H-a: 1. Mirjam Hermans met Vi<j%|Willy Voorspuy met Beauty Boy. &'*_<
midden-II ring 11-a: 1. Bernadette Ge 1*!!
met Aswin. Klasse zwaar-I ring H'"JJWim Lucassen niet Banier. Klasse zvv»"i
ring 111-a: 1. Jos Nijsten met AssoW*j|Jack Schuman met Arpad. Springen "'y
midden: 1. Con Mols met Beauty; 2. Al^lies van Cleef met Übelinda; 3.' The" I
Loon met Dominant LS. Klasse zwa/!y
Theo van Loon met Gardulan LS; 2. yi
van Loon met Tornade; 3. Heino van I
met Billy LS.

Albert Voor
op dreef

" BEUSICHEM - Albert Vo<Jheeft bij het concours hippique\
Beusichem de Grote Prijs van
den-Nederland gewonnen. De s^
volle ruiter uitKnegsel was na t^onberispele manches met RaSS,UJ
in de barrage sneller dan Peter &
huis en Kyra Swelheim.

Uitslag: 1. Voorn. Rasputin 0-39,54. 2- J.huis, Loreo 0-40,06, 3. Swelheim. %
Broom Wizzard 0-41,72, 4. Van der Sc»1]
Noordland Special 0-54.64. 5. Va%
Schans, Aubade 4-45.40. Jachtsprin»!
cours: 1. Voorn. Rasputin 67,88. 2. V-^j,
Vleuten.Winston N 69.45, 3. Bulthuis. .
pressionist 70,03, 4. Van der Schans.^land Special 71,19, 4. Ehrens, Jon__J|
72,88. Springconcours tabel A: 1. H%
Pohjola 0-46.15, 2. Hendrix, Royal
0-49,30.

" OBERANVEN - De Nederla^afvaardiging naar het CSIO varl^xemburg in Oberanven is in de 'j
denwedstrijd uitstekend voor j
dag gekomen. Het internatio^vrij onervaren viertal Tanja y}
mers-Van Malsen, Carolein Lanv
ter, Uriel Taken en Bert Romp *' "!
vierde achter grootmachten .$
Groot-Brittannië, Frankrijk en *
enigde Staten.

" FALSTEBRO - Henk van de jijis bij het internationale conC^ J(
hippique te Falsterbro (ZweoJlt
tweede geworden in een met °^4k
veer 10.000 gulden gedoteerde $\briek. De ruiter uit Eindhoven* j

_
Grey Hunter bereed, behoefde &J \barrage alleen de Zweed Ake ** jj Iberg voor laten gaan. Het vers J,
was slechts 0,14 seconde. Val\jfll
Pol verdiende met die verrid1 1(
bijna 2500 gulden. J\
lotto

fi-'1
Nederlandse Lotto: 5- 6 -17-24-26 - ó 'servegetal: 21.
Cijferspel: 31 30 10 ~ . i
Westduitse Lotto: 12-13 - 26-28-31- 4 |
servegetal: 34
Spel 77: 5 3 6 2 1 1 7
Belgische Lotto: 1 -4-6 - 9 - 11 - 30- p 'mend nummer: 34
Jokernummer: 3 4 3 5 8 2 6
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Nijssen loot
ongunstig

- Torn Nijssen heeft, fiiet getroffen tijdens de loting
\J de open Nederlandse kam-
j^nschappen op de baan van Het

in Hilversum. De weer
| "> de top honderd geklommen

ssen5sen moet het in de eerste ronde
j[Jernentegen de Spanjaard Meilio
u^h-ez, die in de top twintig thuis-
\y- Omdat Nijssen zondag in de
, 's-eup gespeeld heeft, hoeft hij
L"riorgen aan te treden. Ook Paul
iZphuis en Paul Dogger hebben
L °ngelukkige loting. Haarhuis
L^oet de nummer een, de Zweed

Carlsson en Dogger de num-
L 2even Javier Sanchez uit Span-

AllStars figureert
in softbaltopper

Ijk Van onze medewerker
L^LEN -De softbalconfrontatie
-t^en runner up Harreman/All
br? en lijstaanvoerder Liebert

'Birds verdiende niet het predi-
W toPper. Het negental uit Zoe-

staat dit seizoen op eenza-
-3S °°gte in de landelijke tweede
WS? en nad aan twee punten uit
-ty doublé header' genoeg om de
\^ binnen te halen. In het kader
l/^lj |t streven was voor Harrema-
Ve„Stars slechts een figurantenrol

«geleged: 1-11 en 3-9.

\\f~ °Peningswedstrijd van het _»ei-
\\ , 2orgde de equipe van het
lüg^uo Hans en Ton Grzelska
kvJor een stuntje, door Birds in
k huis de enige twee verliespun-
*.0

ot nu toe afhandig te maken.
l absentie van de geblesseer-

*tl j^s'sspeelsters Jackie Hersbach
Ü-h 2 van Hout leverde All Stars
J^^el te veel kwaliteit in om

Ntst *e unnen bedreigen in deze
|VJe dubbele ontmoeting voor de
S _rs^op. Birds, vergezeld door
0v*e supporterschare, beschik-

\, er een solide defensie en een
Mn,j " sr»elle slagploeg. Anouk Wij-
%_.s sloeg in de openingsronde
jyèque Grzelska binnen: 1-0, een

h^-f e *wee innings stand hield.
pif(j„ de derde slagbeurt kwam
1^ °P toeren en beëindigde de

eerste krachtmeting al na zes in
nings: 1-11.
Vanwege de minimale teambezet-
ting kon coach Hans Grzelska niets
anders dan een identieke opstelling
voor de tweede partij binnen de lij-
nen brengen, hetgeen met name een
zware wissel op pitcher Anouk Wij-
nands trok. Zij moest gaandeweg
steeds meer honkslagen toestaan en
kreeg weinig steun van haar fïel-
ders. Via 0-3 (eerste innings), 0-5
(derde, waaronder een drie honk-
slag van Karin Huggings) en 0-9
(vijfde innings), was het pleit snel
beslecht. Dankzij een technische
homerun van de meeste bestendige
slagvrouw: aanvoerster Monique
Grzelska, kon Harreman/All Stars
in de gelijkmakende vijfde slag-
beurt de nul van het scorebord krij-
gen: 3-9.

Dopingcontrole
nakorfbalduel

Sdl SRIJHE - Dat het Neder-Ma; zaalkorfbalteam bij de We-
!'L 6)Pelen in Karlsruhe met 23-9
>ek nan gastland de Bondsrepu-
jj^ "uitsland won was niets bij-

fc% £?' Wel dat Hanneke van Eek,Nut eenDergen en aanvoerder
l^t> lfVan der cc na afl°°P een op-
(' Hetregen voor de d°Pmgcontr°-
:% o 'S de eerste keer dat er in
Ntr ?r"Hollandse sport wordt ge-
Nen .d °P net gebruik van ver-%hH sPierversterkende of stimu-. q(lemiddelen.
ïwNtr. ederlandse achttal, waarin

"e "s,sPeelster Mirelle Fortuin de-
S_r/j?e' nad het uiteraard in de
t'-eili-u Schwarzwald-hal niet\t " tegen de Westduitsers, die
Sg r ~\° toeschouwers een helft
K*_ .edelijk partij gaven. Na rust
P-n; v°oral prijsschieten van

sport

Michiel Schapers en Torn Nijssen zorgen voor historisch hoogtepunt

Promotie Daviscupteam
moet 'katalysator' zijn

Van onze verslaggever
'&ST -Met een brede glimlach trad het Nederlands Daviscup-

zoals verwacht toe tot de elite in de meest presti-ge landencompetitie. Michiel Schapers en Torn Nijssen
rten tennisdreumes Indonesië naar een vernietigende 5-0-ne-
rtaag. „Het was een kans voor opemdoel en die hebben we
I glunderde Michiel Schapers, nadat hij de Aziaten met
Jjbbelpartner Torn Nijssen op een onoverbrugbare 3-0-voor-
f°ng had gezet. De promotie naar de wereldgroep van het

was binnen en dat historisch hoogtepunt
erd meteen passend gevierd.

I^fdenaar Torn Nijssen nuchter:
*p !s een van de hoogtepunten in
?" carrière. Uiteraard was de te-J^and van Indonesië niet zo
k°t. toch moetje altijd op je hoede
.'ven. Ik ben dik tevreden met het

We hebben onze plicht ge-
?}" Nu afwachten wie onze vol-
jj*e tegenstander wordt", aldus

k^ Seri, die het karwei gisteren de-
ok!if mocht klaren.
j? Qe andere Nederlandse tennis-

-51 dijken nu reikhalzend uit naar
k ?tin_. die op 22 augustus plaats-je- Zeker is dat Nederland in de

eidgroep zal moeten aantreden
K n een van de acht zogenaamde
r'.aatste landen: Zweden, Joego-
L të. Spanje, Frankrijk, Tsjecho-

Verenigde Staten, West-
(tsland en Oostenrijk. De voor-
in van Franker gaat uit naar een
i^oeting met laatstgenoemd

g'q' Waar hij voorheen werkzaam

was. Schapers en Nijssen zouden,
ondanks het grote risico de wereld-
groep weer snel vaarwel te moeten
zeggen, in hun hart het liefst de
Westduitsers treffen.
„Maar dan wel thuis", benadrukte
Michiel Schapers, die in gedachten
op een 'EK-effect' hoopt en zich in
een bomvol Ahoy' al waant tegen-
over Boris Becker. Met name voor
Schapers betekent de Davis-cup-
promotie een persoonlijke genoeg-
doening. „Samen met het winnen
van een Grand-Prixtoernooi en
goedpresteren in de Grand Slams is
dat altijd één van mijn doelen ge-
weest. Ik vind dat we zo langzamer-
hand ook in de wereldgroep thuis-
horen". Zowel Schapers als Franker
beseft dat die stap grote gevolgen
kan hebben, vooral op langere ter-
mijn. Dat was de belangrijkste
winst die dit weekeinde werd ge-
boekt.
„Het zal ongetwijfeld andere jon-
gens stimuleren om hun „stinkende
best" te doen, om ook tot de selectie
te willen horen. Dit trekt het peil
over de hele linie omhoog. De Da-
viscup moet een .katalysator' zijn
voor het Nederlandse tennis. Je
komt nu tegenover landen te staan
waar je je aan kunt optrekken en
ook elkaar kunt prikkelen".
Nederland had in de verstikkende
'broeikas' in Best niets aan het toe-
val had overgelaten, al kwam zoiets
gezien het kaliber van de tegen-
stand misschien wat ridicuul over.
Ondanks dat de plaatselijke brand-
weer het dak van het Brabantse
Vrijetijds-centrum zaterdag vlak
voor de beslissende dubbel nat
spoot met duizenden liters water,
steeg de temperatuur in de hal, waar
werd gespeeld op tapijt, andermaal
naar tropische waarden. Indoorten-
nis bij strandweer voor een paar
honderd dappere toeschouwers, op
het Davis-cupfront is alles mogelijk.

Nederland -Indonesië 5-0.
Nijssen - Wibowo 7-5,
6-3, 6-7 (5-7), 6-3;
Schapers - Suharyadi
7-5, 6-3, 6-2,
Schapers/Nijssen -
Suharyadi/Walalangi
6-2, 6-3, 6-4; Schapers
- Wibowo 6-2, 6-3;
Nijssen - Suharyadi
6-2, 6-0.

" Knieval van
Michiel
Schapers. Toch
leidde hij de
Daviscupploeg
naar een
formidabele
5-0-
overwinning.

Amerikanen niet
opgewassen tegen
ontketende Becker

MÜNCHEN - Voor de
tweede opeenvolgende
keer treffen Zweden en
de Bondsrepubliek el-
kaar in de finale van het
toernooi om de Davis-be-
ker. De Verenigde Staten
waren in de halve finale,
zonder de geblesseerde
John McEnroe, niet op-
gewassen tegen het
Westduitse geweld, dat
met name door Boris
Becker werd ontketend,
3-2. In de andere halve
eindstrijd bleek Zweden
te sterk voor Joegoslavië,
4-1.

Op 15, 16 en 17 septem-
ber verdedigt de Bonds-
republiek, waarschijnlijk
in München, de Davis-
beker, die vorig jaarvoor
de eerste keer door de
Westduitsers werd ver-
overd. De Becker-briga-
de won toen in Göteborg
met 4-1 van de Scandina-
viërs. In 1985 zegevierde
Zweden in München nog
met 3-2 over de Bondsre-
publiek.

Voor de vierde keer in de
89-jarige historie van het
voor landenploegen be-
langrijkste tennistoer-
nooi bereikte de Bonds-
republiek zondag de fi-
nale. Na de dubbele
Westduitse triomf van
Becker en Graf op Wim-
bledon betekende de
overwinning op de Ver-
enigde Staten, van ouds-
her de sterkste tennisna-
tie in de wereld, de ver-
volmaking van de revo-
lutie, die zich in de jaren
tachtig heeft voltrokken.

Het was opnieuw Bec-
ker, die als inspiratie-
bron fungeerde. De num-
mer twee op de wereld-
ranglijst bracht de Ver-
enigde Staten al een zwa-

re slag toe door eerst
Agassi in vijf sets te ver-
slaan. Het was in feite de
beslissende partij na het
verlies van Steeb in het
eerste enkelspel tegen
Gilbert. Becker verloor
de eerste twee sets in de
tie-break en Duitsland
was heel dicht bij een
kansloze achterstand. In
een slopende partij,
waarin Agassi last moet
hebben gehad van het ir-
riterend chauvinistische
Duitse publiek herstelde
Becker het evenwicht. In
de dubbelpartij verloor
het Amerikaanse duo
voor het eerst in tien op-
eenvolgende Davis-be-
kerwedstrijden.

Steeb, die zijn eerste

krachtmeting tegen Gil-
bert verloor, bracht zon-
dag de 12.000 toeschou-
wers in de Olympische
Arena in München in ex-
tase door Agassi in twee
uur en zeventien minu-
ten zijn tweede en beslis-
sende nederlaag in twee
dagen te bezorgen.
De Joegoslaaf Goran
Prpic bleef in het duel
met Zweden eveneens
zonder zege. Na kansloos
van Wilander te hebben
verloren, bleek op de
slotdag ook Svensson te
sterk. Pripic bood aan-
zienlijk meer tegenstand,
maar in de vijfde en be-
slissende set beschikte
Svensson over de meeste
controle, 6-3. Het laatste
duel tussen Wilander en
Ivanisevic, met twee
keer 6-3 gewonnen door
de Zweed, was op een
stand van 3-1 van geen
waarde meer. Voor de
achtste keer, zeven maal
in successie, drong vier-
voudig Davis-bekerwin-
naar Zweden door tot de
finale.

" BORMIO - De volleybaldames
van Jong Oranje hebben hun eer-
ste twee wedstrijden in het zeslan-
dentoernooi in Bormio (Noord-Ita-
lië) met winst afgesloten. Zaterdag
werd de Italiaanse jeugdploeg in
vijf sets verslagen: 3-2 (7-15, 15-13,
15-4, 9-15, 16-14). Eerder kreeg
Zweden klop met 3-1 (15-11, 15-4,
8-15, 15-3).

" AMERSFOORT - Sander Groen
heeft het Masters-toernooi van het
Nederlandse Satelliet-circuit ge-
wonnen. In de finale, die wegens
de overvloedige regenval drieën-
half uur moest worden uitgesteld,
won hij in drie sets van Richard
Krajicek: 6-7, 6-3, 6-1.

" APELDOORN -Douwe de Jong
uit Groningen heeft een nationaal
damtoernooi in Apeldoorn gewon-
nen. De Jong vergaarde uit acht
ronden veertien punten.

" BRUSSEL - Radka Zrubakova
heeft het tennistoernooi van Brus-
sel gewonnen. De als tweede ge-
plaatste Tsjechoslowaakse won de
finale in twee sets van Mercedes
Paz (7-6 en 6-4). In het dubbelspel
zegevierde Manon Bollegraf met
haar partner Mercedes Paz in de fi-
nale over Karin Bakkum en Simo-
ne Schilder in twee sets: 6-1, 6-2.

" NEWPORT - Zina Garrison
heeft in de eindstrijd van het toer-
nooi in Newport de reputatie van
Pam Shriver beschadigd. Shriver
maakte slechts één game, 6-0, 6-1.
Het toernooi in Cascais (Por) is ge-
wonnen door de Westduitse speel-
ster Isabel Cueto, die in de finale
met 7-6 (7-3) en 6-2 wonvan Sandra
Cecchini (Ita).

Manon Bellgens klopt Jolanda Schreurs in finale
Tennistitel voor
Armand Custers

Van onze tennismedewerker
HERKENBOSCH - Armand
Custers en Manon Beltgens
zijn de nieuwe Limburgse ten-
niskampioenen. Hoensbroe-
kenaar Custers, de enige Lim-
burger naast Torn Nijssen die
echt professioneel met tennis
bezig is, versloeg in de finale
Eric Wilborts (6-1, 7-5). De Sit-
tardse Manon Beltgens reken-
de in de eindstrijd in twee sets
(6-3, 6-3) af met Jolanda
Schreurs.

Met Armand Custers en Manon
Beltgens kregen de Limburgse ten-
niskampioenschappen in Herken-
bosch waardige opvolgers voor
Torn Nijssen (Daviscupverplichtin-
gen) en Mara Eijkenboom. In de
poule-wedstrijden toonde Custers
zich al heer en meester. In het afval-
systeem dat daarna verspeeld werd,
was hij ook steeds debeste. Rob van
Oppen bood hem in dehalve finales
nog het moeste verweer. Custers

moest de eerste set zelfs prijsgeven
(de enige set overigens in het hele
toernooi), maar vocht daarna goed
terug: 3-6; 6-2; 6-3.
Eric Wilborts had het in de halve fi-
nale heel wat gemakkelijker gehad.
Bij de stand 4-1 gafStefan Koch uit
Herten zich gewonnen, omdat een
elleboog-blessure hem te veel last
bezorgde. In de finale was Custers
in de eerste set superieur, daarna
kwam Wilborts terug. Custers had
wat meer moeite om zijn tegenstan-
der onder druk te houden. Bij 5-5
kreeg hij driemaal de kans om de
service te. breken. Voor Custers was
dit een teken dat hij dicht bij de
overwinning was. „Op dat moment
werd ik zenuwachtig, zodat de kan-
sen eerst onbenut bleven. Op het
derde punt lukte het mij toch nog".
Met een prachtige drop-shot wist hij
een 6-5 voorsprong te bereiken. Op
zijn eigen service had hij geen moei-
te om vervolgens de titel te behalen.

Bij de dames maakten won Manon
Beltgens, die het volgend jaar weer
op de B-lijst hoopt te komen. Haar
enige tegenstandster, de andere

Limburgse A-speler verbleven in
het buitenland of waren gebles-
seerd, was Jolanda Schreurs uit St.-
Odiliënberg. Beltgens eiste het
kampioenschap waarop zij zich
goed had voorbereid, op met 6-3;
6-3.

In de B-I-klasse ging de titel naar
Jeroen de Jong uit Nieuwenhagen.
Hij won in de halve finale van Tony
Bokhorst uit Bergen met 2-6; 6-3;
7-5. In de finale die niet tegen de fa-
voriet en titelverdediger Maurice
van den Donk maar tegen Joost
Zeelen uit Venlo ging, was De Jong
met 6-1; 6-4 de sterkste. Bij de da-
mes was Ilse Leytens uit Puth de
beste door in de finale Marinka Ja-
cobs uit Nederweert, die drie finales
wist te bereiken, met 6-2; 6-4 te ver-
slaan.
Uitslagen overige finales:
Heren-enkel B-II: Dick Kouw (Genne-
p>-Oscar Niens (Stem): 6-1; 6-1. Dames-en-
kel B-II: Andrea Knescher (Kerkrade-
>-Sandra Arntz (Grathem): 7-5; 6-3. Heren-
dubbel B: Pascal Hos/Tony Bokhorst-Jos
Kuyper/Edwin Aerts: 6-4; 6-4. Dames-dub-
bel B: Francis Raets/Mannka Jacobs-Ja-
nou Savelkoul/Peggy Peeters: 6-3; 7-5. Ge-
mengd-dubbel B: Anique Snijders/Angelo
Meijers-Marinka Jacobs/Rolf den Boer:
6-4; 7-5. Heren-enkel C-I: David Hofman
(Brunssuml-Marcel Lankes (Venlo): 5-7;
6-4; 6-3. Dames-enkel C-I: Lili Mostard
(BeekHMiriam Collard (Geleen): 6-2; 6-4.
Heren-dubbel C: Robert Tans/David Hoi-
man-Stan Wouters/Olaf Willems: 0-6; 6-2;
6-3. Dames-dubbel C: Hanneke Knapen/In-
ge Slangen-Angelique de Groen Chantal
Leenen: 6-4; 7-6. Gemengd-dubbel C: An-
gelique de Groen/Mark Brouwcrs-Estei
Janssen/Ruud va- Tol: 7-5; 3-6; 6- 4.

# Armand Custers. Hij werd gisteren de opvolger van Torn
Nijssen. Foto: PAUL KUIT

Tyson gunt Williams
slechts 93 tellen

ATLANTIC CITY - Mike Tyson
heeft zijn wereldtitel boksen in
het zwaargewicht behouden. De
Amerikaan versloeg in Atlantic
City zijn uitdager, Carl „The
Truth" Williams, die na een mi-
nuut en 33 seconden in de eerste
ronde knock-out ging. Williams
ging neer op een linkse hoek. Op
de zesde tel van scheidsrechter
Randy Neumann kwam hij over-
eind. Williams stond niet stevig
op de benen maar leek in staat de
partij voort te zetten. Neumann
staakte echter het gevecht, dat
voor twaalf ronden was vastge-
steld. „Een bokser, dieis neer ge-
gaan, wil de arbiter altijd onmid-
dellijk overtuigen dat hij in orde
is", verklaarde Neumann. „Wil-
liams kon mij niet antwoorden
en zijn handen waren dood."

Tysons zege in de eerste ronde is
geenrecord. In juni 1988 vloerde
hij Michael Spinks al na 91 se-
conden. Dat gebeurde ook in het

Conventiecentrum van Atlantic
City. Tyson verdiende«aldus vlot
vier miljoen dollar, ruim acht
miljoen gulden. Williams werd
1,3 miljoen dollar rijker. Er wa-
ren in Atlantic City 11.000 toe-
schouwers. De meesten leken
niet erg tevreden. De voorstel-
ling, waarvoor sommigen 250
dollar hadden neergelegd, was
dan ook wel erg kort.

Williams was het niet eens met
de beslissingvan de scheidsrech-
ter. „Ik was niet eens gewond",
protesteerde de verliezer. Neu-
mann, zelf een oud-zwaarge-
wicht bokser: „Hij hing in de
touwen. Ik vroeg hem hoe hij
zich voelde, maar hij antwoordde
niet. Ik herhaaldede vraag en op-
nieuw bleef het antwoord uit.

Naar mijn mening kon hij op dat
moment niet praten. Zijn ogen
vertelden me dat het hem niet
goed ging."

" Mike Tyson maakt een ererondje door de ring en werd in
iets meer dan anderhalve minuut 2,5 miljoen guldenrijker.

Honkbalploeg
slaat zijn slag

ROTTERDAM - De verrassende
overwinning in het Wereldhaven-
toernooi heeft het Nederlands
honkbalteam geen stap dichter bij-
een Olympische medaille of maar
een deelnemingsbewijs gebracht.
Toch nam manager Jim Stoeckel de
goede gelegenheid te baat maar on-
middellijk een plaatsje in het Olym-
pische veld te claimen. Zijn selectie
had een prestatie van kaliber gele-
verd. Of die van Olympisch niveau
was, valt nog te bezien. Omdat de
Amerikaan alle risicos wil uitslui-
ten, stelde hij zich op het standpunt
dat Europa over driejaar in Barcelo-
na met tenminste twee landen (Ita-
lië en Nederland) vertegenwoordigd
moet zijn.

Afgezien van Anton Geesink, die op
de openingsdag de eerste bal wierp,
was het Internationaal Olympisch
Comité in Rotterdam niet vertegen-
woordigd, zodat Stoeckels woorden
waarschijnlijk tegen dovemansoren
zijn gezegd. Momenteel voorziet het
lOC in een toernooi met zes landen,
waarvoor het veroveren van de
Europese titel in 1991 dus een ver-
plichting is.

De honkbaltiendaagse, besloten
met grijze zeges op de Baltimore
Johnnys (12-5 en 5-2) wekt in ieder
geval de verwachting dat het jonge
Nederlandse team begin september
in Parijs de Europese titel zal pro-
longeren. Het werk van de werpers
voldeed prima, evenals het op korte
stop Robert Eenhoorn na geheel
vernieuwde binnenveld. In drie
centrale trainingen wil Stoeckel nog
wat aan de slagprestaties doen.

Eindstand toernooi: 1. Nederland. 2. Balti
more Johnnys. 3. Havana. 4. Taiwan. 5. Dal-
las Athletics.

FINA-beker voor
waterpolodames

EINDHOVEN - De Nederlandse
waterpolosters hebben in Eindho-
ven de FINA-beker veroverd. De
zege op de Verenigde Staten (8-7)
lijkt benauwder, dan die in werke-
lijkheid was. Behoudens de eerste
periode, die door grote nervositeit
op 1-1 werd afgesloten na een aan-
vankelijke achterstand, kwam dé
ploeg van bondscoach Peter van
den Biggelaar niet werkelijk in ge-
vaar.

Toch was er sprake van een boeiend
slotduel. Nederland wist zich vaak
geen raad met de Amerikaanse tak-
tiek om dichtbij het doel te verdedi-
gen. Bovendien functioneerden de,
patronen bij de overtalsituaties
weer eens matig. Toen de titelhou-
der de zenuwen eenmaal in bc-;
dwang kreeg, kwamen ook de indi-
viduele kwaliteiten boven. Een goe-
de tweede periode bracht Neder-
land een marge van twee treffers.
Die kloof zou niet groter worden,
maar ook niet kleiner. De aanslui-
tingstreffer van de Amerikaanse
viel pas acht seconden voor tijd.

De derde plaats was voor Hongarije
dat Canada met 7-6 versloeg, de vijf-
de plaats was voor Australië, dal
Duitsland met 6-5 kl _pte.
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"i L imburgsDagblad_»piccolos
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). I
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 hoofdletters. 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 I
en illustraties zijn mogelijk. I
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, !
Bewi|snummers 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 enof vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

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

1«
Personeel aangeboden

GEVELRENOVATIE Cor-
vers: Uitkappen, voegen van
uw oude gevel, ook nw.
bouw. Gratis prijsopgave.
Tel. 04490-25658.

SCHILDER kan nog schil-
derwerkzaamheden verrich-
ten, zeer gereduceerde prijs
Tel. 045-218117.

Personeel gevraagd

Hairstyling
Trydy Wiertz vraagt: aankomend KAPSTER en 2e kapster.

Tel. 045-412010, Kerkrade-West.
i :

i Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,

', Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland Ervaren
timmerlieden, metselaars en

1 ijzervlechters (handlangers
onnodig te soll.), ook co-

i lonnes omg. Keulen-
i Mönchengladbach. Tel.
i 045-229529 of 229548.

MEDEWERKER M/V gevr.
i ca. 19 jr., schr. soll. aan de
i directie van EKA-automate-

' rialen, Strijthagenweg 127,
I 6467 BR. Kerkrade.

Gevraagd zelfstandig wer-
kende DAKDEKKERS voor

i div. renovatie-werkzaamhe-
den. Zonder erv. onn. te soll.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
045-451862.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-

' JES voor de middag- en: avonduren. Geopend va.■ 14.00-02.00 uur. Hellebroek
61, Nuth. Tel. 045-241829.
Zoekt U werk voor 4 u. tuss.
10-22 u., 2-3 dgn. p. wk. Bel
dan met St. Gez. Lich. Wij
zoeken een MEDEWERK-
STER die met mensen om
kan gaan. 045-352044.
Gevr. BEZORGER voor
Volkskrant en Trouw in wijk
Amstenrade 045-229839

i VAKANTIEHULPEN gevr.
voor onze v. Melick slagerij, Vers-ströatje Sittard. Bent u
geiteresseerd kom dan
langs of bel voor een af-
spraak naar Slagerij v. Me-
lick, Molenbeekstr. 2, Sittard

! Tel. 04490-17186.

1Wordt RIJINSTRUCTEUR, (m/v) of rijschoolhouder
1(m/v). Full-time of part-time.
1Na drie maanden kunt u al
1aan 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.

Te huur gevraagd

■ Te huur gevraagd door gep.
ambt. (echtpaar) kleine

1BUNGALOW met garage te; Voerendaal omg. station.

' Huur ca. ’ 1.150,- per mnd.. 045-751424 (na 18.00 uur).

1 OG te huur

" Gem. zit. slpk. m. eigen
1kookgel. te h. voor nette
pers.,eig. wc/douche en: eenpers.kamer Hommerter-
weg 21, Hoensbroek. 045-

-' 415718/725053.
Gem. ZIT/SLK met cv, dou-
che, en gebr. v. keuken. Tel.
045-456877/464818.
Ruim APPARTEMENT,
woonk., 2 slpks., wc, keu-
ken, douche, hal, parkgel.,
TV en telef. aansl., huursub.
045-310706, na 18.00 uur.

Onroerend goed te koop aangeboden

Heden open huis van
17.00-19.00 uur

Adres Veldstraat 46, Schaesberg
Op goede rustige ligging een ruime souterrainwoning met
inpand. gar. Luik naar kelder. Ruime eetkeuken met keu-kenblok. Woonk. 25 m2. Tuin ca. 6 m diep. Badk. met lig-

bad, 3 ruime slaapk., berging.
Prijs ’ 104.500,- (2134). Netto maandlast ca. ’ 575,-

INL STIENSTRA MAKELAARDIJ BV
Tel. 045-712255.

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

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

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

Kamers
Gemeubil. KAMERS te
huur. Pappersjans 40, Heer-
lerheide. na 17.00 uur.
Kamer te h. nabij centrum
HEERLEN. 045-. 22525.

Voor bemiddeling
zoeken wij met
Spoed

woonhuizen in een straal
van 10 km. rond Geleen-
Sittard, tussen ’100.000,-
-en ’500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners Ma-kelaars en taxateurs o.g.
Agnes Printhagenstr. 36,
6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

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

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566461658.

Geldzaken
Betaal Uw AUTOVERZE-
KERING per mnd. v.a.
’35,- zonder korting. Inf.
Kantoor Heja 04742-3362.

Landbouw

" Jonge HENNEN te k. even- -eens mestkuikens, regelm, J
leverb. ■Vaesrade 43, Nuth. ;

i Tel. 045-241284.

_
Te k. PREIPLANTEN, 'late I
winter(Arkansas), zaaida-
tum 18-4. Burg. Janssenstr. .
52, Beessel. 04740-1276. '■ Een PICCOLO in het Lim- '. burgs Dagblad helpt u op .: weg naar snel succes. Bel: I
045-719966. i

Auto's i
Te koop gevraagd alle merken

auto's, caravans en speedboten i
Kontante betaling en vrijwaring. Tel. 053-300365.

I 1?SCHAEPKENS^/^J5| Autobedrijf IWj .\^=^/i979 Klimmen m* \\yy ;
Speciale aanbiedingen 0.a.: Honda Prelude EX, veel ex- 'tra's, top conditie, t.'B4 ’ 15.900,-; Opel Corsa 1200 S TR, 'luxe uitvoering, perf. st., '85, ’ 12.000,-; Mitsubishi Colt i

GLX, 1e eig., t.'Bs, ’ 12.250,-; Ford Escort Bravo luxe uitv.,
top conditie '82, ’ 7.750,-; Mitsubishi Galant GL nieuw ,
staat, '82 ’ 6.950,-; Ford Grananda 2.3 L, zeer mooi, 1e ;

eig., '81 ’ 3.950,-; Toyota CelicaKT autom., 1e eigenaar, .perf. staat '82 / 6.750,-.
In voorraad plm 75 top occasions van ’ 1.500,- tot

’ 20.000,-, tegen speciaal lage prijzen. Goede service en !
garantie.

Zondag kijkdag.
Klimmenderstraat 110, Klimmen. Tel. 04405-2896.

Mazda 626 1.8 NB bwj. '88; Mazda 626 2.0 iGT Sedan 87; <Mazda 626 2.0 GLX Sedan '83; Mazda 626 106 LX Sedan
'84 en '85; Mazda 626 1.6 DX Sedan automaat '83; Mazda
626 2.0 GLX PS coupé '87; Mazda 626 2.0 GLX PS aut.
coupé '84; Mazda 626 1.6 LX coupé '87; Mazda 626 2.0
SDX Coupé '82; Mazda 626 1.6 LX HB '86; Mazda 626 2.0
GTI Sedan '87; Mazda 323 1.6 i GLX Sedan '87; Mazda i
323 1.3 LX "85 en '86; Mazda 323 1.5 GLX Sedan :
'86 Mazda 323 1.3 DX Sedan '85 en '82; Mazda 323
1.5 DX Sedan aut. '81; Mazda 323 1.3 HBLX '87; Mazda
323 HB 1.5LX '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 1.6 GL 5-drs. '84; Nissan Micra 1.0 HB '83;
VW Jetta 1.6 2-drs. kath. '87; Nissan Cherry 1.5 HB '84

Occassion met Mazda Kroongarantie.

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

Mitsubishi Colt 1989
wegens omstandigheden te k.a., (14.000 km). Veel extra's.

Rijksweg Zuid 193, Geleen, tel; 04490-55052.
Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaar garantie en een perfecte service.

Saab9000 T, 5-deurs 1986
Saab9000 T 5-deurs 1985
Saab900 T sport, div. extra's oa airco 1984
Saab90 2-drs. in nieuwstaat 1986
Saab 900 T APC 3-deurs 1983
Saab900 1985

Saab99 GL2e helft 1982, 4-deurs
zilver, i.pr.st 1982
Saab99 GL 4-deurs, donkerblauw, zeer mooi!! 1982
Saab99 GL 4-deurs, kleur chamot, uniek!! 1981

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
LanciaThemal.E. ABS, demo, 1 jaargarantie 1989
Lancia ThemaV6,1 jaargarantie 1986
Lancia YIOI.E. demo, 1 jaargarantie 1989
Lancia VlO Turboelectr. ramen, centr
deurvergrendeling, aut. verw., 1 jaargarantie
nw.pr. ’ 28.170,-nu voor/19.500,- 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

OpelKadett Berlina 12S39.000 km 1984
Golf 1.64-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 1985
Fiat Uno 70 S 5-deurs 1987

Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.
Te koop aangeboden met 3 maartden

Bovaggarantie
Opel Kadett 2.0 GSI kl. wit 87; Opel Kadett 1.3 S kl. wit '85;
Opel Kadett 1.3 N kl. bruin/rood '82; Opel Corsa I.3SGT
kl. grijs '86; Mitsubishi Colt 1200 EL kl. beige '83; Mercedes
300 D kl. rood '85; Volvo 240 DL kl. geel met LPG-inst. '80.
Bovag autobedrijf Kwarten V.O.F.

Kastanjelaan 148, Hoensbroek. Tel. 045-214171.
Ook het adres voor APK, onderhoud, reparatie,

banden, accu's enz.

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

afleverings-beurt en motor keurindVrapport.
" 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
Wegens omst.heden te
koop BMW 316, bwj. '82.'
Tel. 045-441172.
Te k. BMW 318i, bwj. '84,
nw. model, metal. grijs, ver-
laagd. Tel. 045-256668.
Te koop Citroen VISA bwj.
'83, vr.pr. ’ 2.500,-. Gatestr.
10 L'graaf-Nieuwenhagen.

VW Golf 1.3
bwj. 1986, do.blauw.

Garantie-inruil-financiering
Creusen Auto's

Heerlen p.a. Bastiaans
Spoorsingel 50, 045-

-724140/724141.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrar.e. Tel. 045-452121.

Ford Scorpio
Automaat, bwj. '85, perfecte
staat, grijsmetallic, 3 mnd.

100% garantie,
inruil, financiering.

Creusen Auto's
Heerlen p.a. Bastiaans,

Spoorsingel 50.
045-724140 Of 724141.

LADA 2105 GL '84, kl. grijs,
1e eig. 30.000 km. ’4.000,-
-045-420660.
Te k. MINI cooper super licht
groen met sierbies bwj. '83,
km.st. 45.000, vr.pr.

’ 4.750,-. moet weg wegens
plaatsgebrek. 045-443515.
Mitsubishi LANCER GL die-
sel '85, - kl. wit, i.z.g.st.
’8.250,-. 045-454217.
Nissan 1300 GL Cherry,
goüdmetallic, '84, 1e eig.,
57.000 km, zeldz. mooi.
AUTOPARCK Kerkrade,
Locht 44, Kerkrade.
Opel KADETT City, 10-78,
APK '90, heel mooi
’1.750,- Bevr. Spaubee-
kerstr. 35 Neerbeek na 18 u.
Te koop Opel KADETT Ca-
ravan '78, APK 6-'9O, vr.pr.
’1.350,-. Tel. 045-227156.
Te k. OPEL GT bwj.'74, in
pr.st., kl. zilver met., L.M.
velgen, vr.pr. ’ 12.500,-.
04492-3582

Te k. Opel KADETT C2,
1200 S, bwj.'B2, vr.pr.

’ 1.750,-. 04492-3582
Opel CORSA 12S, bwj. '84,
3-drs., in nw.st. Tel. 045-
-228469. 'PEUGEOT 305 GR dcc. '83,
1e eig. kl. blauw, i.st.v.nw.
’6.750,-. 045-257217.
Te k. RENAULT 11 TL bwj.
8-'B4, in perf. st. Bellen na
18 u. 045-712653
Renault 5 TR kl. rood, in
nieuwst. 1988. AUTO-
PARCK Kerkrade, Locht 44,
Kerkrade
Suzuki Alto GL zilver, 1982.
AUTOPARCK Kerkrade,
Locht 44, Kerkrade
Toyota Carina luxe station-
wagen 1800 diesel, blauw-
metallic, '83. AUTOPARCK
Kerkrade Locht 44 Kerkrade
VW POLO coupé, bwj. '85,
wit, apart mooi, ’ 8.750,-.
Tel. 045-725703.
VW POLO '80, APK 6-'9O, i.
z.g.st. ’2.450,-, tel. 045-
-458944.
VW Jetta 1600 GL goudme-
tallic, Ronal velgen, 4 drs.,
1e eig. AUTOPARCK Kerk-
rade, Locht 44, Kerkrade
Volkswagen Passat Luxe
Diesel, 5-drs., zilver'metallic,
'84. AUTOPARCK Kerkrade
Locht 44, Kerkrade.
VW DERBY LS, t. '79, kl.
groen, APK tot 6-'9O, 2-drs.
’1.850,-. Wilhelminastr.s6,
Nieuwenhagen.
Golf 1600 CL bwj. 2-'B6 als
nw. ’ 17.500,-; Jetta 1300
Elan 4-drs. bwj. '86 i.z.g.st
’16.750,-; Jetta 1300 mcl.
LPG werk. nw.st. bwj. '83

’ 8.750,-. Auto Le Mans tel.
045-259111.
Te k. VOLVO 343 autom.,
bwj.'79, vr.pr. ’ 750,-.
04492-3582.
Volvo 240 met LPG, kl. wit,
1986, stuurbekr. enz.
AUTOPARCK Kerkrade
Locht 44, Kerkrade
Ford ESCORT 1300 GL,
APK-gek. bwj. 9-79, i.z.g.
st. 045-273340, na 16.00 u.
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.
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.
Mazda 626 coupé' 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-'B7; Mazda 626 2.0
GLX '86 (3x); Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 LX Diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
626 Sedan 2.0 LX diesel '84;
Mazda 323 HB 1.3 LX '88;
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'B6; 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
Corsa TR 1.2 S '85; Ford
Siërra 1.8 Laser, 5-drs., '85;
Ford Escort 1.3 L, LPG '82;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; VW Golf
'84; Triumph Spitfire MX 3,
1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78
’1.500,-; Mitsubishi Sapor-
ro, aut. '78 ’ 2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’4.950,-;
Opel Kadett '77 ’1.250,-;
Opel Rekord '79 automaat
’2.750,-; Polo '78 ’1.850,-
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-keu-
ringsstation.

Te k. Ford ESCORT 1600
CL, autom., bwj. '87,
’17.500,-; BMW 520i, bwj.
'83, zeldz. mooi, ’ 11.000,-;
VW .. 1303 cabriolet,

’ 16.000,-; Opel kadett 3-
drs. bwj. '83, ’ 7.000,-; Tal-
bot 1100 pick-up, bwj. '83,
’2.000,-; Datsun Cherry,
bwj. '80 f 1.750,-; Hommer-
ter 24, Vaesrade kruispunt
Schinnen.
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 Kadett 1.2 LS 3-drs. '87
’16.750,-; 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^
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.
AUTO'S Hallo Opgelet!! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Te koop gevr. in en verkoop
alle merken AUTO'S. Scha-
de geen bezwaar, tev.
sloop. Tel. 045-416239.
Te koop VOLVO 340 auto-
maat, bwj. '87, lichtbl.,
26.000 km, gunstige prijs
van Volvo-medewerkster.
Tel. 04490-34411.
FIESTA '82, APK '90, bijz.
mooi! ’3.950,-, tel. 045-
-458944.
Te k. Ford MUSTANG Mack
1 VB, bwj.'7B, met def. motor
vr.pr. ’ 1.500,-. 04492-3582
Te k. Ford ESCORT 1100
Bravo bwj.'Bs, i.z.g.st.,

’ 10.750,-. Brugstr. 14,
Stem. Tel. 04490-32160.
Ford Sierra 1600 CL Sedan,
kl. zwart, '87, div. extra's.
AUTOPARCK Kerkrade,
Locht 44, Kerkrade.
FIESTA 1100 CL, rood, "bwj.
'84, nw.model, ’ 8.750,-
Auto Le Mans, 045-259111.
Volvo 740 GL Diesel, zilver-
groen metallic, 1985.
AUTOPARCK Kerkrade,
Locht 44, Kerkrade
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. Fiat UNO Rialto, nov.
'87, metallic rood, vr.pr.
’14.500,-. 045-216574.
Alfa ROMEO's met Bovag
garantie: Alfa 164 2.0 twin
spark 9-88; Alfa 75 2.0 3-
87; Alfa 2.0 GTV 10-'B5; Al-
fa Alfetta 2.0 4-'B3; Alfa
Guilletta 2.0 LPG 5-'B3; Alfa
33 1.3 6-T' en 5-'B6; Alfa
33 1.3 S 10 56 en 7-'B7; Al-
fa 33 1.5 9-o4; Alfa 33 1.5
QV 3-'B5 en 9-'B6. Garage
Creemers, Raadhuisstraat
16, Roermond. Tel. 04750-
-21092.
Te k. AUDI 100 CS, nieuw
model Diesel bwj.'B3, grijs
met., 5 cyl., 5 versn., vr.pr.

’ 13.500,-. Luciastr. 73,
Beek. Tel. 04490-73998.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. Loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Teg. re-
delijke pr. Gratis afhalen.
Tel. 04405-1602
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

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

Y^XP BV

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van ! _
alle merken. ROBBY'S - Caravans
auto-onderd. 045-224123.
Gebruikte en nieuwe ON- JAARSTALLING (afgeslo-
DERDELEN v. jonge scha- ten) voor caravans, boten
de-auto's, Deumens Haef- e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
land 20 Bruns. 045-254482. BTW. Fel. 04492-2601.

(Bromfietsen
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
Te k. gevr. snor- en auto-
maat BROMFIETSEN. Rens
Janssen& Zn., Ganzeweide
54, Heerlenheide. Tel. 045-
-211486.

Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. TEL. 045-211486.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vakantie en Rekreatle
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,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit Stellendam,
Mijntje Junior en Senoir. Tel.
01879-3359.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Ontdek de PEEL met 'n fiets
-dagarr. vanaf de Turfhoeve
Sevenum 04767-2800,
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen 50 et p/m

06-320.330.03
Warme dagen, Hete meisjes, Korte rokjes 50 et/min.

Tieners 06-320.323.10
Madame butterfly

en haar meisjes. Hommert 24 Vaesrade open va 17.00 uur

Girls Girls Girls
Bij privehuis Michelle

045-228481 -045-229680
Gezellig flirten met zn tienen (50 ct.pm)

Flirt-Box 06-320.330.01
Wie wil ons helpen

Paren-avonden te verzorgen?
v/m of echtpaar, achter de bar. Gepaste "kleding" gewenst.

Situatie club omg. Susteren. Reacties aan:
PB 2775, 6201 JA Maastricht.

Club Pin Up
met mooie sexy pin-up girls en excl. service.

Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929.
Geopend van ma. t/m vr. van 12.00 Vm 02.00 uur 's nachts.

06-GAYCAFÉ
~

y^ ___WM__*wfe)llfe' In het 06-Giy alt leer je nieuwe vrienden
i <w kennen die niet «er weg kunnen wonen!

mwW^-06-320.327.55
I

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Bel je eigen

provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611. 50 et p.m.
Judith, pas 18, geeft je

loslippig
haar privénummer

06-320.324.35 - 50 et p/m
Kom ook aan je trekken met

Judith's stiekeme LIVE
gesprekken.. 06-320.324.34
Yatha, het mooiste meisje

van de
Pin-Up Club...

06-320.324.36...50 et p/m

Orale sex
06-320.323.40 - 50 et p/m_

"06-320.321.03"
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
rijpe vrouwen

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

320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Sex party box
06-320.323.06

talk prod. 50 et/min

Marcha
Grieks 06-

-320.325.55
50 ct.p.m.

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06

Zevende Hemel
06-320.320.07
Sex non stop

06-320.320.08
ÜLiveü

sex relax box
06-

-320.324.06
Addink Prod. 50 ct./min.

Tieners
GRATIS PORNO stickers

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Sweet-Lips

50 ct.p.m.. 06 sex

320.320.50
Privéhuis Elle
4 toffe meiden heten u

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

Tevens leuk meisje welkom.
Veel beloven en weinig?
Nu proberen

Privéclub, exclusief. Escort,
trio, lesbisch, SM en privé-

taxi mog.
Industriestr. 13 Kerkrade-W.

ml. via onze charmante
gastvrouw. 045-423634.

Nobel Escortservice
045-459597.

Voor een live sexbotsing,
voelbaar lekker de
Crashbox

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

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

06-320.325.33 - 50 et p/m

De Beurtlijn
Soul sex bij

Zoenbabwe
06-320.325.22 met oerwoud

ritme!! 50 et p/m

Hartelijk gefeliciteerd M

___________H ______■ ________■____.' "**jfc _J' * —_&R_. . 1v______P_H «Pt_______Pf ________ ir.

met jullie 25-jarig huwelijksfeest, van de hele fanjM

Schat Proficiat met je verjaard
met jouw 20 verjaardag, ik van je vrienden uit )

hou van jou. Yoegoslavië I

Escort service all-in
045-326191.
"De Jachthut"

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

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

Tev. meisjes gevr.

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....P0tten
320.324.03....Live

320.324.05....5ex-info
320.325.02....Heet

320.325.03....Macaber
50 et p.m. Pb 157, Z'voort.

Bij de
Spelonkbox

vind je ongekende dieptes
06-320.325.34 dalen en

klimmen zonder sexhulp-
middelen 50 c.p.m.

Een klimrek en een wip
06-320.320.13
Calcutta

speels en jeugdig 50 c.p/m.
En toen, werk ik aangespro-
ken doorzon 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.

Het is waanzinnig,
onverdragelijk
06-320.322.77

Pasop !Sex
50 et p/m Au! Au! Au!

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.

Donna Maria
met haar 7 vriendinnen.

045-227734/229718

Homo
Jongens zoeken sexcontact!

Bel snel Gay-Date
06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66

Regel 'n afspraakje met die
lekkere meiden (sbcpm)

Flirten, Versieren, Afspre-
ken en dan...06-320.330.77
't Flirt-Cafe 50c
Hoe heter..
Hoe beter!
alvast een kustje op je.,
van Karin 06-50 c/pm.

320*327*27
Privé

Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053 's mor-

gens vanaf 10.00 uur.

Nieuw - Nieuw
ma. vr. 11-24 za. 11-18

Club
Nirwana
Nieuwstr. 147 Kerkrade

045-463323

Homo!!
Michael luistert met open

mond. 50 ct.pm.
06-320.330.88

Gezellig
flirten met zn tienen doe je

op de Flirtbox
06-320.330.01 (50 cpm)

Sex-oproep-lijn
Direct snel sex-contact
06-320.320.55 (50 cpm)
Monique, Julliëtte en nog

véél méér hete meisjes zijn
op zoek naar 'n sex-contact.

Bel de nieuwste
Tippelbox!!!

06-320.326.66 (50cpm)

Zoek jij 'n lekker ding -I
Sex-contact-lijj

Bel: 06-320.320.33 (50jg |
Direct snel sex-contact 1I s

cpm) L.1.V.E.-Afspreek-I'l' .
06-320.320 jj, v

Voor bi, SM, Paren & T'f ,
"Erotische-Afsprakenlf }

( 50 cpm) *06-320.325^
Chantal

de buurman, de buurvr"
en...de postbode. .

06-320.326.01 Sex!(sog^j>.
Op zoek naar lekkere *meiden? Bel de '*Hetevrouwenl.f *06-320.326.33 (50cpgij ji

Velwassenen vinden e"1,»
op die 2 speciale boxen" u

hun speciale^
wensen. De Box voor?m
wassenen 06-320.326-T
De Box voor 't Grote Ve^Lgen 06-320.326.99-50JM
Op de Box voor Boven °e i !
hoef je je ECHT niet fjk
houden. Dat doen and*v
ook niet.(soc.pm.) Bel y

06-320.326.3j
Nee, nog heter kan A
denk je als je ze op de A
giebox zo bezig hoi
toch... op de Sexbox 'al die meisjes. Je twijfe'V .'t heetst zijn. De OfOT
op 06-320.324.40? of
_

- De Sexbox
06-320.322.22-50 Cpnn.V'
Stralend bruin is Els na"■ solovakantie }
Dan bekent ze aan Wi? $ze deed met dat moo'e„jj^
en met wie 06-320.32J

(50c.p.m.) __y\

Club !
Meren

Rijksweg Zuid 241, GeW

_
Tel. 04490-45814, J

Tev. meisje gevraag?^}
Het kijkgat. Wim zit i" J

kast als Ina 'n vreemde n i
verwent

Ina weet 't. De kick voo< P
twee. 06-320.323.64 I

(50 c.p.m.) _____<j_
Het leven begint bij 40.

het sexleven. Op °e

40 plus boX^
fijn en ongedwongen J;

leeftijdgenoten- j 106-320.327728 (50 c^;
Dame zoekt gave \°V(M

knul. Meisje wil contact J^
ervaren heer. Ze vinde*1 _,

op de
Generatiebox ]

06-320.326.27 (50 coj.
Op de SexSuperßox zMj,
hete praters die best w „ s

maar op de Heetste VJ>daar doen ze 't na 't Pr<* JSuperSexßo* j
06-320.324.30. J

Heetste Box 06-320.3^' '(50 c.p.m.)^Sf
Alweer die Wip-ln b°*uj>
gesprek... en da's de
om wat te versieren- <ji veen mazzel, dat er op.,
LijfSexßox ook een P*

vrije schatjes z .£". j
De Wip-ln 06-320.324 1

LijfSexßox ,\
06-320.324.90 (bOy^h

Buro ElviraJ
adres, bemiddeling- ° $

419384. Ass. ggj^ I
Peagy j

en vriendinnen ma. - *„é 'tot 19 uur. 04490-74%; ■
Tev. assistente gevfjU^F. ’ 50,-All-in ;

tel. 045-423608^.
Diana Escort j

045-215113
Ina is weer tert^x^

Privéhuis Di^j
045-213142. ,v«

Kom eens kijken. U bc' ,
harte welkorn^^

piepshowbo*
Alle meiden zijn

kleren, nou iij no=,rti- I| * 06.320.325.44 50 Cf
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OPRUIMING BIJ DE MEUBELBOULEVARD...
Wij zijn verplicht een deel van onze huidige collectie tegen

N X/"" X —^sS*~~ -^\ STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN op te ruimen. Dit om
y^ -^^ . \r —.. plaats te creëren voor onze nieuwe collectie. Dit levert TU-

y -n/-""""*"" ~^^_ . n. V^ v-" DELUK voor u financieel een groot voordeel op.
*-^f 1 MEUBELBOULEVARD N/ n^

*""*>^ _^^ Een bezoek aan onze MEUBELBOULEVARD met een totale
n t- /' fi. <\ t verkoopoppervlakte van 10.000 m2 is voor u ALTIJD de

—f I ff fl ""TT TT ri 1111 M f » M A moeite waard, want u vindt er alle soorten meubelen, zowel

r^fc**\ ( III | f p F I I R I fl I {'Ha// KLASSIEK als MODERN in diverse prijzen, stijlen, hout-
je I - i l I 80^5*1 teH^r Ü lÜ^. Li J — n'Sf "y soorten en BEKENDE MERKEN zoals: ALTING, BEN-
f J ÖII^lL- -Jff^JtUl^^S lit i I TT 11 1 ffriï DERS/BENCH, CASTELIJN, GELDERLAND, HENNIE DE

;3H*^-~-jgflMnï- f^^^TT^"^^ JONG, YOUNG INTERNATIONAL, METAFORM, MONTIS,

*~~~^&^$i?^^^ PASTOE en LEOLUX.

a^=^--=«^:" "^ -~'-:—-^ - - Tevens beschikken wij over 100 GRATIS
PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. "Z^"""
10, Maastricht, tel. 043-215585 Directie en medewerkers a^

et beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht. Meubelboulevard lopform pfr
dnrechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. dealer \Cmm£É

I-W.

ï I—
v^^ Kontakten,Klubs

$ sabbelbox
g®etste meiden bellen,
fc," bandjes live sex!!- 50 cpm.

Pick-up-club
v?sexafsprakenbox

k£* r jongemeiden!!- 50 cpm.

fcv^erland bekennen1^032355. Sexverhaali;3-**en? 01Q-4297085.

Jderwerping!
L, °osterse sexlessenErlang lekker! les 33
N_s>j23.s,l - 50 cpm.

Py.b Doma-SM] S)jlVe uit de kelder!k^'nnendag deel 11r<soj23.sCl - 50 cpm.

L^toute poes
[^strenge kater. Wij zijn

t te9 & nacht geopend.
lg*e9Zdl3l B, Geleen,

r<_48448. Meisjes gevr.

Inzond. 14.00-24.00 u."m vr. 11.00-24.00 u.

Club
,2000. T

w<_ Nrd. 22a, Geleen
'el. 04490-42315.

S \^eisje gevraagd.

Mannen met hele gekke
sexwensen bellen de

gruwelsexbox
de meiden huiveren al bij het
begin 06.320.323.53-50 cm
Toppunt van gezelligheid.

De eerste

dikke
mensenbox

Hier vinden ze elkaar om dik
gelukkig te worden.

06-320.327.37 (50 et p/m)

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

Op de ronde fl*Topsexbox
kun je sexen met puntgave -

meiden. 06.32032354-50cm
Vera e

Privé. Tel. 04754-85818. c
ma-za 11-24, zo 15-24
Huize Yvonne- Lolita en Vanessa en sexy -

meisjes. Kapelweg 4, Kerk-
rade 045-425100.

" HContactburo r
Yvonne discr. bemidd., da- j
mes, trio, echtp. Vrangen-
dael 154, Sittard. 04490- J

23203

Monika's i
Escort 045-726740.

L (Huis)dieren
!_&.——
l'luen Foxternërs- Wa
Kg ," Schin op Geul. Telrftggy.
,'^ORKSHIRE terriër
.§ Oos Heim

04404-1527.
Srs^LTJES Toyendwerg
ii n * fleuren. Thull 30 A

n_iAL°N Charèl knip
b»J alle rassen bij 1
ÜO^geJackRUSSEL!

Golden RETRIEVERPUPS- en Labrador retrieverpups. met stamboom en gezond-
heidsgarantie uit HD vrije

: ouders. Tel. 04135-1931.
i. SCHARRELKIPPEN te k.

met hele snavel. Moonen,
" Einighauserweg 4a Gutte- |■ coven. 04490-24401.

Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
it Inr. op tamme sprekende
u mog. Tel. 043-214305.

Gratis af te halen 3 volwas-
S sen en 3 kleine KATTEN.

Tel. 045-410284. "V In en om de tuin

»,$0 s°ort GRASZODENNoP
cm2afgehaald, bo-

\. y° mtr. gratis thuis-
So 9enele tuinaanl.
5J >°P. ook voor straat-Vj^o4s-323178

(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104,.Hr1.
751687. Heeft voor u in
voorraad Hogedruk geïmpr.
planken, palen, rolborders,
1000 st. nwe en gebr. biels
enz.enz. bezorgen mog.

J^^ Huwelijk/Kennismaking, ALLEENSTAAN-VS^UB Eldorado, iedere_ _n9avond dansavondS -"0 uur met D.J. Ge-Vj ewijs van alleen-

' l_nmee te nemen, zon-S ,9't'rnatie geen toe-N_w c
c|ubpas ligt klaar.V.a 5, Spaubeek. Tel.X^l93.

Serieuze partnerbem. voor
ALLEENSTAANDEN. Bel v.
ml. Huw.rel. bemm.buro Ge-
luk. Tel. 04498-54604.
Zoekt U een ser. relatie bel
dan 045-211948 Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
y Babit bv rioleringswerken: \_____ Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
v Babit bv rioleringswerkenEJN--___ Tel. 045-463892

■>\ LOOK BV Schaes-
uit-> -l voegen, steigerver-

'<_li?L 045-312154 Of

p6n JPS voor timmer-,
j_ {/ 2lr>kwerk met garan-

' !V|a 9vrijbl. advies/>'^__e|_o4s-453818.
/!waJ uw NIEUWBOUWl R_? uüwingen: Bouwbe-

Tel. 045-

Wa uw dak- en ZINK-Jl. g Dakdekkersbedrijf
As,rcririPsema, Teutele-

JFvL?2' Kerkrade. Belj*l n?''ivende prijsopga-i £^__*459647
it,i _. —X^AT,!0 KOELKAST-

'K-n QMt zonder voorrij-
l«o'.°el Geleen 04490--t^ervicebinnen 24 uur

f'_k?^kkundige DAK-<fAAMHEDEN met
l aa_-_;n 9ratis advies.

PO45 ek-kersbedrijf M.
°~40 1862.

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice__________________________________________________
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.
Gevraagd KLEURENTVS,
video's VHS, stereotorens
en comp. disc. 04406-
-12875.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wonen Totaal

Keukens
Sanitair

Onze toonkamers zijn geopend tijdens de
bouwvakvakantie.

Tomzon
keukens, sanitair.

Hofdwarsweg 69, Geleen (Krawinkel Oost)
Nieuwstraat 25, centrum Hoensbroek.

CEUKENS laag in prijs met
larantie. R/J Handelsonder-
ïeming, Stationstr. 294,
vluth. Tel. 045-242602. . Van maandag t/m vrijdag,

van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-7.19966.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
arootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’899,-.
..u 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
.ompleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Kachels/ Verwarming
<achels nieuw en gebruikt,
.ergens beter nergens
goedkoper. De KACHEL-
SMID, Walem 21, Klimmen.
Fel. 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

KACHELS. Zomeroprui-
ming. Alle bekende merken.
Reker Kachel Speciaalzaak,
Kluis 28 Geleen. Tel.
04490-40785.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn grooj in RE-
SULTAAT! Bel; 045-719966.

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop gevraagd
Inkoop goud, briljant, munt
enz., tegen contant geld.
VERSEVELD, Saroleastr.
80a, Heerlen. 045-714666.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Te koop draadlozetelefoons
va. ’ 160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
BARBEQUES gas-lava-
steen en houtskool in alle
prijsklassen, grote sortering
Reker, Kachel-barbeque
speciaalzaak, Kluis 28, Ge-
leen. Tel. 04490-40785.
De massage van VERO-
NIQUE is meer dan uniek!!
045-228481.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje. Eens geweest
U blijft komen. 045-353489.
Te k. BLOEMKOOL va. 50

i cent; koolrabi; tuinbonen;, spitskool; aardbeien en
nieuwe aardappels. Van
Laar, Heerlerweg 23, Voe-. rendaal.

' Te k. voor stuntprijzen Jog-
gingpakken, crinclepakken,- T-shirts, berpnuda's, da-: meszomersetjes en polo's,

■ JACO-FASHION Tel. 045--. | 218058.

GOUD, zilv., munten etc.
Cont. bet. tot 12 aug. na
19 u. Groenstr. 109, Geleen.

EÜS
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling

I 75. 119." ■1 3-000 " /« 270,-■[ 7.0001136,- 167/ «^ ■

B 50.000.93&.'1165-" A9J 1

C>VER_UDENSRI_ICOIS
VEESTAi. MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

_■■■■_■■__i
HNANCIERINGSKANTDOHmnm

Scharnerweg 108 Maastricht
Bijkantoor

Hoofdstraat 9, Hoensbroek
■ Tel. 045-225000-

VAN DOÖREN VAKANTIEAANBIEDINGEN
fflH-liiliiH'nDoor ■ftfc**^^^^

blijven ónze prijzen betaalbaar
Bijv.

1TEKENTAFELS | TEKENKASTEN KASTEN

1^ 1 6 laden A 1-formaat 675.- I _ I______ _________■ _______
p^ AO-formaat OSJ3--

170X100cm 180x80
Ao-formaat Prijzen excl BTW, franco 295 -L,;-^95'^ tering door heel Nederland. I _J 1

RBI Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
\[j^^m 6135 XX Slttwd. Handelsstaal 23 (handelscentrum Bergerweg), tel. 04490-14867 ürt op het
\i\g^ Dorvde-tteg koopavond tot 20.00 mj., wterdag open van 10.00 " 16.00 wir Juisteadree I

luiiuiiiiiiiu-uiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiui

Netto in Terugbetaling (rente + all.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

5100 - - 113- 122- 148- I
10.100 156.- 190- 217- 235- 288-
-15.000 231- 281- 322- 350- 428-
-20 000 309- 375- 430- 466- 571-
-25.000 386- 469,- 537- 583,-- 714-
-35.000 539- 656,-- 351- 816- 999-

Effect rente vanaf 0,87% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

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

I " Doorlopend krediet 2% aflossing
I " Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30

jaar. Moes I
Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd1 (gediplomeerd) kredietintermediair M

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllHlllllllllli
I

Sommige auto'shebbenalles mee.

1 1 . _____^É__

/ W**^___-^^^*^* '...SaP
'__N________ . M Ï-P^^-** \\\\r

v __*' fal IP_Ü __________W\«ss ik^^-i 'tf^M ____________ W^______i ■P^''

n__________S f^^'
______k:__l _______t

''«_■ __-_r A -I __BP^'_F# ■ PP^^

Een Suzuki Alto heeft standaard al heel veel mee.Dat geldt voor derhij is.Want deAltoSummeris voorzien van A. j-£|j|f-|!
de GA, de GL, en zeker voor de extra luxe GLX. Want een Alto is altijd een luxe wieldop-set, exclusieve striping en ;
betrouwbaar en zuinig, en heeft gegarandeerd een hoge inruilwaarde, bijpassende naamstickers. Voor al deze acces- _
En nu is er een uitvoering van deGL, die u nóg meer te bieden heeft: de soires terwaarde van f 1000,-betaalt u maarf 500,- extra.Dat wil zeggen,
exclusieve Alto GL Summer. Uitgevoerd in stralend wit of vrolijk rood. als u niet te lang wacht Want er is slechts een beperkt aantal van deze
Met een zonnige sunroof,maar ook met duurzame matten, deurgreepbe- bijzondere auto's beschikbaar. Alle reden om erraaazend snelbij te zijn.
schermers,en een handige zoemer, die waarschuwt als uper ongeluk uw Want danrijdt u heel voordelig in een auto, dieniet alleenalles mee heelt,
lichten aan laat staan. En ook van buiten kan je direct zien hoebijzon- maar ook nog eens bijzonder zeldzaam is. De exclusieve Alto Summer.

j£|De SuzukiAlto GLSummer. Metraaazend veel extra's,f13.995,*
*Prijs is inclusiefBTWen exclusiefa-leveringskosten.Er is aleen Allo GA voor f 12.695,-*

Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244
Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroekerweg 9, Heerlen, 045-724545
H.LM. Sittard BV., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215
Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-81917

Kburgs Dagblad



sport

Organisatie New York Games lijdt verlies van 250.000 dollar

Lewis verreweg de beste
NEW VORK - Bij de première-
uitvoering van deNew Vork Ath-
letics Games werd een aantal in
oogspringende prestaties gele-
verd. Carl Lewis sprong behoor-
lijk ver, Patrik Sjöberg aardig
hoog, Sandra Farmer-Patrick,
Roger Kingdom en de Jamaica-
nen Ray Stewart en Winthrop
Graham liepen zeer hard.

De organisator van de eerste Ga-
mes in New Vork, Fred Lebow,
was uitermate tevreden. Op een
budget van 750.000 dollar, exclu-
sief startgelden, leed hij wel een
verlies van 250.000 dollar, er
kwamen 'slechts' 12.000 toe-
schouwerskijken naar de top-at-
leten, de prestaties vergoeden
veel.
De zesvoudige Olympisch kam-
pioen Lewis won het versprin-
gen met 8.54 meter en had daar-
mee een voorsprong van bijna
een halve meter op de concur-

rentie. Lewis kwam vier keer
over de acht meter, twee spron-
gen waren ongeldig. Het was zijn
61e achtereenvolgende zege bij
het verspringen. De Amerikaan
kondigde aan dat hij in New
Vork misschien zijn laatste ver-
springwedstrijd van het seizoen
had afgeleverd. Een spierblessu-
re in de rechterkuit, opgelopen
bij een van de vele pogingen het
wereldrecord op de 4xloo meter
te verbeteren, is de oorzaak.
Sandra Farmer-Patrick bewees
de 400 meter horden steeds beter
onder de knie te krijgen. De
Amerikaanse zegevierde in 53,37

seconden, de zesde tijd ooit op
dit nummer gerealiseerd. De in
Jamaica geboren atlete verbeter-
de het Amerikaanse record met
38/100een streek daardoor 10.000
dollar extra op. Jacky Joyner
kwam als derde over de eind-
streep in 55,70. De wereldkam-
pioene zevenkamp wil zich dit
jaarvooral toeleggen op de twee
horden nummers maar heeft nog
aanzienlijke problemen met de
techniek op het langste nummer.

Bij de mannen zegevierde op de
400 meter horden de onbekende
Jamaicaan Winthrop Graham.
Hij deed dat in 48,20 seconden,

een tijd die nog niemand op dit
nummer in dit seizoen heeft ge-
lopen. Op de 110 meter horden
toonde Olympisch kampioen
Roger Kingdom andermaal aan
dat hij de absolute ster is op dit
nummer. Dit keer zegevierde hij
in 13,15 seconden, zijn landge-
noot Tony ' Campbell met
9/100ste verslaande. Op de sprint
imponeerde Ray Stewart. De at-
leet uit Jamaica, die eerder dit
seizoen 9,97 seconden nodig had,
zegevierde dit keer met iets te
veel rugwind in 10,01.

Bij de sprint voor de vrouwen
ontbrak in de uitslag de revelatie

van dit jaar, Dawn Sowell. De
Amerikaanse, dit seizoen al goed
voor 10,78 seconden, kreeg tij-
dens de race teveel last van een
spierblessure in haar linker-dij-
been en stopte. „Dat is het gevolg
van het grote aantal wedstrijden
dat ik dit jaar al heb gelopen.
Mijn benen zijn gewoon uitge-
put, " stelde Sowell na afloop.
Op de 100 meter kwam ook Nelli
Cooman in actie. De Rotterdam-
se bleef de Amerikaanse Alice
Brown voor, helaas betrof het
slechts het duel om de derde
plaats. De winst ging naar Sheila
Echols in 11,20, Cooman kreeg
11,53 achter haar naam. De derde
plaats was ook het resultaat van
de inspanningen van Marjan
Olijslager. De Nederlandse kam-
pioene en recordhoudster 100
meter horden werd verslagen
door de Amerikaanse Tolbert
(12,86) en de Cubaanse Adams,
12,99. Olijslager kwam tot 13,11.

Recordpogingen in Hechtel bij voorbaat gedoemd te mislukken

Mellaard maakt sprong
naar mondiale top-tien

Van onze verslaggever
HECHTEL - De tiende Atletieknacht in het Hechtelse Duinen-
stadion werd geteisterd door temperaturen van ver boven de
30 graden, zodat records vrijwel onmogelijk waren. Toen het
hoofdprogramma omstreeks 22.00 uur voorbij was, viel de
stroom in het tamelijk geïmproviseerde sportcomplex uit. De
subtoppers, waaronder nogal wat Limburgers, werden de
dupe. Om 23.30 uur kregen zij van de wedstrijdleider officieel
te horen dat het restant van de wedstrijd was geschrapt, zodat
ze naar huis konden zonder in actie te zijn geweest.

Verspringer Emiel Mellaard was de
grote uitblinker van het gala. Hij
sprong 8.20 meter ver met iets te
veel rugwind (2,25 m/s) en had ook

nog een 'geldige' sprong van 8.16
meter. Met die 8.16 klom Mellaard
naar de top tien van de wereld van
dit seizoen. De Noordhollandse
Mieke van der Kolk won bij de da-
mes met 6.45 meter. Zij lijkt de heer-
schappij op dit nummer te gaan
overnemen van de geblesseerde Ti-
neke Hidding en van de voormalige
Nederlandse recordhoudster Edine
van Heezik. Deze werd overigens
tweede met 6.38, haar beste presta-
tie van het jaar.

De nationale recordpoging van Elly
van Hulst op de 5000 meter was bij
voorbaat tot mislukken gedoemd.
De Rotterdamse beperkte zich tot
het winnen van de race in 15.46.2.
Zo hielp ze onder meer veldloop-
kampioene Marjan Freriks aan een
persoonlijk record (derde in
15.48.7). De Keniaan Moses Tanui,
negende bij het WK veldloop in Sta-
vanger, was de enige die wat pro-
beerde. Tot de zevende ronde hield
hij vast aan de rondjes van 64 seco-
den, maar daarna moest ook hij in
een lagere versnelling verder. Zijn
solo was genoeg voor de zege in
13.40.67. De Belgische favoriet
Rousseau werd derde op vijf secon-
den, terwijl Tony Dirks als elfde niet
eens binnen de 14 minuten bleef.
Ook op de steeple en de 1500 meter
hadden de atleten last van de warm-
te. Tanui's landgenoten Boinett
(steeple in 8.35.39) en Chesire (1500
in 3.37.82) zouden deze onderdelen
vermoedelijk ook onder normale
omstandigheden hebben gewon-
nen. Rob Druppers viel tegen op de
1500 meter. Hij had last van zijn
oude blessure van Los Angeles 1984
en durfde er geen spurt uit te per-
sen. Hij kwam derhalve niet verder
dan een 9e plek (3.44.1).

Harald Schmid kwam zijn toezeg-
ging op de 400 meter horden na. De
Duitser, dienog niet topfit was, won
het nummer in 49.24. Hij trok de
Belg Cuypers naar een toptijd van
49.60. Op de 400 meter vlak toonde
Mohammed Al Malky uit Oman zijn
klasse. Hij won in 45.64 en had twee
volle seconden voorsprong op zijn
naaste concurrent, de Fin Pyy. Bes-
te Limburgse vertegenwoordiger
was opnieuw sprintster Claudia
Elissen van Kimbria. De kleine
Maastrichtse was overigens niet
content met haar verrichtingen. Ze
werd zowel op de 100 als de 200 me-
ter vierde met tijden van 11.88 en
24.38. „Op de 200 meter kwam ik in
de slotfase de man met de hamer te-
gen," zei ze.

" Het
verspringtalent
Mieke van derKolk
in actie. Zij bleef 21
centimeter
verwijderd van het
nationale record en
lijkt binnenkort de
hegemonie van
Tineke Hidding in
de verspringbak
over te nemen.

Discustopper
Ilke Wyludda

NEUBRANDENBURG - Discus-
werpster Ilke Wyludda heeft dit
weekeinde de beste prestatie tij-
dens de Oostduitse atletiekkam-

" pioenschappen geleverd. De uit
Halle afkomstige wereldkampioene
bij de junioren kwam tot een af-
stand van 74,56 meter. Daarmee be-
zet Wyludda de eerste plaats op de
seizoenranglijst. De verrichting is
tevens goed voor de tweede plek op
de ranglijst aller tijden.
Kogelstoter Ulf Timmermann had
de kogel 22,03 meter gestoten, een
verbetering van zijn seizoentopper
met tien centimeter. Olympisch
kampioen Jurgen Schuit veroverde
de titel discuswerpen met 67,14 me-
ter. Speerwerper Volker Hadwich
haalde een acceptabele 84,06 meter.
Dirk Gamlin was de beste hinkstap-
springer. Hij landde na 16,78 meter.
Sprintster Silke Möller maakte haar
nederlaag van de openingsdag
goed. Na de derde plaats op de 100
meter, greep zij de titel op de 200
meter. Sigrun Wodars besliste het
duel op de 800 meter met Christine
Wachtel in haar voordeel: 1.57,43 te-
gen 1.58,23.

Hoog bezoek
voor Unitas

SITTARD - Unitas had haar baan-
wedstrijd van zaterdag bedoeld
voor atleten, die niet in de Atletiek-
nacht van Hechtel aan de bak kon-
den. Groot was dan ook de verba-
zing toen een sterke ploeg van
Bayer Leverkusen in de Baandert
arriveerde met aan het hoofd de be-
roemde Chileenp-Duitse kogelsto-
ter Gert Weil. De 29-jarige Weil deed
twee keer mee aan de Olympische
Spelen. In Los Angeles werd hij
tiende, in Seoel zelfs zesde. Hij is
Zuidamerikaans recordhouder met
20.90 meter. In Sittard hield hij het
bij 19.67 meter, en dat was altijd nog
drie meter verder dan de Neder-
landse winnaar in Hechtel. On-
danks de warmte werden in Sittard
ook op andere onderdelen goede
prestaties geleverd.
Voornaamste resultaten: 100 m heren: 1.
Parren (Weert) 11.1; JB: 1. Braeken (Achil-
les Top) 11.2; dames: 1. Muddemann (Dld)
12.5; 2. Van Hoof (Achilles Top, MA) 13.1;
200 m dames: 1. Deckers (Dld) 27.1; 2. Van
Hoof 27.2; 800 m heren: 1.Klee (Dld) 1.54.2;
3. Hermans (AV 34 M) 1.58.6; dames: 1. Jan
Akelijen (Bel) 2.18.7; 3. Ruyters (Unitas.
MA) 2.19.9; 1500 m heren: 1. Moll (Dld)
4.03.0; 4. Maas (Kimbria) 4.06.2; 5000 m he-
ren: 1. De Veen (Achilles Top) 15.05.8; ver
dames: 1. Hubel (Dld) 5.92; 3. Van Hoof 4.96;
kogel JA: 1. Vrencken (Kimbria) 14.88; dis-
cus dames: 1. Hackenberg (Dld) 49.20.

Timmermann
stoot kogel

voorbij 22 meter
NEUBRANDENBURG - Kogelsto-
ter Ulf Timmermann zorgde bij de
veertigste Oostduitse atletiekkam-
pioenschappen voor de beste ver-
richting. De wereldrecordhouder
stootte de kogel 22,03 meter, een
verbetering van zijn beste seizoen-
prestatie met tien centimeter. Olym-
pisch kampioen Jurgen Schuit ver-
overde de titel discuswerpen met
67,14 meter.

Schaken
NK voor vrouwen: vijfde ronde: Ben-
schop - Jansen 1-0, Vreeken - Belle 1/2 -1/2, Riemslag - Cameron 1-0. De Vries -
Limbach 1/2 -1/2, Drewes - Harmsen 1-0.
Rodriguez - Pirisi 0-1, Van Riemsdijk -Brenninkmeijer 0-1, Cifuentes - Belk-
hodja 1/2 - 1/2,Riemersma - Pieterse 1-0,
Bosboom - Carlier 1-0, Van Mil - Van de
Oudewetering 1-0. Hartoch - Van Wely
0-1. Ostojic - Krudde 1-0.

sport in cijfers

Softbal

Kennemerland-Spartaan 12-3/12-1
Harreman/A.S.-Liebert/Birds 1-11,3-9
Kennemerland-Cromtigers 4-5/7-4

Atletiek

Nacht van Hechtel: voornaamste uit-
slagen: Mannen: 100 m: 1. Desruelles
(Bel) 10,61, 3. Monsel (Ned) 10.79. 400 m:
1. Al Malky (Mar) 45,64, 4. Terol (Ned)
48,18. 800 m: 1.Washington (Vst) 1.48,57,
5. Kusters (Ned) 1.52,23. 1500m: 1.Che-

Sire (Ken) 3.37,80, 8. Druppers (Ned)
3.44,10 5000 m: 1. Tanui (Ken) 13.40,67,
11. Dirks (Ned) 14.03,5 110 m horden, le
serie: 1. Sharp (Ned) 14.51. 2e serie: 5.
Visser (Ned) 14,91. 400 m horden: 1.
Schmidt (BRD) 49,24. 3000 steeple: 1.
Boinett (Ken) 8.35,39, 6. Schut (Ned)
8.55,43. hoog: 1. Verzy (Fra) 2.17 m. 4.
Naaktgeboren (Ned) 2,00. ver: 1. Mel-
laard (Ned) 8,20 (2,25 m/s) den 8,16 m, 2.
Faulkner (GBR) 8,05. discus: 1. Vet
(Ned) 52,20 m. kogel: 1. Sniek (Ned)
16,74 m. Vrouwen: 100 m: 1. Hanhijoki
(Fin) 11,50. 3. Boogaards (Ned) 11,76, 4.
Claudia Elissen 11.88. 200 m: 1. Kaspr-
zyk (Pol) 23,22, 4. Elissen (Ned) 24.38.
400 m: 1.Lix (BRD) 53,95. 5. Yvonne van
der Kolk (Ned) 57,26. 800 m: 1. Baker
(GBR) 2.02,56, 2. Van Langen (Ned)
2.02,69. 4. Schutte (Ned) 2.03,14, 6. Toon-
stra (Ned) 2.03,56. mijl: 1. Merchiers
(Bel) 4.32.38. 4. Yvonne van der Kolk
(Ned) 4.39.25. 5000 m: 1. Van Hulst (Ned)
15.46,2. 3. Frenks (Ned) 15.48.7. 100 m
horden: 1. Dethier (Bel) 13,57, 2. Tromp
(Ned) 13,78. 400 m horden: 1. Maenhout
(Bel) 56,82. 2. Tromp (Ned) 58,64. ver: 1.
Mieke van derKolk (Ned) 6,45 m, 2. Van
Heezik (Ned) 6.38, 4. Daans (Ned) 6.04.
hoog: 1. Bulkowska (Pol) 1.84 m, 2.
Wijnsma (Ned) 1,81. discus: 1. Geldhof
(Bel) 55,48 m, 2. Goormachtigh (Ned)
51.24. kogel: 1. Deselaers (Bel) 15,81 m.
2. Fransen (Ned) 15,49.

Rob Barel beste in
triathlon-circuit

MÜNCHEN - Het Europese
triathlon-circuit, dat vier wed-
strijden op de kwart afstand om-
vatte, is een Nederlands succes
geworden. In München haalde
Rob Barel zondag de eerste prijs
op. Hij vergaarde 600 punten, 40
meer dan zijn landgenoot Marcel
Osse. Pim van den Bos vervol-
maakte de Oranje-triomf door als
derde te eindigen.

Barel liet er ook bij de afsluiten-
de wedstrijd over 1500 meter
zwemmen, 40 kilometer fietsen
en tien kilometer lopen geen
twijfel over bestaan, dat hij mo-
menteel de beste Europese triat-
leet is. Hij won in 1 uur, 47 minu-
ten en 51,9 seconden. Er moest
overigens een flinke eindsprint
aan te pas komen om de Austra-
liër Greg Melch voor te blijven.

Het verschil op de streep was
slechts een paar seconden.
Bij de vrouwen zegevierde ook al
een Nederlandse: Thea Sijbe-
sma. Ze finishte na 2.01.50,4 als
26e in het totale veld. Sijbesma
ruim anderhalve minuut voor-
sprong op de voor een München-
se vereniging startende Mandy
Dean. In de eindrangschikking
van het circuit deelde Sijbesma
de overwinning met de sterke
Britse Sarah Coope.

Oud-wielrenner Peter Zijerveld
heeft in Biddinghuizen een
kwart-triathlon tellend voor het
Superprestige-klassement ge-
wonnen in 1.54.14. Hij had een
voorsprong van twaalf seconden
op Riek van Trigt. Bij de vrou-
wen zegevierde Anja van Bedaf
voor Gerry van deVen in 2.21.52. " Triatleet Rob Barel op defuturistischefiets. Op een soortgelijke tweewieler won Greg Le-

Mond de Tour de France.

Tennis
Belangrijkste uitslagen kwalificatie
Melkhuisje: eerste ronde Lodder (Ned) -Ellis (Aus) 6-0, 6-2, De With (Ned) - Sou-
milas (Arg) 5-7, 6-4, 6-4, Boutsch (Fra) -Feenstra (Ned) 5-7. 6-2, 6-2. Eltingh
(Ned) - Sandberg (Zwe) 7-6, 6-2. Kok
(Ned) - Park (VSt) 6-7. 6-2, 6-3, Kernpers
(Ned) - Koopman (Ned) 6-3, 6-1. Jirasek
(Aus) - Ijsvogel (Ned) 6-2, 2-6, 6-4. War-
menhoven (Ned) - Vekemans (Ned) 3-6.
7-5, 6-4, Larkham (Aus) - Van Boeckel
(Ned) 6-2. 6-2. Tweede ronde Azar (Arg) -
De With 6-0, 6-1. Nyborg (Zwe) - Lodder
6-4, 6-4, Eltingh - Scivetti (VSt) 6-1. 6-1,
Kok - Kernpers 6-4, 6-2, Geyer (VSt) -
Warmenhoven 6-2, 6-1.

Wielrennen
Ronde van Neer: Amateurs: 1. Danny
Nelissen (Sittard) 100 km. in 2.29.47; 2.
Van Mulken op 1.04 min.; 3. Poels; 4.
Boelhouwers 1.35; 5. Hilkens; 6. Meeu-
wissen; 7. Dahmen op een ronde; 8.
Krist; 9. Kersten; 10. V.d. Meulengraaf;
11. Beekmeier; 12. Jenissen; 13. Creutze;
14. Brentjens; 15. Gilissen; 16. Van Is-

sum; i7. Dohmen; 18. Mutsaars; 19. Ver-
kuylen; 20. G. Nelissen.
Kelmis: 1. Verdonck 174 km. in 4.14.00;
2. Schalkers op 0.15; 3. Nelissen 0.20; 4.
Vanderaerden; 5. Eriksen; 6. Capiot; 7.
Janssens; 8. Van Camp; 9. Wijnands; 10.
Lameire; 14. Lilholt; 18. De Mol; 21.
Raymond Meijs; 24. Robert Radema-
kers. Tot de 174 deelnemers behoorden
109 profs en 65 amateurs.

Londerzeel: 1. Van de Berge 180 km. in
4.15; 2. Diericks; 3. Verschure; 4. Gies-
bejts; 5. Diviercht.
Hannuit: Nieuwelingen: 1. Eddy Pas-
quino 50 km. in 1.18; 2. Flavio Pasquino
op 0.20; 8. Dave Loenis op 1.00; 9. Ton
Niekamp; 15. Cretien Kuipers.
Ronde Noord-Limburg: Amateurs: 1.
Akkermans 186 km. in 4.08.19; 2. Knu-
vers op 1 sec; 3. Meeuwissen 0.02; 4.
Van Veenendaal 0.07; 5. Pierre Duyn
0.23: 6. Janssen; 7. Elfrink; 8. Rasch; 9.
Nederlof; 10. Rutgers; 11. Steven; 12.
Zeegers; 13. Kokkelkoren; 14. Teuben;
15. Van Adrichem; 16. Bol; 17. Naber-
man; 18.Schott; 19. Verweij; 20. Weijers.
Junioren: 1. Knaven 114 km. in 2.39.05;
2. Bleyleven; 3. Kil; 4. Den Boer 0.33; 5.
Van Dijk 0.51; 6. Van Megen 0.58; 7. Van
Hout; 8. Verwijmeren; 9. Roelofs; 10.
Hofstede; 11. Diepstraten; 12. Peters; 13.
Ridehalgh; 14. Ottevanger: 15.Killa.
Ronde van Echt: Amateurs: 1. Smits 75
km. in 1.50.45; 2. Hindriks (Geleen): 3.
Van Bavel 0.02; 4. Van Kessel 0.04; 5.
Van Bakel 0.08; 6. Jorissen; 7. Van Seg-
gelen; 8. Peeten; 9. Sprunken; 10. Grey-
mans; 11. Van Zantvoort; 12. Van Mier-
lo; 13. Verhees; 14. Stoffels; 15. Tul-
mans.

amateurcarrousel
DERDE KLASSE C
BREVENDIA
Vertrokken: niemand.
Nieuw: R. Meulendijks (Gemert), F. Jacobs
(Crescentia), R. Gertsen.

CRESCENTIA
Vertrokken: niemand.
Nieuw: niemand.
LINDENHEUVEL
Vertrokken: R. van de Heuvel (RKVCL).
Nieuw: R. Bastings, R. Kernpers en C.
Schols (Geleen), M. van de Wey en R. Lau-
men (beiden Bom).

ARMADA
Vertrokken: Viktor Duysens en Ger Cre-
mers (beiden Bom), René Meekers (Buch-
ten).
Nieuw: niemand.

MEGACLES
Vertrokken: Sjaak Buskes (Moesel).
Nieuw: niemand.

MEREFELDIA
Vertrokken: niemand.
Nieuw: niemand.

FCODA
Vertrokken: niemand.
Nieuw: L. Breeuwer (RKESV), B. Thijs
(Wilhelmina '08), J. Franken, P. Wolter, P.
Metten en S. van Eekelen (allen eigen
jeugd).

EINDSE BOYS
Vertrokken: niemand.
Nieuw: Jaques Janssen en Ruud Bogers
(beiden Merefeldia).

SUSTEREN
Vertrokken: Ger Wolfs (gestopt).
Nieuw: Jos Meisen (SVN), Peter Engelen
(Geleen), Lars Halderit (Almania), Ton
Scheepers en Kurt Eberson (beiden Dicte-
ren), M. Theunissen (Susterse Boys), Torn
Schmitz en Pau! Schroten (beiden eigen
ieugd).

EVV
Vertrokken: Erik Effing (MHD).
Nieuw: Hans Heuvelmans (RIOS).

SWIFT '36
Vertrokken: Rogier Bongarts (RIOSI-
Nieuw: Maarten Helwegen (Roermo"
Hea Tubun (Buchten).

DERDE KLASSE D

RKDEV
Vertrokken: niemand
Nieuw: niemand

WV '03 ,
Vertrokken: Wim Schlüter (VOS) enJ
sels (Blerick).
Nieuw: niemand

EXCELSIOR '18
Vertrokken: niemand
Nieuw: niemand

FCV
Vertrokken: F. Valkse (Blerick) "Braam (Helmond Sport). »

Nieuw: C. Vaassen (Blerick), B- *(Olympia), H. Boots (Venlosche Boys»
Meurs (Ouick Boys).

GFC '33
Vertrokken: H. Aarts en F. Theelen W
gestopt).
Nieuw: niemand

STORMVOGELS '28
Vertrokken: niemand
Nieuw: niemand

SC IRENE
Vertrokken: niemand
Nieuw: niemand

REUVER
Vertrokken: niemand fNieuw: T. Schmitz (Roermond). Jj
Kleef, A. Napolitano, M. Wijers, L 5"
L. Bouten (allen eigen jeugd).

RKMSV
Vertrokken: niemand
Nieuw: niemand

SPARTA '18 ,|
Vertrokken: Huub Peeters en Miehe
ters (beiden gestopt). «t
Nieuw: Pieter Sturme (Venlosche
Paul Hezen (Hegelsom).

VIERDE KLASSE A

BANHOLTIA
Nieuw: P. v.d. Horck (?) k

, „
Vertrokken: R. Ronckers (Noorbee\.
Smeets (Geertr. Boys), R. Bastings
den).

SC CABERG
nieuw: M. Kempeners (RKVVL)
Vertrokken: F. Baltussen (België).

GSV28 .j
Nieuw: N. Ruwette (De Ster),A. Ven""
(Sittard), F. Pustjens (Minor), W. No«&
(Scharn), H. Heuts, F. v. Es en E. ".
(Caesar), P. Meijers en P. Kraan (HaS 1^
Quadackers (EHC).
Vertrokken: M. Rouwette (Hulsbe'S
v.d. Wouwer (Spaubeek).
Gestopt: L. Vos. W. Greven en J. Bi*

SV HULSBERG ri
Nieuw: R. Rouwette (GSV28). P "Jniers (Minor). P. Banzer (BekkerveW'*
Heus (Waubach).
Vertrokken: R. Knols (Waubach).

KEER j

Vertrokken: P. Looyens en P. V*e $
(SCG), A. Thans (RKASV). J.Persoü"
Macheels (Heer).

MHEERDER BOYS ü (I
Nieuw: P. Vroemen (SV Bemelen). «*i
mans (RKIVV). J. Wijnen (SV Be'»
Dassen en P. v. Wissum (SCG). pA
Vertrokken: A. Magermans (Geertr ~ I
MVV '02
Nieuw: R. Schoens (Rapid). , |
Vertrokken: P. Gelissen (RKBfM
Lutjens (Born). , |)
Gestopt: J. Mulkens. P. Gensen en J
landers.

RKBFC
Nieuw: P. Gelissen (MVV 02). ,,
Vertrokken: J. v. Durlinger (RKVO1
SCHIMMERT
Nieuw: J. d. Graaf (Maastrichtse ÏÏ°L'i\
Vertrokken: B. v. Essen (Adveo). *\A
zenbacher(Almania) en B. Ehlen <A'"
ST. PIETER yk
Nieuw: J. Leenders (Vinkenslag).
leers (MKC), L. Veugen (Heer), R %§
(RKHSV), A. Moonen (RKVVL) en *gers (RKVCL). 4
Vertrokken: B. Dehue, M. Rooye"^
Jeukens (Maastr. Boys), N. Herman-* j
daard). S. v.d. Wouden (Sp. WVVM
Lambooij (Kolonia). E. ZeckhofW
en P. Hermans (RKVVL).

STANDAARD
Nieuw: N. Hermans (St.-Pieter). Jmal
laes, R. Thijssen en H. v. Hingel PU
berg), L. Driessen (Leonidas). L. H»f"jU
laris), D. Thehue (Caberg). J. Mul»: (f
Hanon. M. Mennen, P. Gonzales en",*
(Amelie).

SVME *Nieuw: R. Went (RKVVL) en L. de
(MVV *02).

VIERDE KLASSE B

GULPEN
Geen mutaties
IASON
Geen mutaties

II
SV ITTEREN . f
Vertrokken: A. v. Hom (Bunde).
(LHBMC).

KLIMMANIA Je'Vertrokken: H. de Es (Struchter V°> \
Mainet (Weltania).

SV NIJSWILLER
Nieuw: R. Scheeren (Wit Groen). ., 1*
Vertrokken: H. Gulpen (RKONS). p

bach (Waubach).

RAPID ■ ,*>
Vertrokken: E. Kempeners <RKVgr/Braeken (Rapid Spauwen B.). J-
(Fortuna Smeermaas B).

RKASV J
Nieuw: A. Thans (Keer). M. Franken
en J. Bouvrie (Maastr. Boys). < H1
Vertrokken: M. Houben (Haslou) ijjr
zen (Sp. WVV *28). P. Limpens. M »'
en W. Vrancken (Bunde).

RKMVC
Nieuw: J.,Bosten (Slenaken). , A
Vertrokken: T. Poeth (Zwart Wit'*,,,.'
mons (Epen), W. Hendriks (Nijs«"
Lenders (Vijlen), P. Reek (Gulpen)-

SPORTCLUB '25
Nieuw: F. Strolenberg (SV Simpe'Y;r/T
Larisi (Gr. Ster), R. Lombardi <*"c
Starmans en E. Flamm (SV SimPe'v
Vertrokken: R. Vrolinks (RKSNE)

VILT
Vertrokken: P. Derez (Minor).

VIJLEN c/T
Nieuw: F. Lenders (RKMVC) en K* j
(Hopel). a/\Vertrokken: W. en P. Brouwers { et '*\Ier), J. Heuts. R. Dekker, A. Schöss
Caubo (Lemiersia).

WALRAM . 1'Vertrokken: R. Vaessen (Almani*1*
schops (Meerssen).
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BobMeeuwissen
treden met
derde plaats
Var.rS" onze medewerker
n N VAN NUNEN

L«G
T
EWALD - Van de dertig

s^ev_ lmburgers in de tiende_ Wik No°rd-Limburg kon vanNn D.Urgers alleen Bob Meeu-
,%, "}} Haelen, hij eindigde als
;^iju"P een goede wedstrijd te-?ls, |n;" samen met Theo Akker-
i^l.r,^ 10, Knuvers en Frank van£°fhet " was hiJ vi-)f kilometer
jJ^grog^nde gedemarreerd uit een__ Van 21 coureurs, die naft. Ai!.eter tot stand was geko-
re ir, Hmans to°nde zich ten-
►_Sh_k. eindsprint ruimschootsNn. en behaalde zijn tweede(^overwinning.

lails: "Het was moeilijk in
iVtiT 1, om een beslissing te.^Urs n WIJ eenmaal met vier
JaPstp We§ waren wist ik dat ik
it '^ l_lSpnnterwas van hen- hoe-
tJaar eeuwissen niet kende. Ik rij
Vte „, -el- ereplaatsen, maar ik8o__!_emig wedstrijden gezienIMLIa

ede spnntkwaliteiten"
fer Jnj"Be Bob Meeuwissen vond2*ts m meer inzat dan een derde£* beteere"Wlssen: -Ik rij dit sei-
l. de :?it

dan vorig jaar, ondanksKNen lagen anders doen ver-|%er' vandaag heb ik als clu-
&n 3r^ ten opboksen, tegen'"V T\ als Koga-Miyata en Jo van

1 , n je tevreden zijn metwLplaats' In de laatste kilo-
l.' tria9lLlk nog eens dernarr-e Akkermans klitte
f Uit h mijn wiel"- aldus de cou-

Zesde zege Nelissen
Van onze medewerker
TON VAN NUNEN

NEER - Afgelopen zaterdag was er
in het avondcriterium van Neer nie-
mand die de 18-jarige talentrijke
Danny Nelissen van zijn zesde sei-
zoensoverwinning kon afhouden.
De Sittardse amateurwielrenner liet
acht ronden (1900 meter) voor het
einde zijn vijf medevluchters, toen
de overige deelnemers al een ronde
achterstand telden en moesten af-
sprinten voor de overige prijzen, in
de steek om met ruim een minuut
voorsprong te finishen.

De gelukkige winnaar haalde na af-
loop snel zijn prijzen op om vervol-
gens met zijn fiets achter de brom-
mer van zijn vader Ger, die twintig-
ste werd in diezelfde wedstrijd,
huiswaarts te keren. Immers in
Neer poetste Danny zijn moreel nog
eens op om aanstaande donderdag

hopelijk met succes deel te nemen
aan de Nederlandse kampioen-
schappen achtervolging.

Nelissen: „Ik wil in Alkmaar een
goede tijd realiseren om geselec-
teerd te wordenvoor de wereldkam-
pioenschappen achtervolging van
14 tot en met 20 augustus in Frank-
rijk. Mijn voornaamste rivaal is Eric
Cent. Hier in Neer had ik in de slot-
fase weinig tegenstand. Ik had voor-
al meer concurrentie voor de over-
winning verwacht van Bob Meeu-
wissen", aldus de coureur uit de na-
tionale selectie-ploeg van bonds-
coach Piet Kuys.

9 NEER- De Limburgse wielerka-
lender is aangevuld met enkele
wedstrijden. Op 20 augustus wordt
de Ronde van Haelen verreden voor
junioren en amateurs en op 2 sep-
tember de Ronde van Lottum. Ook

zijn er op 26 augustus en 2 septem-
ber in respectievelijk Amstenrade
en Urmond wedstrijden voor lief-
hebbers en veteranen.

" KELMIS - Wielerprof Martin
Schalkers uit de TVM-ploeg van
Cees Priem legde gisteren in de
open Ronde van Oost-België beslag
op de tweede plaats. Na 174 kilome-
ter van Eupen naar Kelmis werd hij
in de sprint verslagen door de Belg
Rudi Verdonck. Op 20 seconden
volgde het peloton, waarvan de Bel-
gische amateur Wilfried Nelissen de
sprint om de derde plaats won voor
Eric Vanderaerden en de Deen Kim
Eriksen. Op de negende plaats ein-
digdeAd Wijnands.

" ECHT - De Ronde van Echt
bracht gerechtigheid voor de strijd-
lustigsten. Winnaar Henk Smits,
maar ook Piet Hindriks, beide veer-
tigers doch steeds mannen die het
zware werk, in het NWB-peloton
niet schuwen, bleven over in een
ware slijtageslag. Smits won met
een banddikte verschil.

Vierde etappezege op Champs Elysees

Triomfantelijk slot
Monique Knol

Van onze sportredactie
PARIJS - De kribbige koningin van
het hooggebergte en de aimable al-
leenheerseres op het vlakke vorm-
den een paar apart in de Tour Fémi-
nin van 1989. Zonder enig gevoel
van medelijden, zonder scrupules
dat ze het dameswielrennen bijna
ongeloofwaardig maakt en ook zon-
der een grammetje vet te veel op
haar lijf: Jeannie Longo was de
sterkste wanneer het traject over
berg en dal voerde. Met nagenoeg
nog minder mededogen, .met de
twaalf als zwaarste versnelling, met
moeite over de cols, maar met vier
etappezeges, met twee gele truien
en met deConnie Meyer-trofee stap-
te Monique Knol gisteravond ook
allerminst ontevreden in haar bed.

In de bergen met een fikse achter-
stand op de uit Grenoble afkomsti-
ge Longo kwam Monique Knol, na
de etappesuccessen in de eerste
twee ritten, tot het laatste weekein-
de van de zesde Tour Féminin nau-
welijks meer in beeld. Dat bonds-
coach Piet Hoekstra de olympisch
kampioene op het vlakke echter
'voor een boodschap kan sturen' liet
de Amersfoortse de laatste dagen
opnieuw blijken. In het onpersoon-
lijke industriestadje L'lsle d'Abeau
en op de bruisende Champs Elysees
bracht de blonde sprintster haar to-
taal op vier zeges in twaalf ritten.

„Ik blijk dus nog altijd veruit de
snelste. Mijn Tour kon na de eerste
twee zeges en die twee gele truien al
niet meer stuk, maar met dit week-
einde erbij, is het natuurlijk einde-
loos. Op een zege hoop, of eigenlijk
reken je. Maar vier...".

Dank zij het perfect uitgevoerde
ploegenspel kon Knol de Connie
Meyer-trofee in ontvangst nemen.
De beker, ter nagedachtenis aan de
vorig jaar augustus overleden drie-
voudig Tour-etappewinnares uit
Vlaardingen, kwam tot opluchting
van Knol, die het kleinood als etap-
pewinnares in LTsle d'Abeaukreeg,

in Nederlandse handen. Want 'daar
hoort ie.

Samen met de vijf ritzeges van
Jeannie Longo bleef daardoor maar
weinig voor de concurrentie over.
Jutta Niehaus verraste Knol, vorig
jaar nog de eerste geletruidraagster,
in de proloog en de Amerikanen
pikten via Katrin Tobin en Bunky
Bankaitis-Davis een graantje mee.
Piet Hoekstra: „De Amerikanen zijn
me niet meegevallen. Het is een
sterk blok, maar ze hebben Longo
niet aan kunnen vallen. En in de
etappes die Monique heeft gewon-
nen hébben ze het ons ook niet
moeilijk genoeg kunnen maken. Ik
weet niet wat voor spelletje zij spe-
len, maar mijn systeem is het niet.
Ze rijden in mijn ogen tactisch heel
slecht".

Door de suprematie van Knol bin-
nen de nationale ploeg heeft Hoek-
stra, die begin dit seizoen Rinus
Verboom opvolgde, een moeilijke
aanloopfase achter de rug. „Als er
één in beeld is, krijg jenatuurlijk al
gauw afgunst. Ik speel echter op ze-
ker en speel dus alleen de kaart van
Monique Knol. Aan dat systeem-
Knol maak ik de anderen onderge-
schikt. Ze kunnen daar wel mis-
bruik van maken door alleen aan de
eindstreep te komen. Anders niet".
Door de houding van Knol, in de
laatste maanden ten goede gekeerd,
viel het andere rensters uit de natio-
nale selectie nog wel eens zwaar
zich voor Knol in het zweet te wer-
ken. Nu de olympisch kampioene
echter wat makkelijker met compli-
mentjes richting haar ploeggenotes
strooit en tot het besefkomt dat zij,
bijvoorbeeld in de Tour, zonder de
Oranje-trein niet aan vier overwin-
ningen was gekomen, is de stem-
ming stukken beter.

Hoekstra: „We zijn in deze Ronde
van Frankrijk naar elkaar toege-
groeid. Dat is een overwinning.
Want hoewel ik in de vlakke ritten
Monique als beschermd aanwijs,

het ploegbelang staat heel hoog in
mijn vaandel. De negende plaats in
het ploegenklassement bedroeft mij
dan ook". De basis voor dat magere
resultaat is gelegen in de (wan-
?)prestaties in de bergen.

„Ik had toch meer effect van het
trainingskamp in de bergen ver-
wacht. Ik had namelijk het idee dat

we met zon hoogtestage veelvan de
angst voor de bergen hadden weg-
genomen. Tijdens de etappes sloop
die angst er, mede doordat het zo
verschrikkelijk warm was en de da-
mes daardoor geen idee hadden hoe
diep ze konden gaan, echter weer in.
ze zullen in de toekomst dan ook
meer courage moeten tonen", aldus
de bondscoach.

Monique Knol maakt tevreden de balans op van haar Tour.
Foto: MtüMARCEL VAN HOORN

sport

24 Uren van Francorchamps ware slijtageslag

Ford snelt BMW voorbij
ft a onze medewerker

JANCORCHAMPS - De 24van Francorchamps zijn
' overwinning voor de stal
5 *ord-tuner Rudi Eggen-
J^r geworden. Vanaf zater-

olid g draaiden de race"
öni 6S een etmaal lanS onderwscne omstandigheden
)or *,OndJes op het asfaltlintjp, Ardennen. Het trio op

ord Sierra Cosworth metJ-nummer 1: Gianfranco
(I)-Berndt Schnei-!^i"Wi.n Percv (AUS)> Pak"in de voormicidag de[e er

g
f

en stond deze niet

lt cc„ |_? lddag zaë het er naar uit
*tw MW M3zou zegevieren inH,or*amps. Het Bigazzi-BMW
ir ia"1 ' Italieë pakte de kop. Drie
rd-l r gmg de BMW van Grouil-
>terc? ltte-Martin aan de leiding.

av°nd nam de tweede
'er ,--an- Bigazzi de leiderspositie
_ven arquini. Quester en Beguin
imidHerk aanvallend rijden. Vlak
et een ernacht crasnte Grouillard
Sijilj n Van de Bigazzi-auto's op den> Waarna de auto vlam vat-

!t'Ww nduren glng de Scnnit-
_oix M3van Ravaglia-Heger-

Si a gedurende twee uur in de re-
i_C)e Ilde leiding. Uur na uur ble-

eurs ln de P lts de auto's_ ban!'i,;eren en voorzien van nieu-
«.gen u en brandstof. Zondag-
!Ww eerste de verwachting dat
,ten van Tarquini en zijn ploeg-
iden naar de zege zou

1300 uur brak bIJ Bigazzi
_r B

Ult toen de jobstijdingwerd
°tor uVen dat Dieter Quester de
:lllit- opgeblazen. Nu zag
*%vGr Z^n kans schoon om de
»k de?n Ravaglia te laten winnen.
"to e

e Prognose verviel toen de
_est

en drie rondes lange pitstop
'he,, vanwege mechani-
r Als een ware veld-

it de°erde Rudi Eggenberger van-
"dcl- plts zijn team aan. Zondag-
'hejdg °m 1700 uur was de be"
*.$ f 1eggenberger een gelukkig
W>°en de Ford van Brancatelli
lf°ng 6nd met acnt rondes voor-ë over de eindmeet kwam.

-iKj rlandse teams hadden wis-. -ih. sUcces in Francorchamps.
*. dJ:rdagavond viel zowel Jan
*. g*r Marel met de Ford Sierra
! van s Racing Service als de Maz-'W jj s van den Beeck al uit.

Hemmes, die ter elfder ure
__J,'ïir_eSCnreven met de Belgische
y°ta p S Luxen en Thiery op e£n

sta V°r°lla ' ging helemaal. niet
Htp lj trok zich vanwege de
\. e Preparatie van de auto te-

ft)
fl derrr2ssing was de deelname
PWvi, lsJech Vanicek met een
Plek Naast de Belg van Hooy-K m^as ook de Nederlander 'B.t^hrf. a^s tweede bestuurder in-
P*k,j n- Grote hilariteit toen

striehacnter dit pseudoniem de
l _in ntse race-routinier Frans
Sga Schuilging. Lubin, al jaren

,e0pt tijdens de 24-uursrace op
! f_ee amps, reed een uitsteken-

el i?aar moest zondagmiddag
18e plaats opgeven.

ft *err»' . Brancatelli-Schneider-Percy
K*" _._.._ ' rund<-'s: 2. Ravaglia-HegeV
HHinri M3, op 8 rondes; 3. Joosen
k\-D ~m' Ford Sierra, op 9 rondes:k'_:" Ch__? Suldi-Boinebusch, op 24 ronf-rt ron i llam"de Mevm!i- BMW M3Sii>ri. s; 20. Hin-Euser-VermeeischL rj- op 64 rondes.

Beg. i7i van de slijtageslag op het circuit van Francorchamps. Foto: HENK MAGNEE

Bayle dicht
bij WK-titel

REISERSBERG - De Fransman
Jean-Michel Bayle heeft de Grote
Prijs van de Bondsrepubliek in de
250cc-klasse gewonnen. In Reisers-
berg won de 21-jarige crosser beide
manches en .verstevigde zijn leiden-
de positie in de strijd om de wereld-
titel. Titelverdediger John van den
Berk werd in de eerste manche zes-
de en in de tweede reeks derde.

WK-stand: 1. Bayle218; 2. Pekka Vehkonen
172; 3. Van den Berk 164; 4. Fanton 135; 5.
Smith 130; 6. Van Doorn 125; 7. Glover 117;
8. Diepold 97.

" FARLEIGH CASTLE - David
Thorpe heeft in eigen land de lei-
ding in de strijd om de wereldtitel
motocross in de 500cc-klasse over-
genomen van de Belg Eric Geboers.
Thorpe won in Farleigh Castle bei-
de manches.

etappe-uitslag

Twintigste etappe, Aix-les-Bains-L'ls-
le-d'Abeau, 127 kilometer: 1. Fidanza
3.26.16; 2. Nijdam; 3. Kelly; 4. Hermans;
5. Bomans: 6. De Wilde; 7. Da Silva; 8.
Kappes; 9. Riis; 10. Wilson; 11. Ander-
son; 12.Rooks; 13. Lammerts; 14. Peder-
sen; 15. Vandenbrande; 16. Manders; 17.
Marie; 18. Zadrobilek; 19. Bauer; 20.
Theunisse; 21. Poisson; 22. Passera; 23.
Casado; 24. Muller; 25. Perini; 26. Jour-
dan; 27. Lubberding; 28. Museeuw; 29.
Pierce; 30. Van Orsouw; 31. Hanegraaf;
40. LeMond; 42. Schurer; 50. Fignon; 53.
Draaijer; 54. Lejarreta; 56. Poels; 58.
Mottet; 66. De Rooy; 67. Delgado; 83.
Stevenhaagen; 84. Ducrot; 87. Siemons;
90. Jakobs; 102. Tolhoek; 103. Beuker:
107. Van Vliet; 127. Maassen; 129. Solle-
veld; 138. en laatste Skibby op 0.48.
Eenentwintigste etappe, tijdrit Ver-
sailles-Parijs, 24,5 kilometer: 1. Le-
Mond 26.57; 2. Marie0.33; 3. Fignon 0.58;
4. Nijdam 1.07;5. Yates 1.10;6. Maechler
1.10; 7. Wechselberger 1.11; 8. Mottet
1.16; 9. Beuker 1.19; 10. Skibbv 1.22; 11.
Colotti 1.24; 12. Maassen 1.27; 13. Van
Hooydonck 1.27; 14. Bauer 1.31: 15. Kie-
tel 1.32; 16. Stevenhaagen 1.36; 17. Indu-
rain 1.39; 18. Anderson 1.39; 19. Alcala
1.41; 20. Draaijer 1.44; 21. Cormllet 1.44;
22. Mauri 1.47; 23. Solleveld 1.48; 24.
Bugno 1.50; 25. Lejarreta 1.54; 26. De
Wilde 1.56; 27. Delgado 1.56; 28. Hamp-
sten 1.57; 29. Richard B. 1.57; 30. Chau-
bet 2.02; 31. Bezault 2.4; 32. Muller 2.05;
33. Worre 2.07: 34. Louviot 2.10; 35. Weg-
muller 2.12; 36. Madiot M. 2.14; 37. Hod-
ge 2.14; 38. Rooks 2.18; 39. Pineau 2.20;
40. Poisson 2.21; 41. Biondi 2.22; 42. Bo-
mans 2.25; 43. Jakobs 2.26; 44. Ducrot
2.28; 45. Camargo 2.28; 46. Sergeant 2.30;
47. Kelly 2.31; 48. Sorensen 2.32; 49.
Wampers 2.32; 50. Criquielion 2.32; 51.
Van Slycke 2.33; 52. Lavainne 2.34; 53.
Zadrobilek 2.38; 54. Rue 2.39; 55. Peder-
sen 2.40; 56. Vichot 2.40; 57. Barteau
2.40; 58. Corospe 2.42; 59. Arnaud 2.44;
60. Theunisse 2.44; 61. Nulens 2.44; 62.
De Wolf 2.45; 63. Magnago 2.46; 64. Riis
2.48; 65. Simon J. 2.50; 66. Earley 2.50;
67. Lavenu 2.51; 68. Chiapucci 2.52; 69.
Gayaht 2.54; 70. Van Orsouw 2.55; 71.
Peeters 2.55; 72. Vermote 2.55; 73. Tol-
hoek 2.58; 74. Forest 2.59; 75. Hanegraaf
3.00; 76. Sanders 3.00; 77. Richard P.
3.00; 78. Lubberding 3.01; 79. Kappes
3.02; 80. Martens 3.02; 81. Caritoux 3.05;
82. Millar 3.05; 83. Poels 3.07; 84. Palacio
3.11; 85. Schurer 3.18; 86. Robeet 3.20;
87. Jourdan 3.22; 88. Kvalsvoll 3.22; 89.
Hermans 3.23; 90. Philipot 3.23; 91. Der-
nies 3.23;92. Lemarchand 3.23; 93. Leleu
3.26; 94. Cerin 3.27; 95. Pelier 3.29; 96.
Museeuw 3.30; 97. Simon P. 3.31; 98.
Goessens 3.32; 99. Murguialdav 3.35;
100. Casado 3.35; 101. Cadena 3.36; 102.
Wilson 3.36; 103. Herrera 3.38; 104. Man-
ders 3.39; 105. De Rooy 3.39; 106. Le-
clercq 3.40; 107. Gianetti 3.44; 108. Breu
3.44; 109. Pensee 3.46; 110.Fidanza 3.48;
11. Da Silva 3.48; 112. Penm 3.50; 113.
Cabrera 3.55; 114. Madiot Y. 3.59; 115.
Pino 4.01; 116. Le Clerc 4.02; 117. Van-
denbrande4.03; 118.Lamberts 4.04: 119.
Pierce 4.04; 120.Garde 4.10; 121.Tebaldi
4.13; 122. Carlsen 4.13; 123. Vanotti 4.14;
124. Peeters 4.16; 125. Luquin 4.16; 126.
Jusdado 4.18; 127. De Vos 4.22: 128. Sie-
mons 4.23; 129. Roosen 4.24; 130. Acker-
mann 4.25; 131. Rodriguez-Magro 4.34;
132. Mugica 4.44; 133. Antequera 4.48;
134. Passera 4.50; 135. Fuerte 5.08; 136.

Rondon 5.26; 137. Van Vliet 5.35; 138.
Pavlic6.lB.

algemeen klassement

1. LeMond (ADR) 87.38.35; 2. Fignon
(Système U) 0.08; 3. Delgado (Reynolds)
3.34; 4. Theunisse (PDM) 7.30; 5. Lejarre-
ta (Paternia) 9.39; 6. Mottet(RMO) 10.06;
7. Rooks (PDM) 11.10; 8. Alcala (PDM)
14.21; 9. Kelly (PDM) 18.25; 10. Millar (Z-
Peugeot) 18.46; 11. Bugno (Chateau
d'Ax) 24.12: 12. Caritoux (RMO) 28.14;
13. Simon P. (Système U) 28.28; 14. Cor-
nillet (Z-Peugeot) 28.31; 15. Bauer (Hel-
vetia) 31.16; 16. Pino (BH) 31.17; 17. In-
durain (Reynolds) 31.21; 18. Simon J. <Z-
Peugeot) 34.10; 19. Herrera (Café de Co-
lombia) 36.15; 20. Camargo (Café de Co-
lombia) 37.13; 21. Breu (Domex) 38.35;
22. Hampsten (7-Eleven) 41.41; 23. Ri-
chard P. (Helvetia) 42.7; 24. Philipot
(Toshiba) 44.43; 25. Palacio (Reynolds)
45.42; 26. Fuerte (BH) 48.39; 27. Roosen
(Histor) 51.28; 28. Rondon (Reynolds)
53.17; 29. Muller (PDM) 55.00: 30. Ar-
naud (Reynolds) 55.23; 31. Biondi (Fa-
gor) 1.00.41; 32. Gayant (Toshiba)
1.02.33;33. Rodriguez-Magi _ (Reynolds)
1.02.41; 34. Madiot M. (Toshiba) 1.02.46;
35. Rue (Système U) 1.03.33;36. Criquie-
lion (Hitachi) 1.04.7; 37. Vichot (Helve-
tia) 1.09.25; 38. Anderson (TVM) 1.11.38;
39. Ducrot (Domex) 1.14.47; 40. Cenn
(Carrera) 1.16.36; 41. Skibby (TVM)
1.18.00; 42. Wechselberger (Paternia)
1.21.11;43. Bezault (Toshiba) 1.22.09; 44.
Earley (PDM) 1.26.45; 45. Yates (7-Ele-
ven) 1.27.04; 46. Kvalsvoll (Z-Peugeot)
1.27.08; 47. Madiot Y. (Toshiba) 1.27.30;
48. Murguialday (BH) 1.27.37; 49. Cabre-
ra (Café de Colombia) 1.27.57; 50. Ste-
venhagen (Helvetia) 1.28.18; 51. Robeet
(Domex) 1.28.47; 52. Garde (Système U)
1.28.53; 53. Carlsen (Fagor) 1.30.05; 54.
Sanders (RMO) 1.31.31; 55. Nulens (Pa-
nasonic) 1.33.29; 56. Luquin (Reynolds)
1.33.53; 57. Pineau (RMO) 1.33.59; 58.
Pensee (Z-Peugeot) 1.35.02; 59. Louviot
(Z-Peugeot) 1.36.19; 60. Zadrobilek (7-
Eleven) 1.37.24; 61. Sergeant (Hitachi)
1.38.41: 62. Gorospe (Reynolds) 1.39.31;
63. Peeters (Paternia) 1.39.58; 64. La-
vainne (Système U) 1.40.15; 65. Lavenu
(Fagor) 1.41.46; 66. De Wolf (Hitachi)

1.41.50; 67. Colotti (RMO) 1.42.28; 68. Le-
clercq (Helvetia) 1.43.26;69. Wilson (Hel-
vetia) 1.44.05; 70. Vermote (RMO)
1.46.05; 71. Poisson (Toshiba) 1.47.52;72.
Marie (Système U) 1.48.22; 73. Kiefel (7-
Eleven) 1.48.38: 74. Pavlic (Carrera)
1.49.08; 75. Forest (Fagor) 1.49.39; 76. Ca-
dena (Café de Colombia) 1.49.57; 77.
Vandenbrande (TVM) 1.50.24; 78. Mugi-
ca (Paternia) 1.50.56; 79. Chaubet (Fa-
gor) 1.52.18; 80. Ackermann (Domex)
1.53.02; 81. Chiapucci (Carrera) 1.53.04;

82. Richard B. (Café de Colombia)
1.53.14; 83. Hodge (Paternia) 1.53.35; 84.
Da Silva (Carrera) 1.54.16; 85. Pedersen
(RMO) 1.54.42; 86. Pierce (7-Eleven)
1.54.58; 87. Van Orsouw (PDM) 1.55.48;
88. Worre (Café de Colombia) 1.57.23;89.
Lemarchand (Z-Peugeot) 1.58.50;90. Le-
leu (Toshiba) 2.00.46; 91. Martens (ADR)
2.01.20; 92. Mauri (Reynolds) 2.01.22; 93.
Casado (Z-Peugeot) 2.01.43: 94. Passera
(Chateau d'Ax) 2.03.10; 95. Riis (Svstè-
me U) 2.03.37; 96. Kappes (Toshiba)
2.03.56; 97. Barteau (Système U) 2.07.18;
98. Van Slycke (Histor) 2.07.29; 99. Tol-
hoek (SuperConfex) 2.08.06; 100. Weg-
muller (Domex) 2.09.58; 101. De Wilde
(Histor) 2.10.29; 102. Perini (Carrera)
2.12.09; 103. Maassen (SuperConfex)
2.12.27; 104. Manders (Helvetia) 2.13.35;
105. Peeters (Histor) 2.13.38; 106. Mu-
seeuw (ADR) 2.13.51; 107.Solleveld (Su-
perConfex) 2.16.56; 108. Dernies (Do-
mex) 2.17.36; 109. Sorensen (Histor)
2.18.57; 110. Van Hooydonck (Super-
Confex) 2.19.05; 111. Antequera (BH)
2.20.29; 112. Goessens (Domex) 2.22.42;
113. De Vos (Hitachi) 2.22.48; 114. Poels

(SuperConfex) 2.23.45; 115. Gianetti
(Helvetia) 2.24.56; 116. Le Clerc (Pater-
nia) 2.25.15; 117. Maechler (Carrera)
2.26.57; 118. Jourdan (RMO) 2.27.15; 119.
Lubberding (Panasonic) 2.27.27; 120.
Siemons (TVM) 2.28.00; 121. Nijdam
(SuperConfex) 2.28.29; 122. Tebaldi
(Chateau d'Ax) 2.31.09; 123. Lammert*
(ADR) 2.31.13; 124. Van Vliet (Panaso-
nic) 2.31.22; 125. De Rooy (Panasonic)
2.32.32; 126. Vanotti (Chateau d'Ax)
2.33.17; 127. Fidanza (Chateau d'Ax)
2.33.37; 128. Pelier (BH) 2.33.48; 129. Ha-
negraaf (TVM) 2.34.43; 130. Draaijer
(PDM) 2.35.02; 131. Jusdado (BH)
2.35.49; 132. Schurer (TVM) 2.36.30; 133.
Wampers (Panasonic) 2.38.59; 134. Mag-
nago (Carrera) 2.40.16; 135. Beuker (Pa-
ternia) 2.40.49; 136. Jakobs (SuperCon-
fex) 2.54.16; 137. Bomans -Domex)
3.01.01; 138. Hermans (Paternia) 3.04.01.

ploegenklassement

Dagploegenklassement 20e etappe: 1
PDM 10.18.48; 2. Helvetia; 3. TVM; 4
Système U; 5. Carrera; 13. Panasonic
18. SuperConfex.
21e etappe: 1. SuperConfex 1.24.52; 2.
Système U op 0.04; 3. Paternia 0.23; 4.
7-Eleven 0.38; 5. RMO 0.59; 6. Revnolds
1.21;7. PDM 1.29; 9. TVM 2.00; 19. Pana-
sonic 4.16.
Algemeen ploegenklassement: 1. PDM
263.19.48; 2. Reynolds 1.19;3. Z-Peugeot
44.22; 4. Système U 51.26; 5. RMO
1.12.19: 6. Helvetia 1.15.26; 18. TVM
3.37.11; 20. Panasonic 5.03.27: 21. Super-
Confex 5.03.49.

puntenklassement

1. Kelly 277; 2. De Wilde 194; 3. Rooks
163; 4. Fidanza 149; 5. Theunisse 133; 6.
Fignon 132; 7. LeMond 130; 8. Bauer
122; 9. Anderson 101; 10. Delgado 95.

bergklassement

1. Theunisse 441; 2. Delgado 311; 3
Rooks 257; 4. Millar 241; 5. Fignon 219; 6
LeMond 197; 7. Lejarreta 164: 8 Induram 132; 9. Mottet 128; 10. Herrera 116.

tussensprint

1.Kelly 131; 2. Rooks 80;3. Tebaldi 80; 4
Schurer 47; 5. Amaud 45.

combinatie

1. Rooks 89; 2. Fignon 84; 3. Kellv 82; 4.
Theunisse 68; 5. LeMond 66; 6. Eielgado
63.

tour feminin

Tiende etappe, 127 kilometer: 1 Knol
3.16.05; 2. Priakina; 3. Niehaus; 4. Pau-
litz; 5. Van Moorsel; 6. Elias; 7. Simon-
net; 8. Sydor; 9. Seghezzi; 10. Bandini:
Elfde etappe, 60,5 kilometer: 1. Knol
1.26.42; 2. Paulitz; 3. Zack: 4. Niehaus: 5.
Simonnet; 6. Neil; 7. Pletsjakova; 8. Seg-
hezzi; 9. Van Moorsel; 10. Elias; 22. Petra
de Bruin; 23. Monique de Bruin; 25.
Westland; 35. Loohuis-Damveld; 57.
Crossley.
Eindklassement: 1. Longo 21.59.38; 2.
Canins 8.44; 3. Thompson 12.24; 4. Elias
14.48; 5. Odin 15.28; 6. Bandini 16.29; 7.

Gould 17.26; 8. Shannon 17.57; 9. Ban-
kattis-Davis 18.05; 10. Way 18.19; 20.
Loohuis-Damveld 25.06; 31. Van Moor-
sel 46.48; 37 Knol 55.14: 39. Westland
58.36; 48. Monique de Bruin 1.10.39; 57.
en laatste Petra de Bruin 1.54.05.

Scheres rap in
Drielandencross

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GULPEN - Na twee manche-over-
winningenkon Ben Scheres de dag-
prijs in de Drielandenmotorcross,
op het Crapoelcircuit, in feite niet
meer ontgaan. In de laatste manche
van achttien minuten moest hij ech-
ter nog poot aan spelen om als invi-
duele winnaar de trofee in ont-
vangst te kunnen nemen, nadat een
val hem in de achterhoede deed be-
landen. Nederland werd met een
straatlengte voorsprong winnaar
van het Drielandenduel voor West-
Duitsland en België.

De problemen voor Scheres ont-
stonden bij een val direkt na de
start. Als voorlaatste (29e) begon hij
aan een inhaalrace. De Echtenaar,
zesvoudig nationaal kampioen, was
in zijn element, toonde klasse maar
was kansloos voor de manche-zege.
Kon hij in de voorgaande manches
de 'oppositie' achter zich houden en
zijn wil opleggen, nu was het-alles-
of-niets. Met het oog op de laatste
EK-wedstrijd volgende maand in
West-Duitsland, nam hij geen grote
risico's. Een plaats bij de eerste tien
was voldoende voor de dagprijs. Hij
arriveerde als negende.
In de 500cc klasse promotie, legde

Don Janssen in twee manches be-
slag op een tweede en derde plaats.
De coureur uit Stem etaleerde op-
nieuw zijn talent. „Alleen als ik zin
om te rijden ga ik van start. Meestal
beperk ik mij tot wedstrijden in
Geulle, Maastricht en hier in Gul-
pen. Dat vind ik nog leuk, voor de
rest hoeft het voor mij niet".

Uitslag drielandenwedstrijd: 1. Ben Sche-
res. St. Joost: 2. Verkeulen. Wijk bij Duur-
stede; 3. Van de Voorn, Zaltbommel. Pro-
motie 500cc. eerste manche: 1. van Elzen,
Boekei; 2. Vestdijk. Capelle; 3. Don Jans-
sen. Stem. Tweede manche: 1. Van de El-
zen; 2. Janssen; 3. Huys. Baarlo. Junioren
250cc: 1. Kerdal, Tilburg; 2. Rondsdorf.
Wdl.; 3. Kolkman, Reisenhout.

" KARLSRUHE - De korfbalfïna-
le bij deWereldspelen in Karlsruhe
brengt twee oude rivalen tegen-
over elkaar. Nederland en België,
de twee topnaties, liepen in de vier
voor-wedstrijden geen schade op
en strijden vandaag om de eerste
plaats. De Nederlandse formatie
verdedigt de winst van vier jaar ge-
leden in Londen. Nederland had
zondag totaal geen moeite met de
Amerikanen, die met 34-8 werden
weggevaagd. Jacqueline van Beek
vond de korf gemakkelijk. Zij
scoorde zeven keer.
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Greg Le Mond
in de markt

ROOSENDAAL/CHAAM - Tot
op dit moment is Tour-winnaar
Greg Le Mond nog slechts ge-
contracteerd voor twee Neder-
landse criteriums: die van Roo-
sendaal op maandag 31 augus-
tus en dievan Tiel een dag later.
De late machtsgreep van de
Amerikaan heeft ook de organi-
satoren van de Nederlandse cri-
teriums verrast. Bemiddelaar
Gerry van Gerwen: „Het plaatje
is nu ineens heel anders. Ineens
willen meer organisatoren Le-
Mond aan de start. Dat is lo-
gisch. Maar op dit moment is
het nog onzeker of hij, buiten
Roosendaal en Tiel, ook nog el-
ders zalrijden. Dat hangt af van
verschillende factoren. Wat
doet LeMond precies met de
wereldbekerwedstrijden, die
vanaf nu elk weekend worden
verreden. Als hij die laat vallen,
en dat is na zijn Tour-zege niet
onmogelijk, dan komt er ruim-
te vrij."

Last
„Ja, ik had erg veel last van diebles-
sure", bevestigde de teleurgestelde
Fignon „De benen waren goed,
maar als je niet lekker op het zadei
kunt zitten, houdt het op. Vooral op
de keitjes van de Champs Elysees
had ik veel pijn. Maar goed, koers is
koers. Dit kan gebeuren. Sport is
winnenen verliezen en vandaag heb
ik de Tour verloren. Dat dat maar
met acht seconden is gebeurd, zegt
me niets. Kwantiteit is in deze vol-
komen onbelangrijk".

Maar, eerst terug naar het begin.
Delgado van slag, zijn hele ploeg
van slag. Want na de ploegentijdrit,
na pas 190 kilometer koers, had het
échec van de Spaanse verdediger
van de gele trui al desastreuze vor-
men aangenomen. Hij twijfelde zelf
geen ogenblik aan het nut van nog
een achtervolging, zeker toen hij het
geluk had de individuele tijdrit naar
Rennes in ideale omstandigheden
te kunnenrijden. Maar de algemene
slogan was toch: doet-ie het of doet-
ie het niet?

Nijdam grijpt
net naast winst
ISLE D'ABEAU - Op een decime-
ter na net geen derde ritzege voor
Jelle Nijdam. De achtervolger was
zaterdag net niet rap genoeg voor
het hele peloton, overgebleven
sprinters, inclusief Hermans (4e).
En dat speet hem zeer. Nijdam had
de pech, dat de weg naar de streep
iets opliep. En maakte de fout op
zijn eigen zenuwen te trappen door
twee keer in volle 'finish' om te kij-
ken. Hij kwam 600 meter voor de
streep op kop, toen de groep over
laatste vluchter Jan Goessens heen-
golfde. En dat was dit keer nèt te
ver.
De streep één meter eerder, en Nij-
dam is alsnogritwinnaar; nu gingen
de bloemen naar een dolblije Gio-
vanni Fidanza, een 23-jarige ex-met-
selaar uit wielersteek Bergamo. Fi-
danza won in februari twee ritjes in
'de Ronde van Venezuela, maar
kreeg in zijn eigen Giro telkens
klop. In de tweede massasprint van
de Tour boekte hij wèl succes.

Handicaprace
Een Tour, onder het gesternte van
een stommiteit. Een handicaprace,
zoals ze ook op de drafbaan doen, of
soms in een zesdaagse. Delgado gaf
zijn concurrenten een paar minuten
voor, en ging op jacht. Hoogst ener-
verend, maar een onbegonnen zaak.
Hoe Delgado ook terugkrabbelde,
halve en hele minuten terugwon -hij had dit keer te maken met een
verbeten Laurent Fignon en een
strijdbare Greg Le Mond.

De Nederlanders speelden in deze
laatste Tourvan de jaren tachtig een
hoogst opmerkelijke rol. Er was al-
tijd wel iets: spektakel in het posi-
tieve, sensatie in het negatieve.
Breukinks eerste geel; de boeiende

taktische botsing der belangen tus-
sen de ploegenvan Raas en Post; de
uiterst zwakke, en nooit meer te
herstellen Bretonse tijdrit van
Theunisse en Rooks; het Pyre-
neeën-drama voor Post (Van Poppel
en Breukink afgeserveerd); de door-
braak van sprinter Hermans; het
machtsvertoon van 'finisheur' Nij-

dam; de overheersing van de PDM-
ploeg in de Alpen; de fantastische
triomf in de koninginnerit, gete-
kend Theunisse; de sleutelrol van
dezelfde bergkoning in de rit naar
de wellicht beslissende 50 seconden
voor Fignon.

De Tourzege leek immers beklon-

ken. Een rondje langs enkele wiele-
rinsiders in de organiserende krant
L'Equipe stelde Frankrijk gerust.
Er kon niets meer misgaan. Alleen
van Nederlandse zijde waren er nog
bedenkingen. Zowel Jan Raas als
Harry Jansen, pr-manager van
PDM, achtten Greg Le Mond nog
niet kansloos...

het weekeinde van

JAN JANSSEN
door harry muré

PARIJS - Een Tourzege maakt onsterfelijk. Jan Janssen
bewoog zich gisteren tussen 'beau monde' van de Tour als-
ofhij deel uitmaakte van het streng geselecteerde toplaagje
'invites', de peperdure genodigden, die belangrijker zijn
dan de renners zelf. Eenentwintig jaar geleden won hij de
Ronde van Frankrijk. Als eerste Nederlander, maar vooral
als renner die de Tour met het kleinst mogelijke verschil
op zijn naam schreef: 38 seconden voorsprong op nummer
twee, Herman van Springel. Dat 'record' is Jan Janssen nu
kwijt. Greg Le Mond reduceerde het tot een minimum van
acht seconden. „Jammer," zei Jan Janssen na de onthut-
sende climax op de Champs Elysees. „Ik heb het bij het
verkeerde eind gehad. Ik heb altijd geroepen: Le Mond, die
zie je niet meer terug."

De situatie in 1968 was praktisch
hetzelfde. Jan Janssen had voor
de afsluitende tijdrit over 54,5 ki-
lometer 16 seconden achterstand
op Herman van Springel. „Nie-
mand gaf een cent voor mijn
kansen," maar Janssen won die
befaamde, laatste etappe met 54
seconden verschil. Daarna is de
Tour nooit meer belist via een
tijdrit op de laatste dag. „De laat-
ste keer dat de Tour werd afge-
sloten met een tijdrit, was in
1971, maar toen was Eddy
Merckx allang zeker van de eind-
zege."

Ook Jan Janssen viel gistermid-
dagvan verbazing bijkans van de
tribune. Tegen de radioverslag-
gevers - „Je staat er van te kijken
dat die mensen nog precies we-
ten hoe het in 1968 uitpakte" -
brabbelde hij in zijn beste, vrien-
delijke Frans dat zijn voorkeur
uitging naar Fignon. „Laurent
heeft meer uitstraling. Hij is bot
tegen de journalisten, maar ik
weet hoe dat is. Die uitlatingen,

dat was mijn stijl niet, maar ik
kan het begrijpen."

De huidige formule van aan-
komst, het reclamespektakel op
de Champs Elysees, daar be-
grijpt hij niets van. „Vroeger,"
zegt Jan Janssen tussen het
lamsvlees-garnien de gaufrette-
chocolat in een x-sterren-restau-
rant, Rue Saint Honoré - en hij
wordt bijna lyrisch, „vroeger was
er meer ambiance rond de aan-
komst van de Tour in Parijs. Op
het baantje in Vincennes was het
contact met de mensen veel in-
tenser, je kon elkaar aanraken.
Hier, op de Champs Elysees, is
qua sport weinig te beleven. Je
mag blij zijn als je één renner
ziet."

Hij is 'voor zaken' naar Parijs ge-
komen. Een weekendje commer-
ciële sfeer snuiven, samen met
zijn vroegere baas Roger Lejeu-
ne, ooit cosponsor van de 'bier-
ploeg' Pelforth'. „Lejeune heeft
zijn fietsenfabriek allang ver-

kocht, maar ik werk me nog ka-
pot, achttien uur per dag. Als de
Nederlanders succes hebben in
de Tour, heb ik altijd een ver-
kooppiek." Het cyclo-materiaal
van Jan Janssen - zijn wielerfa-
briek staat in Putte - fietst de
deur uit. „Ik verkoop alles, fiet-
sen van 6.500 gulden, maar ook
de outfit voor de trimmer, de
hele mikmak tot en met het petje
en het shirtje." Hij is eigenlijk
nooit gestopt met de wielersport.
„Twintig jaar geleden zat ik er
middenin, nu sta ik er achter.
Mijn zoon Pierre van zeventien is
een goede junior. Vorige week
was-ie nog zesde in Ulvenhout."
En met een knipoog naar Roger
Lejeune: „Als zakenman moet ik
op zijn tijdachter de schermen
kijken."

Een uur later, flanerend langs de
Place de la Concorde, samen met
de 'familie Lejeune', draait hij de
film terug. „Op de kop af vijfen-
twintig jaar geleden werd ik we-
reldkampioen in Sallanches. De
wereldtitel én deTour winnen, ik
geloof niet dat er tien reners zijn
die dat hebben geklaard." Toch
was Parijs-Roubaix - Jan raakt
opnieuw even in extase - 'het all-
lermooiste'. Want 'toen' had je
nog, zégt-ie met trillende stem,
honderd kilometer kasseien.
„Parijs-Roubaix was een wed-
strijd waarin jeweinig kon profi-
teren. Tegenwoordig is het alle-
maal zo gestroomlijnd, de mate-
rialen, de publiciteit, de verzor-
ging. Zerijden met computers en
weet ik veel, ik word er gek van.
Ik ging één keer per maand naar
de dokter om de bloeddruk te la-
ten opnemen. En toch zeg ik: de. Tour winnen met een glimlach,

dat kan niet. Ze zullen moeten
blijven afzien."
Voor een habbekrats, want de
verhalen over de kapitalen, daar
trapt Jan Janssen niet in. „De
wielrenner zal altijd onderbe-
taald blijven. Toch hebben wij
aardig geld verdiend. Anquetil
kreeg voor een criterium driedui-
zend gulden. Dat was veel geld.
Ik begon bij Maurice Demuer
met een contractie van driedui-
zend Belgische franc, al kwam
daar," knipoogt hij opnieuw naar
Roger Lejeune, „snel heel veel
bij. Ik was een eenling in de
ploeg van Pelforth-Lejeune. Ik

viel goed bij de Fransen. Dat is
later ook zo met Joop Zoetemelk
gegaan."

Jan Janssen, de sprinter, 'de 'ge-
brilde Nootdorper', had het altijd
bij het 'rechte eind. Ook gister-
middag. Want terwijl iedereen,
incluis ex-collega Roger Pin-
geon, Tourwinnaar in 1967. nog
voor het départ in Versailles
wedde op Laurent Fignon. be-
weerde Jan Janssen: „De tijdrit
is kort, maar de Tour is nog niet
beslist. Er kan nog van alles ge-
beuren. Fignon is ziek, heeft last
van hooikoorts. En het is bloed-

heet vandaag. Hij kan gaan
stayeren. hij kan vallen, er hoeft
maar een hond over het parcours
te lopen." Zelf maakte hij ooit
één zware val, in de Ronde van
België. „Ik ben er altijd aardig
vanaf gekomen. Ik was vrij han-
dig op de fiets, had een geweldig
reactievermogen. Een gat, daar
sprong ik overheen."

Hij won drie groene truien. „Het
puntenklassement was mijn spe-
cialiteit. Het was ook altijd een
beetje voorspelbaar. Toch vallen
die prognoses steevast weer an-

defö uit. Fignon of Le M(,|1 ji
maai' de echte winnaar had t'Jjjj
Pedro Delgado moeten zijn. "
heeft zijn kansen verspeeld y.
een gebrek aan concentratie; " ,
je aan de Tour begint, mocl^oogkleppen opzetten. Je 'l 1j
alle bombarie van je af kun"*
zetten, de blik op oneindig- |V
denk, dat Pedro als profwiel>'L'

ner iets mist. Een tikkeltje _>C*
lende concentratie."

En Greg Le Mond. „Groot
peet. natuurlijk. Maar dat tPj
ook voor Fignon. Die is ei' l,

.|,

een jaar uit geweest. Figno' 1 j
Le Mond zijn van heel ver l'Lj,:
gekomen. Tot nu toe is dat '"'.j.
door een renner geprest''1 .j
Frans Verbeek. Die was ook x
ledig afgeschreven."

■u'fHerman van Springel was gl^ .j
middag niet in Parijs. Of /t' J
kaar nog wel eens tegen het ~>
lopen, Janssen en Van SprinkJ
„Die affaire tussen ons twee- 2
was opgeklopt. Van Sp'"l^,
mocht niet winnen in 19_»_i; ".,,
dat werd achteraf beweerd- .)t>i|
nog later was er heisa rond J
laatste, verplichte 'plasje
Jan Janssen. „Ik heb in die }yl
acht dopingcontroles gehad *3
werd acht keer schoon be» .3
den. „Herman en ik zijn ;I'ybeste vrienden gebleven. f]
menige pint met hem ge ~1
ken. We zijn later vaak s'",ri|
naar gentlemankoersen ge'yA
een middagje fietsen met G<e 2
Voorting, Jo de Roo en
Rentmeester."

Zondagmiddag, drie uur. lt'Janssen beklimt de ereti
zonder officiële papieren i
der speciale VIP-kaait. Di
hij niet nodig. „Een fijn &e\Adat iedereen me nog kent. o" j
ben ik maar een gewone ti''l^ f
fabrikant. De manier wuai'"',^
de Tour won. als eerste c.jA
lander, dat heeft zóveel '"j^l
maakt. De beslissing op de ..,]_"
ste dag. dat houdt iedereen .",,?
ger vast. Voor de Nederla' 1 *M
was het een stukje nat' 1' t,|i'
trots." Een Tourzege maak 1

steit'elyk. j

" Even bijpraten op de Champs Elysees. Twee ex-Tourwinaars, Jan Janssen (rechts) en
Roger Pingeon. Foto: MARCEL VAN HOORN

Scenario liet niets te wensen over

Tour '89: spanning
van begin tot einde

PARIJS - In de geschiedschrijving van de
Tour de France 1989 zullen twee feiten blijven
overheersen: deze Tour kende een start en een
finish, die de knapste scenarioschrijver nog
niet had kunnen bedenken: de valse start van
Pedro Delgado in de proloog van Luxemburg,
én de 'onmogelijke' ontknoping tussen Le

Mond en de met een gezwollen testikel fietsende Fignon in Pa-
rijs.

Cyrille Guimard bevestigde na af-
loop van de dramatisch verlopen
etappe het verhaal van de gezwollen
testikel van Fignon. „Vrijdag al
heeft Laurent er last van gekregen.
Pure pech, maar dat hoort bij de
wielersport. Het doet verder niets af
aan deprestatie van Le Mond, maar
twee tot twee en halve seconde per
kilometer verliezen is niet normaal.
We hebben nog even overwogen de
houding op zijn fiets te veranderen.
Dat heeft echter geen zin in een tijd-
rit".

tour D_fßflnct

" Laurent Fignon,
uitgeput en
verslagen zittend op
het harde asfalt van
'zijn' stad. De marge
van vijftig seconden
was te gering om de
explosie van Greg Le
Mond het hoofd te
bieden.

DeRooy: 'Toar zo snel namelijk vergeld

Frans Maassen:
'Ik had me er meen
van voorgesteld'

Van onze verslaggever
PARIJS - Frans Maassen had meer verwacht V*l
zijn tweede deelnameaan de Tour de France. In*]
genstelling tot vorig jaar, toen hij als winnaar v*Jde rode trui furore maakte, heeft de Limburffl
geen enkel persoonlijk succes op de TourweM
kunnen behalen. „En dat is best wel jammer. T
had me er meer van voorgesteld," verklaarde MaJsen gistermiddag in de Franse metropool, nadat M

ïn de slottijdrit op de verdienstelijke twaalfde plaats was geëindif0

Niettemin heeft de Nederlandse
.vegkampioen geen onopvallen-
de rol in de 76e editie van de
Ronde van Frankrijk gespeeld.
In de vlakke etappes was de dra-
ger van het rood-wit-blauwe tri-
cot een van de meest aanvallen-
de renners. „Ik reed zeker zo
goed als vorig jaar," blikte de
Haelenaar terug. „Ik heb er ook
alles aan gedaan om een succes
te boeken. Een ritzege was mijn
doel. Dat is niet gelukt."

Zaterdag waagde de Supercon-
fex-renner in de finale van de
voorlaatste etappe op weg naar
L'lsle-D'Abeau een laatste po-
ging. Maassen's aanval werd be-
antwoord door provinciegenoot
Theo de Rooy en de Spanjaard
Mujika. De vlucht was echter tot
mislukken gedoemd omdat Mu-
jika als ploegmakker van sprin-
ter Mathieu Hermans niet mocht
meewerken en Theo de Rooy
eveneens geen steun verleende.
„Ik wilde er nog een keertje in-
vliegen," aldus Maassen. „Onze
ontsnapping had kans van sla-
gen. De Rooy kwam echter niet
op kop. Hij kon het niet, beweer-
de hij. Ik weet het niet, ofdat wel
zo was. Ik wil er verder ook niets
over zeggen, want dan maak je
het alleen maar erger. Maar ik
snap niet waarom Theo nietreed,
want hij had toch ook kans de rit
te winnen. Ik heb gedurende tien
kilometer voluit gereden. Ik had
veel macht in de benen. Jam-
mer."
Als pleister op de wonde werd
Maassen tot de strijdlustigste
renner van de etappe uitgeroe-
pen, een prijs die hij ook reeds in
Bordeaux in de wacht had ge-
sleept. Maassen: „Achteraf ge-
zien had ik misschien beter weer
een gooi naar de rode trui kun-
nen doen. Het winnen van het
tussensprintklassement was in
ieder geval gemakkelijker te rea-
liseren geweest. Van de andere
kant heb ik toch een goede Tour
achter de rug. En wat de ploeg
betreft, hebben we het ook goed
gedaan met de twee etappezeges
van Jelle Nijdam. En wat mezelf
betreft heb ik me in ieder geval
enkele keren in de kijker kunnen
rijden."

Frans Maassen zal de komende
weken een van de attracties zijn
in de nationale criteriumcarrou-
sel. „Als winnaar van vorig jaar
start ik alleen in de Ronde van
België. De Ronde van Nederland
staat niet op mijn programma. Ik
ga veel criteriums rijden. Een
kwestie van mijn kampioenstri-

cot te gelde maken, want f
wordt niet elk jaarkampioen vall
Nederland," aldus Maassen.
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Theo do Rooy
Spaubekenaar Theo de R°°-
heeft reeds acht Ronden vall
Frankrijk achter de rug. ..Ma8'
op deze blik ik liever niet terUfr
De eerste week is niet gelukt \v'a
we met Van Poppel van plan vv*
ren. Daarna heb ik zelf he.e
slechte dagen in de Pyreneee?
doorgemaakt. Daar is eigenUl*
niets aan toe te voegen. Je km 1

het zelf invullen," merkte Th°L

de Rooy op.
Na het falen van Jean-Paul vag
Poppel kon De Rooy zich
niet verdienstelijk maken voO
Erik Breukink, omdat de ron"
specialist van de Panasontfj
ploeg ook snel van het t°net
verdween. De Rooy: „Ik y
mijnwerk als helper dus nietUJvoeren. De ploeg werd ongev_*
gehalveerd. Dan kun je hier S*
wie-so al weinig doen. Het v.a '
dus meestal gewoon vertrekk6"
en aankomen."
Na de opgaves van zijn pU>''-c
makkers Van Poppel, Vand^'1'
aerden, Talen en Breukink ha J
De Rooy nog maar één doel vo°
ogen: „Parijs halen. En dat is ê* 5
lukt. Het is nog een prestatie è..\ jt
weest ook, omdat het aan eenJj* Sden draadje heeft gehangen, y lwas mijn achtste Ronde va t
Frankrijk; wel de minst prettig tEen Tour om snel te vergeten- *_ (
wat mijn rol in dievlucht van 'L <terdag met Frans Maassen I
treft: ik kon echt niet beter."
i

HemriManders
Henri Manders. al geruime 'Ü ;
inwoner van Valkenburg. hC-'
een vrij anonieme rol in de Tü. :
de France vervuld. Manders. <*
enkele jaren geleden een etapjv
in Roubaix won, heeft die pn-'^ 1.
tic de afgelopen weken niet v .
nen herhalen. Manders was do^Helvetia-ploegleider Paul K'"-'' 1
aangewezen om kopman Stc'V
Bauer bij te staan. „Bauer **echter niet zo goed als vo'.*
jaar," steldeManders. „Hij kon'
de strijd om de eindzege geen '.
spelen. Niettemin is hij nol. ~de eerste twintig geëindigd.
slecht dus ook weer niet. En r 1"?
cal Richard heelt een m"°'
etappe gewonnen. Er zijn P'",
gen, die met lege handen na
huis moeten gaan. Ik ben dus'1

vreden," aldus Henri Manden*
J
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